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Порушення прав людини приватними військовими і охоронними
компаніями, зокрема групою «Вагнер»
Резолюція Європейського парламенту від 25 листопада 2021 року про порушення
прав людини приватними військовими і охоронними компаніями, зокрема групою
«Вагнер» (2021/2982(RSP))
Європейський парламент,
– беручи до уваги свої попередні резолюції та рекомендації, особливо резолюцію від
4 липня 2017 року про приватні охоронні компанії1, резолюцію від 16 вересня 2020
року про співпрацю ЄС та Африки у сфері безпеки в регіоні Сахелю, Західній
Африці та на Сомалійському півострові2, свої рекомендації від 16 вересня 2021 року
про напрямок політичних відносин між ЄС і Росією 3і резолюцію від 5 липня 2018
року про Сомалі4,
– беручи до уваги Регламент Ради (ЄС) 2020/1998 від 7 грудня 2020 року щодо
обмежувальних заходів проти серйозних порушень прав людини і жорстокого
ставлення 5 (Глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини),
– беручи до уваги Женевські конвенції 1949 року і Додаткові протоколи,
– беручи до уваги Конвенцію про боротьбу з вербуванням найманців в Африці 1977
року,
– беручи до уваги Міжнародну конвенцію 1989 року про боротьбу з вербуванням,
використанням, фінансуванням і навчанням найманців,
– беручи до уваги Документ Монтре про відповідні міжнародні правові зобов’язання
та передову практику держав щодо діяльності приватних військових і охоронних
компаній під час збройного конфлікту від 17 вересня 2008 року (Документ Монтре),
– беручи до уваги звіт незалежної місії з встановлення фактів щодо Лівії від 1 жовтня
2021 року, створеної Радою ООН з прав людини,
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– беручи до уваги заяви експертів Ради ООН з прав людини від 31 березня 2021 року
щодо російських інструкторів і від 27 жовтня 2021 року щодо діяльності «Групи
Вагнера» в Центральноафриканській Республіці,
– беручи до уваги Декларацію Паризької міжнародної конференції щодо Лівії від 12
листопада 2021 року,
– беручи до уваги Керівні положення ООН щодо використання послуг збройної
охорони, наданих приватними охоронним и компаніями,
– беручи до уваги Керівні принципи підприєм ницької діяльності в аспекті прав
людини,
– беручи до уваги звіти, пресрелізи та листи з заявами Робочої групи ООН з питань
використання найманців як засобу порушення прав людини та перешкоджання
здійсненню права народів на самовизначення (Робоча група ООН з питань
використання найманців), зокрема від 24 березня 2021 року та від 27 жовтня 2021
року,
– беручи до уваги лист Групи експертів з питання Центральноафриканської
Республіки від 25 червня 2021 року, надісланий відповідно до Резолюції 2536 (2020)
на ім’я Голови Ради Безпеки ООН,
– беручи до уваги міжурядову робочу групу відкритого складу для розробки змісту
міжнародної нормативно-правової бази з питання діяльності приватних військових і
охоронних компаній без обумовлення її характеру,
– беручи до уваги Міжнародний кодекс поведінки приватних охоронних компаній,
– беручи до уваги частину 5 статті 144 і частину 4 статті 132 Регламенту ЄП,
A. оскільки приватні військові та охоронні компанії (ПВОК) є приватними суб’єктами
підприємницької діяльності, що надають військові та/або охоронні послуги, які
можуть включати, серед іншого, збройну охорону, технічне обслуговування та
експлуатацію систем зброї, утримання ув’язнених, консультування чи навчання
місцевих збройних сил і сил безпеки; оскільки залежність державних і недержавних
суб'єктів від ПВОК у зонах конфлікту останніми роками значно збільшилася;
оскільки в конфліктах ХХІ століття, починаючи з війн у Афганістані й Іраку, ПВОК
залучалися на всіх рівнях, від матеріально-технічної підтримки до
високоінтенсивних операцій;
B. оскільки поточна регуляторна ситуація в цьому секторі містить низку
непослідовних правил, які надзвичайно відмінні в різних країнах; оскільки
неоднорідне законодавство окремих держав і саморегулювання, ухвалене деякими
ПВОК, недостатні для запобігання зловживанням, враховуючи відсутність
покарань, і можуть мати великий вплив на те, як ПВОК діють у багатосторонніх
втручаннях і в регіонах конфлікту;
C. оскільки під час участі у військових діях ПВОК зобов'язані дотримуватися
міжнародного права, зокрема, передбаченого Женевськими конвенціями,
ратифікованим и всіма державами-членами ООН; оскільки юридичні положення
