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Resolução do Parlamento Europeu sobre violações dos direitos humanos cometidas por 
empresas militares e de segurança privadas, nomeadamente o grupo Wagner
(2021/2982(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções e recomendações, nomeadamente a sua 
resolução, de 4 de julho, sobre as empresas de segurança privadas1, a  sua resolução, de 
16 de setembro de 2020, sobre a cooperação UE-África em matéria de segurança na 
região do Sael, na África Ocidental e no Corno de África2, a sua recomendação, de 16 
de setembro de 2021, referente ao rumo das relações políticas entre a UE e a Rússia3, e 
a sua resolução, de 5 de julho de 2018, sobre a Somália4,

– Tendo em conta o Regulamento do Conselho (UE) 2020/1998, de 7 de dezembro de 
2020, que impõe medidas restritivas contra violações e atropelos graves dos direitos 
humanos (o regime global de sanções da UE em matéria de direitos humanos)5,

– Tendo em conta as Convenções de Genebra de 1949 e os seus protocolos adicionais,

– Tendo em conta a Convenção da Organização da Unidade Africana de 1977 para a 
eliminação da atividade de mercenários em África,

– Tendo em conta a Convenção Internacional contra o Recrutamento, Uso, Financiamento 
e Treino de Mercenários, de 1989,

– Tendo em conta o documento de Montreux sobre as obrigações jurídicas internacionais 
pertinentes e as boas práticas dos Estados relativamente às operações das empresas 
militares e de segurança privada durante conflitos armados, de 17 de setembro de 2008 
(documento de Montreux),

– Tendo em conta o relatório de 1 outubro de 2021 da missão independente para recolha 
de informações sobre a Líbia, criada pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas,

– Tendo em conta as declarações de peritos do Conselho dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas, de 31 de março de 2021, sobre instrutores russos, e de 27 de outubro de 
2021, sobre o grupo Wagner na República Centro-Africana,

– Tendo em conta a Declaração da Conferência Internacional de Paris sobre a Líbia, de 12 
de novembro de 2021,

– Tendo em conta as Orientações das Nações Unidas relativas ao uso de serviços de 

1 JO C 334 de 19.9.2018, p. 80.
2 JO C 385 de 22.9.2021, p. 24.
3 Textos aprovados, P9_TA(2021)0383.
4 JO C 118 de 8.4.2020, p. 113.
5 JO L 410 I de 7.12.2020, p. 1.
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segurança armada prestados por empresas de segurança privadas,

– Tendo em conta os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos,

– Tendo em conta os relatórios, os comunicados de imprensa e as cartas de alegações do 
Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre a utilização de mercenários como meio de 
violar os direitos humanos e impedir o exercício do direito dos povos à 
autodeterminação (Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre o uso de mercenários), 
nomeadamente de 24 de março de 2021 e de 27 de outubro de 2021,

– Tendo em conta a carta, com data de 25 de junho de 2021, endereçada ao Presidente do 
Conselho de Segurança da ONU, pelo Painel de Peritos sobre a República 
Centro-Africana cujo mandato foi prorrogado nos termos da Resolução 2536 (2020),

– Tendo em conta o grupo de trabalho intergovernamental aberto incumbido de elaborar o 
conteúdo de um quadro regulamentar internacional, sem prejudicar a sua natureza, 
relacionado com as atividades das empresas militares e de segurança privadas,

– Tendo em conta o Código de Conduta Internacional para Fornecedores de Serviços de 
Segurança Privada,

– Tendo em conta o artigo 144.º, n.º 5, e o artigo 132.º, n.º 4, do seu Regimento,

A. Considerando que as empresas militares e de segurança privadas (EMSP) são entidades 
comerciais privadas que prestam serviços militares e/ou de segurança, tais como a 
vigilância armada, a manutenção e a gestão de sistemas de armas, a detenção de 
prisioneiros, o aconselhamento ou a formação de forças locais e de agentes de 
segurança; que o recurso a EMSP, por parte de intervenientes estatais e não estatais, se 
desenvolveu de forma considerável nas zonas de conflito nos últimos anos; que a 
participação de EMSP a todos os níveis, desde a prestação de apoio logístico a 
operações de alta intensidade, tem sido uma caraterística dos conflitos do século XXI, a 
começar pelas guerras no Afeganistão e no Iraque;

