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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel Szaúd-Arábiában a nők továbbra is a megkülönböztetés és a szegregáció számos 
formájával szembesülnek magánéletükben és a közéletben egyaránt, és férfi gondviselőtől 
kell engedélyt kérniük életük legalapvetőbb döntéseihez;

1. támogatja a Szaúd-Arábia által a nők javára tett kötelezettségvállalásokat (választásra 
jogosultak és választhatók a 2015-ös helyhatósági választásokon, nők kinevezése a Súra 
Tanácsba, a nők, gyermekek és háztartási alkalmazottak bántalmazás elleni védelméről 
szóló jogszabály bevezetése, engedélyek megadása nők részére ügyvédi gyakorlat 
folytatásához); kéri az EU-t, hogy folytasson párbeszédet Szaúd-Arábiával a nemek 
közötti egyenlőség javítását és a nők jólétét érintő további reformok támogatása 
érdekében;

2. üdvözli a közelmúltban született jogszabályt, amely lehetővé teszi a magániskolába járó 
szaúdi lányok számára, hogy sportoljanak; sajnálja, hogy az állami iskolába járó lányokra 
ez nem vonatkozik;

3. felhívja a szaúdi kormányt, hogy törölje el a nők szabad mozgására – nevezetesen a 
járművezetés tilalmára –, munkavállalási lehetőségeikre, jogállásukra és a bírósági 
eljárásokban való képviseletükre vonatkozó korlátozásokat;

4. felhívja a szaúdi hatóságokat, hogy harcoljanak a korai és kényszerházasság ellen, amely 
az emberi jogok megsértését jelenti és a fejlődés akadályát képezi;

5. hangsúlyozza, hogy miközben a szaúdi nők teszik ki az ország egyetemi végzettséggel 
rendelkezőinek 57%-át, a 15 évnél idősebb szaúdi nők mindössze 18%-a dolgozik, ami az 
egyik legalacsonyabb arány a világon; felszólít arra, hogy biztosítsák a lányok számára 
ugyanazokat az alap- és középfokú oktatási lehetőségeket, mint a fiúknak;

6. emlékezteti a szaúdi kormányt a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményben vállalt 
kötelezettségeire;

7. sürgeti a szaúdi hatóságokat, hogy kezeljék a migráns női háztartási alkalmazottak 
helyzetét, akik bántalmazásnak vannak kitéve és olyan körülmények között élnek, mint a 
kényszermunkások vagy a rabszolgák;

8. felhívja a szaúdi kormányt, hogy az iszlám és arab világ egyik vezetőjeként vesse latba 
befolyását a nők és lányok integritásának, méltóságának, valamint emberi jogainak és 
alapvető szabadságainak védelmében és előmozdításában.