Женевських конвенцій визнаються міжнародним звичаєвим правом; оскільки стаття
47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій містить визначення

найманців; оскільки виходячи з цього, найманці визначаються як цивільні особи, і
тому їм заборонено брати участь у конфлікті; оскільки Міжнародна конвенція про
боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців
забороняє найманців;
D. оскільки триває робота з регулювання ПВОК, зокрема в міжурядовій робочій групі
ООН відкритого складу, для розробки змісту міжнародної нормативно-правової
бази з питань діяльності приватних військових і охоронних компаній без
обумовлення її характеру; оскільки у квітні 2022 року планується представити
проєкт нормативно-правової бази щодо ПВОК; оскільки ЄС був обраний до групи
друзів голови форуму щодо Документа Монтре;
E. оскільки незліченна кількість членів ПВОК, які діють як найманці, вчинили грубі
порушення прав людини, включаючи воєнні злочини, як проти учасників бойових
дій, так і проти цивільного населення в минулих, нещодавніх і триваючих
конфліктах; оскільки більшість цих порушень залишились безкарними і не були
розслідувані, та за них нікого не притягнули до відповідальності і не засудили;
F. оскільки деякі країни, зокрема Росія, Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати,
присутні в різних конфліктних або постконфліктних зонах по всьому світу через
ПВОК;
G. оскільки група «Вагнер» є мережею воєнізованих формувань і компаній, пов'язаних
частковими збігами у власності та логістичних мережах; оскільки група «Вагнер»
вирізняється з-поміж інших ПВОК за кількома параметрами, зокрема повідомлялося
про її зв'язки з вищими ешелонами російської державної влади, про її присутність у
багатьох державах, про масштаби її діяльності з огляду на наявність близько 10 000
співробітників і грубі порушення прав людини, які були задокументовані та в яких
їй були висунуті обвинувачення; оскільки російське законодавство забороняє
використання найманців згідно зі статтею 359 Кримінального кодексу РФ, яка
дозволяє Кремлю публічно дистанціюватися від незаконних дій ПВОК, зокрема
групи «Вагнер», і водночас передбачає низку лазівок, які дозволяють
використовувати ПВОК як важливий політичний і військовий інструмент у
конфліктах по всьому світу;
H. оскільки її зв’язки з російською владою були задокументовані незалежними
організаціями, зокрема Bellingcat, у звітах, опублікованих із січня 2019 року по
листопад 2021 року; оскільки група «Вагнер» за повідомленнями спирається на
російську військову інфраструктуру, має спільну базу з російськими військовими,
перевозиться російськими військовими літаками та користується послугами системи
військової охорони здоров'я; оскільки вона частково фінансується за рахунок
багатомільйонних контрактів на харчування та будівництво для Збройних сил Росії,
укладених з компаніями, пов’язаними з Євгеном Пригожиним , близьким
соратником президента Росії Володимира Путіна; оскільки головне російське
військове розвідувальне управління ГРУ, міністерство оборони та консульські
служби повністю залучені до фінансування, вербування, навчання та захисту
оперативників групи «Вагнер»;
I. оскільки ЄС наклав санкції на пана Пригожина за причетність до лівійського
конфлікту; оскільки щодо деяких підконтрольних йому компаній застосовано
санкції США за «підтримку воєнізованих операцій Росії, збереження авторитарних

режимів та експлуатацію природних ресурсів», згідно з Міністерством фінансів
США;
J. оскільки використання Кремлем ПВОК ґрунтується на тривалій історії залученням
Радянським Союзом за кордоном маріонеткових сил шляхом направлення тисяч
військових спеціалістів під виглядом «радників» до багатьох зон конфліктів по
всьому світу, офіційно заперечуючи причетність Росії; оскільки 11 квітня 2012 року
президент Путін у своїй промові в російській Думі заявив, що «група приватних
військових компаній була б ефективним інструментом для досягнення національних
цілей без безпосереднього залучення російської держави»; оскільки офіційне
згадування групи «Вагнер» поступово припиняється, щоб уникнути уваги
громадськості та дистанціювати її від пана Пригожина та президента Путіна, групу
замінюють іншими структурами під іншими назвами; оскільки Кремль завдяки цій
концепції та через відсутність правового статусу групи «Вагнер» намагається