B. Considerando que a atual situação regulamentar deste setor assenta num conjunto de 
normas incoerentes, que variam significativamente entre países; que a ausência de uma 
legislação nacional homogénea e os dispositivos de autorregulação adotados por 
algumas EMSP não são suficientes para evitar abusos, em virtude da inexistência de 
sanções, e podem ter um impacto importante no modo como as EMSP operam no 
quadro de intervenções multilaterais e em regiões em conflito;

C. Considerando que as EMSP estão vinculadas pelo direito internacional quando 
participam em hostilidades, nomeadamente nos termos das Convenções de Genebra 
ratificadas por todos os Estados membros das Nações Unidas; que as disposições 
jurídicas das Convenções de Genebra são reconhecidas como direito consuetudinário 
internacional; que o artigo 47.º do Protocolo Adicional I às Convenções de Genebra 
comporta uma definição de mercenários; que, nesta base, os mercenários são definidos 
como civis e, nessa qualidade, não estão autorizados a participar em conflitos; que a 
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Convenção Internacional contra o Recrutamento, Uso, Financiamento e Treino de 
Mercenários proíbe o recurso a mercenários,

D. Considerando que estão em curso esforços destinados a regulamentar as EMSP, em 
particular no quadro do grupo de trabalho intergovernamental aberto sob a égide da 
ONU incumbido de elaborar o conteúdo de um quadro regulamentar internacional, sem 
prejuízo da sua natureza, relacionado com as atividades das empresas militares e de 
segurança privadas, que se prevê a apresentação de um projeto de quadro regulamentar 
para as EMSP em abril de 2022; que a UE foi eleita para o Grupo dos Amigos da 
presidência do Fórum do documento de Montreux;

E. Considerando que inúmeros membros de EMSP que atuam como mercenários 
cometeram violações graves dos direitos humanos, incluindo crimes de guerra, contra 
combatentes e contra civis, em conflitos passados, recentes e em curso; que estas 
violações foram, na sua maioria, perpetradas com toda a impunidade; que essas 
violações não foram objeto de investigação, nem os seus autores foram julgados ou 
condenados;

F. Considerando que alguns países, como a Rússia, a Turquia ou os Emirados Árabes 
Unidos, estão presentes em várias zonas de conflito ou pós-conflito em todo o mundo 
através de EMSP;

G. Considerando que o grupo Wagner é constituído por uma rede de grupos paramilitares e 
empresas ligadas através de redes de propriedade e logísticas que se sobrepõem; que o 
grupo Wagner se distingue de outras EMSP por várias razões, como as suas alegadas 
ligações às mais altas instâncias do Estado russo, a sua presença assinalada em 
numerosos Estados, a dimensão das suas operações, com efetivos que estão estimados 
em 10 000 agentes, e as flagrantes violações dos direitos humanos documentadas e de 
que foi acusado; que a legislação russa proíbe a utilização de mercenários ao abrigo do 
artigo 359.º do seu Código Penal;

H. Considerando que as suas relações com as autoridades russas foram documentadas por 
organizações independentes, como a Bellingcat, através de relatórios publicados entre 
janeiro de 2019 e novembro de 2021; que o grupo Wagner depende alegadamente de 
infraestruturas militares russas, utiliza uma base partilhada com militares russos, é 
transportado por aviões militares russos e utiliza serviços de saúde militares; que é 
financiado, em parte, por contratos no setor da restauração e da construção para as 
forças armadas russas num montante de vários milhões de dólares  adjudicados a 
empresas ligadas a Yevgeny Prigozhin, um aliado próximo do Presidente russo 
Vladimir Putin; que os serviços de informações militares (GRU) da Rússia, o seu 
ministério da Defesa e os seus serviços consulares estão plenamente envolvidos no 
financiamento, no recrutamento, no treino e na proteção dos operacionais do grupo 
Wagner;

