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Vprašanje za ustni odgovor O-000127/2016 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía 

Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga 
v imenu skupine GUE/NGL 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 
v imenu skupine EFDD 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Molly Scott Cato 

Zadeva: Naslednji koraki na poti do odgovornosti podjetij: vloga EU v delovni skupini OZN za 
nadnacionalne družbe in druga podjetja 

Svet OZN za človekove pravice je 26. junija 2014 sprejel resolucijo št. 26/9, v kateri je sklenil 
ustanoviti odprto medvladno delovno skupino [...] v zvezi s človekovimi pravicami za nadnacionalne 
družbe in druga podjetja, ki naj bi pripravila mednarodni pravno zavezujoč instrument, s katerim naj bi 
po mednarodnem pravu človekovih pravic urejali dejavnosti nadnacionalnih družb in drugih podjetij. 
Svet za človekove pravice je tudi sklenil, da bosta prvi dve zasedanji odprte medvladne delovne 
skupine posvečeni konstruktivnim razpravam o vsebini, področju delovanja, naravi in obliki 
prihodnjega mednarodnega instrumenta. 

Evropska unija je v svojih zunanjih odnosih zavezana podpiranju demokracije in človekovih pravic v 
skladu s svojimi temeljnimi načeli svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter načela pravne države. Prizadeva si, da vprašanja človekovih pravic vključuje v vse svoje 
politike in programe, oblikovala pa je tudi različne instrumente za ciljno delovanje na področju politike 
človekovih pravic – sem med drugim sodi financiranje specifičnih projektov s finančnimi instrumenti 
EU. 

EU si aktivno prizadeva, da bi nadnacionalne družbe prevzele odgovornost za kršitve človekovih 
pravic ter spodbuja družbeno odgovornost podjetij, zlasti od sklenitve bangladeškega trajnostnega 
sporazuma. 

V številnih resolucijah in poročilih, ki so bila lani sprejeta na plenarnem zasedanju, se EU poziva k 
aktivnemu sodelovanju v tej delovni skupini. 

V zvezi s tem želimo od Komisije odgovor na naslednji vprašanji: 

– Ali Komisija podpira pripravo pravno zavezujočega instrumenta, s katerim naj bi po 
mednarodnem pravu človekovih pravic urejali dejavnosti nadnacionalnih družb in drugih podjetij? 

– Kakšna je vloga Komisije v odprti medvladni delovni skupini v zvezi s človekovimi pravicami za 
nadnacionalne družbe in druga podjetja? 
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