підтримувати правдоподібне заперечення дій та злочинів, вчинених групою;
K. оскільки в контексті російської агресії проти України використання ПВОК, зокрема
групи« Вагнер», ПВК «ЕНОТ», ПВК «Cossacks» та інших, може бути спрямоване на
приховування військового втручання, уникнення втрат серед регулярних військових
і, таким чином, приховування людських втрат під час військової агресії від
російської громадськості;
L. оскільки група «Вагнер» була вперше ідентифікована в 2014 році, коли вона
підтримувала проросійських сепаратистів та допомагала російським військовим у
бойових діях на Донбасі в Україні та в незаконному вторгненні і анексії
українського Криму; оскільки відтоді вона брала участь у конфліктах у Сирії,
Судані, Мозамбіку, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Венесуелі;
M. оскільки в Центральноафриканській Республіці експерти ООН з робочих груп ООН
з питань використання найманців, з питань підприємницької діяльності та прав
людини, а також з питань насильницьких або недобровільних зникнень осіб і
Спеціальні доповідачі ООН з питань катувань і позасудових страт, страт без
судового розгляду або свавільних страт у жовтні 2021 року дійшли спільного
висновку, що група «Вагнер» здійснювала грубі та систематичні порушення прав
людини, включаючи масові страти без суду та слідства, свавільні затримання,
сексуальне насильство, мародерство, насильницькі зникнення та катування осіб під
час допитів;
N. оскільки група «Вагнер» була залучена до загарбницького захоплення основних
ресурсів, зокрема видобутку корисних копалин і митних надходжень, це призвело
до послаблення країн, що розвиваються, і позбавило їх основних державних
ресурсів; оскільки, наприклад, після підписання у 2018 році військової угоди між
Росією та Центральноафриканською Республікою, компанія групи «Вагнер»
«Lobaye Invest» отримала права на розвідку золота та алмазів на кількох видобувних
ділянках; оскільки звіт CNN від червня 2021 року показав, що російські найманці
страчували мирних жителів і виганяли місцевих мешканців з територій
розташування шахт;
O. оскільки в Лівії група «Вагнер» бере участь у матеріально-технічному забезпеченні
та бойових операціях для підтримки лівійського повстанського генерала Халіфи
Хафтара принаймні з 2018 року; оскільки відповідно до звіту Місії ООН з
встановлення фактів у Лівії від жовтня 2021 року група «Вагнер» була причетна до

воєнних злочинів, включаючи страти цивільного населення та ув’язнених без суду
та слідства, поневолення, встановлення заборонених міжнародним законодавством
протипіхотних мін і вбивства або скалічення цивільних осіб, зокрема дітей,
наприклад, у селі Аль-Сбеа на південь від Тріполі; оскільки у звіті задокументовані
численні та неодноразові порушення ембарго ООН на постачання зброї та
використання російських військових вантажних літаків групою «Вагнер»; оскільки
підтримка російськими найманцями та військовими інструкторами радикальних
збройних формувань посилила дестабілізацію у південному сусідстві ЄС;
P. оскільки 12 листопада 2021 року країни-учасниці Паризької конференції щодо Лівії
висловили свою незгоду з будь-яким іноземним втручанням у лівійські справи та
підтримали виконання плану дій щодо виведення найманців, іноземних бойовиків
та іноземних військ з території Лівії; оскільки на початку листопада 2021 року
Туреччина відправила ще приблизно 150 сирійських найманців до Лівії на додачу
до 7 000 найманців, які вже присутні в країні та захищають інтереси Туреччини,
незважаючи на місцеві та міжнародні вимоги вивести всі іноземні сили перед
парламентськими та президентськими виборами, призначеними на 24 грудня 2021
року; оскільки згідно з остаточним звітом Групи експертів ООН з питання Лівії
відповідно до Резолюції 1973 (2011), опублікованої у вересні 2019 року, еміратська
компанія «Black Shield Security Services» завербувала громадян Судану для участі в
лівійському конфлікті;
Q. оскільки в Сирії з кінця 2015 року оперативники групи «Вагнер» були спрямовані
для підтримки російських військових у втручанні задля порятунку режиму Асада;
оскільки найманці вчиняли та знімали на відео жахливі злочини проти сирійського
населення, зокрема катування, вбивства та обезголовлення мирних жителів поблизу
Пальміри; оскільки сирійська приватна авіакомпанія «Cham Wings» брала участь у
перевезенні найманців з Росії до Лівії, а нещодавно – ще й у перевезенні мігрантів