I. Considerando que a UE impôs sanções a Yevgeny Prigozhin pela sua participação no 
conflito líbio; que várias empresas sob o seu controlo estão sujeitas a sanções dos EUA 
por «apoiarem as operações paramilitares da Rússia, apoiarem regimes autoritários e 
explorarem os recursos naturais», de acordo com o departamento do Tesouro dos EUA;
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J. Considerando que, em 11 de abril de 2012, o Presidente Putin declarou, no seu discurso 
perante a Duma russa, que «um grupo de empresas militares privadas seria um 
instrumento eficaz para atingir os objetivos nacionais sem envolver diretamente o 
Estado russo»; que a denominação do grupo Wagner está a ser gradualmente 
abandonada para evitar o controlo público e criar distanciamento em relação a Prigozhin 
e ao Presidente Putin, e que o grupo está a ser substituído por outras entidades sob 
nomes diferentes; que o Kremlin, através deste estratagema e graças ao facto de o grupo 
Wagner não ter estatuto jurídico, tenta desmentir de forma plausível uma ligação às 
ações e aos crimes cometidos pelo grupo;

K. Considerando que, na Ucrânia, a utilização de EMSP pode ter por objetivo dissimular a 
ingerência militar, evitar vítimas entre as tropas militares regulares e, assim, esconder os 
custos humanos das agressões militares à população russa;

L. Considerando que o grupo Wagner foi identificado pela primeira vez em 2014, quando 
apoiou os separatistas pró-russos e prestou assistência às forças militares russas nas 
hostilidades na região de Donbas da Ucrânia e na invasão e anexação ilegais da região 
ucraniana da Crimeia; que, desde então, tem estado envolvido em conflitos na Síria, no 
Sudão, em Moçambique, na Líbia, na República Centro-Africana e na Venezuela;

M. Considerando que, na República Centro-Africana, peritos das Nações Unidas dos 
grupos de trabalho da ONU sobre a utilização de mercenários, sobre empresas e direitos 
humanos e sobre desaparecimentos forçados, bem como os relatores especiais das 
Nações Unidas sobre tortura e execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, 
concluíram conjuntamente, em outubro de 2021, que o grupo Wagner cometeu 
violações graves e sistemáticas dos direitos humanos, incluindo execuções sumárias em 
massa, detenções arbitrárias, atos de violência sexual, pilhagens e desaparecimentos 
forçados, e foi responsável por atos de tortura durante interrogatórios;

N. Considerando que o grupo Wagner tem estado envolvido no controlo agressivo de 
recursos essenciais, como os produtos da mineração e as receitas aduaneiras, 
enfraquecendo assim os países em desenvolvimento e privando-os de recursos públicos 
essenciais; que, por exemplo, na sequência da assinatura, em 2018, de um acordo militar 
entre a Rússia e a República Centro-Africana, foram concedidos à empresa Lobaye 
Invest do grupo Wagner direitos de exploração de ouro e diamantes em vários locais de 
extração mineira; que uma reportagem da CNN, de junho de 2021, revelou que 
mercenários russos executaram civis e expulsaram habitantes das zonas mineiras;

O. Considerando que, na Líbia, o grupo Wagner tem estado envolvido em operações de 
apoio logístico e de combate para apoiar o general rebelde líbio Khalifa Haftar desde, 
pelo menos, 2018: que, de acordo com o relatório da missão para recolha de 
informações das Nações Unidas na Líbia, de outubro de 2021, o grupo Wagner 
participou em crimes de guerra, incluindo execuções sumárias de civis e detidos, 
práticas esclavagistas e colocação de minas terrestres antipessoal proibidas a nível 
internacional, o assassínio ou a mutilação de civis, incluindo crianças, por exemplo, na 
aldeia de al-Sbeaa a sul de Trípoli; que o relatório apresenta provas de múltiplas e 
repetidas violações do embargo às armas decretado pelas Nações Unidas, bem como da 
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utilização de aviões militares de carga russos pelo grupo Wagner; que o apoio dado por 
mercenários e instrutores militares russos a grupos armados radicais desestabilizou 
ainda mais a vizinhança meridional da UE;

P. Considerando que, em 12 de novembro de 2021, os países participantes na Conferência 
de Paris sobre a Líbia manifestaram a sua oposição a qualquer interferência estrangeira 
nos assuntos líbios e apoiaram a execução do plano de ação para a retirada de 
mercenários, combatentes estrangeiros e forças estrangeiras do território líbio; que, no 
início de novembro de 2021, a Turquia enviou cerca de 150 mercenários sírios 
adicionais para a Líbia, além dos 7 000 mercenários já presentes no país e leais à 
Turquia, apesar dos apelos locais e internacionais no sentido de retirar todas as forças 
estrangeiras antes das eleições legislativas e presidenciais agendadas para 24 de 
dezembro de 2021; que, de acordo com o relatório final do Painel de Peritos das Nações 
Unidas sobre a Líbia, nos termos da Resolução 1973 (2011), publicado em setembro de 
2019, a empresa dos Emirados Black Shield Security Services recrutou nacionais 
sudaneses para prestarem os seus serviços no conflito líbio;

