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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že ženy v Saúdské Arábii stále čelí v soukromém i ve veřejném životě 
mnoha formám diskriminace a segregace a k nejzákladnějším životním rozhodnutím 
potřebují svolení mužského příbuzného;

1. podporuje závazky, které Saúdská Arábie přijala ve vztahu k ženám (právo volit 
a kandidovat v obecních volbách v roce 2015, nominování žen do poradního shromáždění 
(Šúry), zavedení zákona na ochranu žen, dětí a pracovníků v cizích domácnostech před 
zneužíváním, vydávání povolení ženám k výkonu právnické praxe); žádá EU, aby se 
Saúdskou Arábii vedla dialog na podporu dalších reforem vedoucích k větší 
rovnoprávnosti a zlepšení situace žen;

2. vítá nový právní předpis, který dovoluje sportování dívek v saúdskoarabských 
soukromých školách; vyjadřuje politování nad tím, že se nevztahuje rovněž na dívky 
z veřejných škol;

3. vyzývá saúdskoarabskou vládu, aby zrušila omezení volného pohybu žen, zejména zákaz 
řízení, a omezení jejich pracovních příležitostí, právní subjektivity a zastupování 
v soudních řízeních;

4. vyzývá saúdskoarabské orgány, aby bojovaly proti nuceným sňatkům a sňatkům v nízkém 
věku, které jsou porušením lidských práv a překážkou pro rozvoj;

5. zdůrazňuje, že ačkoli saúdskoarabské ženy tvoří 57 % absolventů vysokých škol v této 
zemi, pouze 18 % Saudských Arabek starších 15 let má zaměstnání, což Saúdskou Arábii 
řadí mezi země s nejnižší mírou zaměstnanosti žen na světě; žádá, aby měly dívky stejný 
přístup k základnímu a střednímu vzdělávání jako chlapci;

6. připomíná saúdskoarabské vládě její závazky přijaté v rámci Úmluvy o odstranění všech 
forem diskriminace žen a Úmluvy o právech dítěte;

7. naléhavě vyzývá saúdskoarabské orgány, aby se zabývaly situací přistěhovalkyň 
pracujících v cizích domácnostech, které čelí zneužívání a jejichž podmínky lze označit za 
nucenou práci či otroctví;

8. vyzývá saúdskoarabskou vládu, aby využila vlivu, který má jako význačná země 
islámského a arabského světa, k obraně a podpoře integrity, důstojnosti a základních práv 
a svobod žen a dívek.