до Мінська;
R. оскільки Робоча група ООН з питань використання найманців назвала повідомлення
про те, що Азербайджан за сприяння Туреччини розгорнув сирійських найманців
для підтримки своїх військових операцій у зоні конфлікту біля Нагірного Карабаху;
S. оскільки 30 липня 2018 року під час розслідування гірничодобувної діяльності
групи «Вагнер» в Центральноафриканській Республіці було вбито трьох російських
журналістів, відзначених нагородами; оскільки за даними Комітету захисту
журналістів смерть російського журналіста Максима Бородіна, який висвітлював
діяльність групи «Вагнер» в Сирії в березні 2018 року, була складовою ланцюжка
смертей російських журналістів, які загинули висвітлюючи делікатні теми з
потенційним и наслідками для влади;
T. оскільки 15 листопада 2021 року заступник Голови Європейської
комісії / верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і
політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про домовленість міністрів закордонних
справ ЄС щодо вживання обмежувальних заходів проти групи «Вагнер» на
майбутній Раді ЄС із закордонних справ у грудні 2021 року; оскільки 20 вересня
2021 року він попередив про можливу причетність групи «Вагнер» до подій у Малі;
U. оскільки угода між групою «Вагнер» та владою Малі, про яку повідомлялося,
включає плани розгогортання 1 000 підрядників у країні; оскільки в Малі розгорнуті
місії Спільної політики безпеки та оборони (CSDP) ЄС;

V. оскільки 7 грудня 2020 року Рада ухвалила Регламент (ЄС) 2020/1998 про
встановлення Глобального режиму санкцій ЄС у сфері прав людини, який дозволяє
ЄС вводити обмежувальні заходи щодо цільових осіб, організацій та органів,
включаючи держави та недержавні суб’єкти, відповідальних за, залучених до або
пов'язаних із серйозними порушеннями та зловживаннями у сфері прав людини в
усьому світі; оскільки ЄС має зобов’язання повною мірою застосовувати цей
регламент в разі порушення прав людини;
1. висловлює найсерйознішу стурбованість у зв’язку з широким спектром порушень
прав людини та міжнародного гуманітарного права, про які й надалі повідомляється
у зв’язку з постійно зростаючою діяльністю ПВОК і за які, здебільшого, ніхто досі
не був притягнутий до відповідальності;
2. рішуче засуджує жахливі злочини, вчинені групою «Вагнер» та пов'язаними з ними
приватними військовими структурами; звертає увагу на чіткі ознаки того, що
російська держава несе відповідальність за фінансування, навчання, управління та
оперативне командування цими воєнізованими угрупованнями; підкреслює, що
діяльність групи «Вагнер» збігається і відповідає поширенню впливу Росії в зонах
конфлікту; висловлює тверде переконання, що група «Вагнер» та інші охоронні
фірми під керівництвом Росії повинні розглядатися як маріонеткові організації
російської держави;
3. закликає російську владу дотримуватися Кримінального кодексу Росії, зокрема
статті 359, яка забороняє вербування, навчання, фінансування чи матеріальне
забезпечення найманців та використання їх у збройному конфлікті; у зв’язку з цим
закликає російську владу також заборонити державним підприємствам мати
приватні військові компанії, які займаються найманською діяльністю, що порушує
міжнародне гуманітарне право;
4. підкреслює важливість протидії стратегії групи «Вагнер» та її філій, зокрема
розмивання її ідентичності шляхом використання різних назв, щоб уникнути
міжнародного контролю;
5. закликає всі держави, які використовують послуги групи «Вагнер» та її філій,
зокрема Центральноафриканську Республіку, розірвати всі зв’язки з групою та її
співробітниками; закликає всі держави виконувати зобов’язання з дотримання
міжнародного права і розслідувати повідомлення про порушення прав людини та
переслідувати компанії, створені на їхній території, якщо вони займаються
діяльністю, яка порушує міжнародне право; у зв’язку з цим підтримує зусилля
правозахисних груп та окремих правозахисників щодо притягнення членів групи
«Вагнер» до відповідальності за злочини, скоєні в Україні, Сирії, Лівії та
Центральноафриканській Республіці;
6. глибоко стурбований ознаками того, що перехідна влада Малі планує
використовувати приватні військові компанії, зокрема групу «Вагнер»; закликає
Малі не продовжувати діяльність в цьому напрямку; твердо вірить, що участь групи
«Вагнер» буде суперечити меті повернення миру, безпеки та стабільності в Малі та