Q. Considerando que foram enviados para a Síria, desde finais de 2015, agentes do grupo 
Wagner para apoiar os militares russos na sua intervenção para salvar o regime de 
Assad; que mercenários cometeram e filmaram atrocidades contra a população síria, tais 
como atos de tortura, assassinatos e decapitação de civis perto de Palmira; que uma 
companhia aérea privada síria, Cham Wings, esteve envolvida no transporte de 
mercenários da Rússia para a Líbia e, mais recentemente, no transporte de migrantes 
para Minsk;

R. Considerando que o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre a utilização de 
mercenários aludiu a relatórios nos quais se alega que o Azerbaijão, com a ajuda da 
Turquia, terá mobilizado mercenários sírios para apoiar as suas operações militares na 
zona de conflito do Alto Carabaque;

S. Considerando que três jornalistas russos premiados foram assassinados em 30 de julho 
de 2018 quando investigavam as atividades mineiras do grupo Wagner na República 
Centro-Africana; que a morte do jornalista russo Maxim Borodin, autor de uma 
reportagem sobre as atividades do grupo Wagner na Síria em março de 2018, 
inscreve-se numa série de mortes de jornalistas na Rússia que cobriam questões 
sensíveis com potenciais repercussões para as autoridades, de acordo com o Comité 
para a Proteção dos Jornalistas;

T. Considerando que, em 15 de novembro de 2021, o Vice-Presidente da Comissão/Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep 
Borrell, anunciou a obtenção de um consenso entre os ministros dos Negócios 
Estrangeiros da UE a favor da adoção de medidas restritivas contra o grupo Wagner por 
ocasião do próximo Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE, em dezembro de 2021; 
que, em 20 de setembro de 2021, alertou para o possível envolvimento do grupo 
Wagner no Mali;

U. Considerando que há notícia de um suposto acordo entre o grupo Wagner e as 
autoridades do Mali, que prevê o destacamento de 1 000 agentes para o país; que a UE 
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possui missões destacadas no Mali no quadro da Política Comum de Segurança e 
Defesa (PCSD);

V. Considerando que, em 7 de dezembro de 2020, o Conselho adotou o Regulamento 
(UE) 2020/1998 que estabelece o regime global de sanções da UE em matéria de 
direitos humanos, o qual permite à UE impor medidas restritivas a pessoas, entidades e 
organismos específicos, nomeadamente Estados e intervenientes não estatais, 
responsáveis, envolvidos ou associados a violações e atropelos graves dos direitos 
humanos em todo o mundo; que incumbe à UE fazer plenamente uso deste regulamento 
em caso de violação dos direitos humanos;

1. Manifesta a sua viva preocupação com as múltiplas violações dos direitos humanos e do 
direito humanitário internacional que continuam a ser denunciadas no quadro das 
atividades cada vez mais numerosas das EMSP; lamenta que, na maior parte dos casos, 
ninguém tenha ainda sido responsabilizado;

2. Condena veementemente os crimes hediondos cometidos pelo grupo Wagner e por 
entidades militares privadas associadas; salienta os fortes indícios segundo os quais o 
Estado russo é responsável pelo financiamento, treino, gestão e comando operacional 
desses grupos paramilitares; sublinha que as atividades do grupo Wagner coincidem no 
tempo e do ponto de vista geográfico com a expansão da influência da Rússia em zonas 
de conflito; manifesta a sua firme convicção de que o grupo Wagner e outras entidades 
que prestam serviços de segurança lideradas pela Rússia devem ser considerados como 
organizações que atuam por conta do Estado russo;

3. Exorta as autoridades russas a garantirem a aplicação do Código Penal russo, 
nomeadamente o seu artigo 359.º, que proíbe o recrutamento, o treino, o financiamento 
ou o equipamento de mercenários e a sua utilização num conflito armado; solicita, neste 
contexto, às autoridades russas que proíbam igualmente que as empresas estatais 
utilizem empresas militares privadas em atividades mercenárias que violem o direito 
internacional humanitário;

