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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές διακρίσεων και διαχωρισμού στην ιδιωτική και δημόσια 
ζωή και πρέπει να λάβουν άδεια από έναν άνδρα κηδεμόνα για τις πιο βασικές αποφάσεις 
της ζωής·

1. ενθαρρύνει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τη Σαουδική Αραβία υπέρ των 
γυναικών (το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές του 2015· 
τον διορισμό γυναικών στην Άνω Βουλή ( Συμβούλιο Shura)· την θέσπιση ενός νόμου για 
την προστασία των γυναικών, των παιδιών και των εγχώριων εργαζομένων από την 
κακομεταχείριση· τη χορήγηση αδειών που επιτρέπουν στις γυναίκες να ασκούν τη 
δικηγορία)· ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει το διάλογο με τη Σαουδική Αραβία για τη 
στήριξη περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για τη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων και τη 
βελτίωση της ευημερίας των γυναικών.

2. χαιρετίζει την πρόσφατη νομοθεσία που επιτρέπει στα κορίτσια στη Σαουδική κορίτσια 
σε ιδιωτικά σχολεία να αθλούνται· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ίδιο δεν 
ισχύει για τα κορίτσια στα δημόσια σχολεία·

3. καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να καταργήσει τους περιορισμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των γυναικών, κυρίως την απαγόρευση οδήγησης αυτοκινήτων, 
καθώς και στις ευκαιρίες απασχόλησής τους, τη νομική προσωπικότητα και την 
εκπροσώπηση στις δικαστικές διαδικασίες·

4. καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να καταπολεμήσουν τους καταναγκαστικούς και 
πρώιμους γάμους, που συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπόδιο 
στην ανάπτυξη·

5. τονίζει ότι ενώ οι γυναίκες αποτελούν στη Σαουδική Αραβία το 57% των αποφοίτων
πανεπιστημίων στη χώρα, μόνο το 18% αυτών των γυναικών πάνω από την ηλικία των 15 
ετών απασχολούνται - ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στον κόσμο· ζητεί να δίνονται 
στα κορίτσια οι ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση με τα αγόρια·

6. υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 
από τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών 
και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

7. ζητεί επιμόνως από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των 
μεταναστριών οικιακών βοηθών που υφίστανται κακοποίηση και ζουν σε συνθήκες που 
ισοδυναμούν με καταναγκαστική εργασία ή δουλεία·

8. καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να χρησιμοποιήσει την επιρροή της ως
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χώρα μεταξύ των ηγετών του ισλαμικού και αραβικού κόσμου για την υπεράσπιση και 
την προώθηση της ακεραιότητας, της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των γυναικών και των κοριτσιών.


