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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че жените в Саудитска Арабия продължават да се сблъскват с 
многобройни форми на дискриминация и сегрегация в личния си живот и в 
обществената сфера и че те са принудени да искат разрешение от настойник мъж за 
по-голямата част от обичайните случаи, в които се прави житейски избор;

1. насърчава ангажиментите, поети от Саудитска Арабия в полза на жените (право да 
избират и да бъдат избирани на общинските избори през 2015 г.; назначаване на 
жени в Консултативния съвет (шура); въвеждане на закон за защита на жените, 
децата и домашните работници от малтретиране; предоставяне на разрешителни за 
упражняването от жени на юридическа дейност); отправя искане към ЕС да води 
диалог със Саудитска Арабия с оглед на извършването на допълнителни реформи с 
цел по-голяма степен на равенство между половете и благосъстояние на жените;

2. посреща със задоволство неотдавна приетото законодателство, с което се разреши 
на саудитските ученички в частни училища да спортуват; изразява съжаление, че 
това разрешение не се отнася и до момичетата в държавните училища; 

3. призовава правителството в Саудитска Арабия да премахне ограниченията пред 
свободното движение на жените, по-специално забраната за управление на моторно 
превозно средство, както и ограниченията, свързани с възможностите за 
упражняване на професионална дейност от жените, тяхната правосубектност и 
представителството в рамките на съдебните производства;

4. призовава органите на Саудитска Арабия да се борят срещу принудителните и 
ранните бракове, които представляват нарушение на правата на човека и 
възпрепятстват развитието;

5. подчертава, че въпреки че жените в Саудитска Арабия представляват 57 % от 
завършилите висше образование граждани, само 18 % от саудитските жени на 
възраст над 15 години са трудово заети, като този дял е един от най-ниските в света; 
призовава на момичетата да бъдат предоставени същите възможности за достъп до 
начално, основно и средно образование, каквито получават момчетата;

6. напомня на правителството на Саудитска Арабия за неговите ангажименти, поети в 
рамките на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените и на Конвенцията за правата на детето;

7. настоятелно призовава органите в Саудитска Арабия да предприемат мерки по 
въпроса за жените мигранти, които работят като домашни работници и които са 
подложени на малтретирани и живеят в условия, равносилни на принудителен труд 
или робство; 
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8. призовава правителството на Саудитска Арабия да използва своето влияние върху 
ръководителите в ислямския и арабския свят, за да защитават и насърчават 
неприкосновеността, достойнството и основните права и свободи на жените и 
момичетата.