4. Destaca a importância de combater a estratégia do grupo Wagner e das empresas 
associadas, nomeadamente a ocultação da sua identidade através da utilização de 
diversos nomes para escapar ao controlo da comunidade internacional;

5. Exorta todos os Estados que utilizam os serviços do grupo Wagner e dos seus 
associados, em particular a República Centro-Africana, a cortarem todas as ligações 
com o grupo e os seus agentes; insta todos os Estados a assumirem as suas 
responsabilidades na aplicação do direito internacional, a investigarem as alegadas 
violações dos direitos humanos e a processarem penalmente as empresas estabelecidas 
no seu território que desenvolvam atividades contrárias ao direito internacional;

6. Manifesta a sua profunda preocupação com os sinais que indicam que a autoridade de 
transição do Mali tem encarado a possibilidade de recorrer a empresas militares 
privadas, em particular ao grupo Wagner; insta o Mali a não avançar neste sentido; está 
firmemente convicto de que a participação do grupo Wagner seria contrária ao objetivo 
de restabelecer a paz, a segurança e a estabilidade no Mali e de proteger o povo 
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maliano, que são objetivos fundamentais da UE no quadro das suas missões da PCSD e 
dos Estados-Membros da UE que atuam a pedido das autoridades malianas;

7. Considera que as missões e operações da UE não podem garantir a paz, a segurança e a 
estabilidade em países parceiros quando empresas de segurança privadas acusadas de 
violações graves dos direitos humanos operam simultaneamente no mesmo país; chama 
a atenção para as campanhas de desinformação que têm como alvo específico as 
missões e operações da UE em África, pelas quais o grupo Wagner e as entidades 
associadas poderiam ser responsáveis no âmbito da guerra híbrida moderna levada a 
cabo pela Rússia; exorta as unidades competentes no seio do grupo de trabalho 
StratCom do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) a publicarem um relatório 
sobre estas campanhas de desinformação;

8. Insta a UE e os seus Estados-Membros a aproveitarem todas as oportunidades para 
sinalizarem aos países afetados os riscos em que incorrem se se associarem ao grupo 
Wagner e às entidades a ele ligadas ou se com eles colaborarem, e a colocarem a tónica 
nos péssimos antecedentes do grupo em matéria de direitos humanos; incentiva os 
governos a garantirem a adoção de disposições rigorosas em matéria de cumprimento 
do direito internacional humanitário, de supervisão democrática e de responsabilização 
nos contratos para prestação de serviços de assistência militar e segurança celebrados 
com EMSP estrangeiras; encoraja os Estados a darem provas de total transparência no 
que diz respeito à contratação de serviços de apoio militar, especialmente no que diz 
respeito ao número, tarefas e cadeias de comando das EMSP presentes nos seus 
territórios, bem como ao equipamento utilizado para cumprir os seus contratos;

9. Insta o SEAE a elaborar um relatório sobre as atividades do grupo Wagner, a fim de 
obter uma visão de conjunto clara das diferentes violações cometidas por este grupo, o 
que contribuiria para garantir a responsabilização pelos seus diferentes crimes e 
permitiria levar os responsáveis a responder perante os tribunais internacionais; afirma 
que continuará a acompanhar de perto a questão através da elaboração de um relatório e, 
eventualmente, da realização de audições;

10. Apela aos Estados-Membros da UE e aos seus aliados para que intensifiquem a partilha 
de informações sobre o grupo Wagner e os seus associados;

11. Solicita à Comissão que vele por que os fundos da UE não possam, em circunstância 
alguma, ser utilizados pelos países beneficiários para financiar empresas militares 
privadas com esses antecedentes em matéria de direitos humanos; exorta a Comissão a 
abordar este tema no seu diálogo bilateral com todos os países afetados;

12. Recorda que a UE e os seus Estados-Membros só devem recorrer a empresas de 
segurança privadas em zonas de conflito para proteger as suas instalações ou garantir a 
segurança dos transportes, e apenas na condição de respeitarem plenamente os direitos 
humanos e o direito internacional humanitário; realça que não devem ser externalizadas 
às EMSP atividades que impliquem o recurso à força e/ou à participação ativa nas 
hostilidades, exceto para fins de autodefesa, e que não deverá em caso algum ser 
permitido que as EMSP participem em interrogatórios ou os conduzam; está firmemente 
convicto de que a segurança e a defesa devem ser garantidas antes de mais pelas 
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autoridades públicas;