захисту народу Малі, що є основоположним и цілями ЄС, які реалізуються через
місії Спільної політики безпеки та оборони (CSDP) ЄС, та його держав-членів, які
діють на прохання влади Малі;

7. вважає, що місії та операції ЄС не можуть належним чином забезпечити та досягти
миру, безпеки та стабільності в країнах-партнерах, якщо у тій самій країні
одночасно діють приватні охоронні компанії, звинувачувані в грубих порушеннях
прав людини; вказує на цілеспрямовані кампанії дезінформації проти місій та
операцій ЄС в Африці, за які могли би бути відповідальні група «Вагнер» та її філії
в рамках сучасної гібридної війни Росії; закликає відповідні підрозділи оперативної
робочої групи зі стратегічних комунікацій (StratCom) Європейської служби
зовнішньополітичної діяльності (ЄСЗД) повідомляти про ці дезінформаційні
кампанії;
8. закликає ЄС і його держави-члени використовувати всі можливості, щоб
повідомити відповідним країнам про ризики, пов’язані з долученням чи співпрацею
з групою «Вагнер» та її філіями, а також висвітлити інформацію про жахливу
репутацію групи у сфері прав людини; заохочує уряди забезпечити суворі
положення щодо дотримання міжнародного гуманітарного права, демократичного
нагляду та підзвітності щодо контрактів з іноземними ПВОК про надання військової
допомоги та охоронних послуг; заохочує держави бути повністю прозорими щодо
контрактів на послуги військової підтримки, особливо щодо кількості, завдань та
командування ПВОК, що знаходяться на їхній території, а також обладнання, яке
використовується для виконання їхніх контрактів;
9. закликає ЄСЗД підготувати звіт про діяльність групи «Вагнер», щоб отримати чітке
уявлення про різні порушення, вчинені нею, що потім допомогло б забезпечити
притягнення їх до відповідальності за різні злочини та прокласти шлях для
переслідування цих зловмисників міжнародними трибуналами; заявляє, що
Європейський парламент і надалі уважно стежитиме за цим питанням, складаючи
звіт і, можливо, проводячи слухання;
10. закликає держави-члени ЄС та їхніх союзників активізувати обмін розвідданими
щодо групи «Вагнера» та її філій;
11. закликає Європейську комісію переконатися, що кошти ЄС за жодних обставин не
можуть використовуватися країнами-одержувачами для фінансування приватних
військових компаній, які мають таку репутацію у сфері прав людини; закликає
Європейську комісію обговорити цю тему в її двосторонньому діалозі з усіма
відповідним и країнами;
12. вимагає, щоб країни, в яких проводяться місії та операції Спільної політики безпеки
та оборони (CSDP) ЄС для підтримки розвитку державного потенціалу, припинили
свої контракти з ПВОК, які порушують права людини; просить Європейську
комісію критично переглянути надання підтримки ЄС урядам і державним
установам, пов'язаним з групою «Вагнер»; наполягає, щоб держави-члени ЄС та
Європейська комісія утримувалися від створення нових проєктів співпраці, які
надають пряму бюджетну підтримку урядам, пов'язаним з групою «Вагнер»;
закликає держави-члени ЄС та Європейську комісію перенаправити цю бюджетну
підтримку на організації громадянського суспільства та проєкти, які безпосередньо
приносять користь населенню цих країн;
13. нагадує, що ЄС та його держави-члени повинні вдаватися до приватних охоронних
компаній у зонах конфлікту лише для захисту своїх приміщень або гарантування
транспортної безпеки, і лише за умови, що вони повністю дотримуються прав
людини та міжнародного гуманітарного права; наголошує, що жодна діяльність, яка

б передбачала застосування сили та / або активну участь у бойових діях, за
винятком випадків самооборони, не повинна проводитися ПВОК і за жодних
обставин не можна дозволяти ПВОК брати участь у допитах або їх проводити;
твердо переконаний, що безпеку та оборону повинні забезпечувати в першу чергу
державні органи;
14. закликає ретельно обговорити питання діяльності групи «Вагнер» та інших
приватних військових компаній в Африці під час майбутнього Саміту ЄС–Африка;
15. повторює заклик, висловлений під час Паризької конференції щодо Лівії 12
листопада 2021 року, щоб усі іноземні бойовики, включаючи найманців, залишили
лівійську територію; закликає Росію, Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та всі
інші держави виконати цей заклик, негайно припинити відправку найманців до Лівії
та вивести тих найманців, які зараз перебувають в країні;