13. Solicita que a questão das atividades do grupo Wagner e de outras empresas militares 
privadas em África seja debatida de forma aprofundada durante a próxima Cimeira 
UE-África;

14. Reclama, na sequência do apelo feito durante a Conferência de Paris sobre a Líbia, em 
12 de novembro de 2021, que todos os combatentes estrangeiros, incluindo 
mercenários, abandonem o território líbio; insta a Rússia, a Turquia, os Emirados 
Árabes Unidos e todos os outros Estados a respeitarem esse apelo, a porem fim imediato 
ao envio de mercenários para a Líbia e a retirarem os que se encontram atualmente 
presentes no país;

15. Exorta as autoridades russas a retirarem todos os mercenários do leste da Ucrânia e da 
Crimeia;

16. Congratula-se com a declaração do VP/AR sobre a adoção iminente pelo Conselho dos 
Negócios Estrangeiros de sanções específicas da UE contra pessoas e entidades 
associadas ao grupo Wagner ou que com ele colaborem, lançando mão dos atuais 
regimes de sanções da UE, como o regime global de sanções da UE em matéria de 
direitos humanos; solicita que estas sanções incluam a proibição de viajar e o 
congelamento de bens dos agentes do grupo Wagner; insta os países parceiros a 
adotarem sanções análoga, incluindo os Estados membros da União Africana; apela à 
UE para que prepare e adote medidas restritivas contra outras EMSP que violem os 
direitos humanos;

17. Exorta todos os Estados membros das Nações Unidas a ratificarem e aplicarem 
plenamente os protocolos adicionais às Convenções de Genebra e a reforçarem o direito 
internacional tendo em vista a proibição efetiva dos mercenários, com base no espírito 
da Convenção da OUA para a eliminação dos mercenários em África, de 1977, da 
Convenção Internacional de 1989 contra o Recrutamento, Uso, Financiamento e Treino 
de Mercenários e do documento de Montreux de 2008;

18. Exorta a UE e os seus Estados-Membros a velarem pela elaboração de um quadro 
regulamentar claro e vinculativo para as EMSP, em particular no contexto do grupo de 
trabalho intergovernamental aberto das Nações Unidas, nomeadamente no que diz 
respeito a grandes projetos em países terceiros que sejam financiados por investidores 
ou instituições financeiras estabelecidas na UE, e a garantirem que esses projetos sejam 
monitorizados de forma transparente; aguarda com expectativa a apresentação do seu 
projeto de quadro, prevista para abril de 2022; preconiza a imposição de requisitos de 
devida diligência por parte das entidades que contratam EMSP;

19. Apoia o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho das Nações Unidas; exorta os 
Estados em que tenham sido sinalizadas alegadas violações graves dos direitos humanos 
cometidas por EMSP a convidarem oficialmente o Grupo de Trabalho das Nações 
Unidas sobre o uso de mercenários a realizar visitas com caráter de urgência;

20. Insta a UE e os seus Estados-Membros a tomarem medidas firmes para obrigar as 
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EMSP a prestarem contas, nomeadamente no que diz respeito à supervisão e à 
monitorização da transparência; recorda a todos os Estados a sua obrigação de velar por 
que as EMSP sob a sua jurisdição ou que operam no seu território respeitem os direitos 
humanos; sublinha a necessidade de garantir vias de recurso judiciais, incluindo sanções 
penais, contra violações de direitos humanos resultantes das atividades de EMSP; 
reclama que todas as vítimas de violações, incluindo abusos cometidos por mercenários 
russos, tenham acesso sem entraves à justiça e a vias de recurso; insta a UE a incentivar 
e apoiar os esforços desenvolvidos nas jurisdições nacionais e internacionais no sentido 
de instaurar processos penais para responsabilizar as EMSP por violações dos direitos 
humanos; exorta, por conseguinte, a Rússia a cooperar plenamente com a ONU, a UE e 
os países em que o grupo Wagner terá cometido crimes;

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Vice-Presidente da Comissão / Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, aos governos e parlamentos dos 
Estados-Membros e ao Parlamento da Federação da Rússia.