16. закликає російську владу вивести всіх найманців зі сходу України та Криму;
підтримує зусилля української влади щодо притягнення до українського суду членів
групи «Вагнер», які діють у Криму та на Донбасі, та закликає Інтерпол тісно
співпрацювати у цих та інших подібних справах;
17. вітає заяву заступника Голови Європейської комісії / верховного представника
Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки про швидке
ухвалення Радою ЄС з закордонних справ цілеспрямованих санкцій ЄС проти
відповідних осіб та організацій, пов’язаних з групою «Вагнер», а також фізичних та
юридичних осіб, які співпрацюють з ними, використовуючи існуючі режими
санкцій ЄС, зокрема Глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини;
закликає включити до цих санкцій заборону на поїздки та заморожування активів
«вагнерівців»; закликає країни-партнери ухвалити аналогічні санкції, включаючи
країни-члени Африканського Союзу; закликає ЄС підготувати та ухвалити
обмежувальні заходи щодо інших ПВОК, які порушують права людини;
18. закликає всі держави-члени ООН повністю ратифікувати та виконати Додаткові
протоколи Женевських конвенцій, а також посилити міжнародне право для
ефективної заборони найманців, спираючись на дух Конвенції Організації
африканської єдності (ОАЄ) 1977 року про ліквідацію найманства в Африці ,
Міжнароднуконвенцію1989 року про боротьбу з вербуванням, використанням,
фінансуванням і навчанням найманців та Документ Монтре 2008 року;
19. закликає ЄС та його держави-члени забезпечити наявність чіткої та обов’язкової
нормативної бази для ПВОК, зокрема в контексті міжурядової робочої групи ООН
відкритого складу, зокрема щодо великих проєктів у країнах, які не входять до ЄС,
де такі проєкти фінансуються інвесторами або фінансовими установами, що
базуються в ЄС, а також для забезпечення прозорого моніторингу таких проєктів;
очікує на оприлюднення проєкту такого законодавства у квітні 2022 року; закликає
до виконання обов'язкових вимог належної обачності суб'єктами, які укладають
договори з ПВОК;
20. підтримує роботу, проведену Робочою групою ООН; закликає держави, в яких
повідомлялося про серйозні порушення прав людини з боку ПВОК, офіційно
запросити Робочу групу ООН щодо використання найманців відвідати у
терміновому порядку ці країни;

21. спонукає ЄС та його держави-члени вжити рішучих дій, щоб усунути прогалину
підзвітності ПВОК, зокрема щодо нагляду та моніторингу прозорості; нагадує всім
державам про їхній обов'язок забезпечити, щоб ПВОК, які перебувають під їхньою
юрисдикцією або діють на їхній території, поважали права людини; підкреслює
необхідність забезпечення судових засобів правового захисту, включаючи
кримінальні санкції, за порушення прав людини в результаті діяльності ПВОК;
вимагає безперешкодний доступ до правосуддя та відшкодування збитків всім
жертвам правопорушень, зокрема зловживань, вчинених російськими найманцями;
закликає ЄС заохочувати та підтримувати в національних та міжнародних
юрисдикціях зусилля щодо порушення кримінальних проваджень з метою
притягнення ПВОК до відповідальності за порушення прав людини; закликає Росію
з цією метою повною мірою співпрацювати з ООН, ЄС та країнами, де, як
повідомлялося, група «Вагнер» вчинила злочини;
22. вважає, що посилення навчальних місій ЄС (EUTM) більш ефективно сприятиме
реформі сектору безпеки в країнах-партнерах; вважає, що швидке впровадження
Європейського інструменту підтримки миру у повній відповідності до Спільної
позиції Європейської ради щодо контролю за експортом озброєнь 1, міжнародного
права прав людини, міжнародного гуманітарного права та діючих положень про
прозорість, включаючи детальний перелік обладнання, що надається в рамках цього
інструменту, збільшать вплив ЄС на створення потенціалу збройних сил країнпартнерів і гарантуватимуть, що вони не вдадуться до ПВОК, які не поділяють наші
цінності;
23. доручає Голові Європарламенту надіслати цю резолюцію Раді ЄС, заступнику
Голови Європейської комісії / верховному представнику Європейського Союзу з
питань закордонних справ і політики безпеки, урядам і парламентам держав-членів
ЄС, а також парламенту Російської Федерації.

1

Спільна позиція Європейської ради 2008/944/CFSP від 8 грудня 2008 року, що
визначає загальні правила, які регулюють контроль над експортом військової
техніки та обладнання (ОВ L 335, 13.12.2008, с. 99).

