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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi moterys Saudo Arabijoje ir toliau patiria daugelio formų diskriminaciją ir 
segregaciją privačiame bei visuomeniniame gyvenime ir norėdamos priimti daugelį 
paprastų gyvenimo sprendimų turi gauti globėjų vyrų leidimą;

1. ragina laikytis įsipareigojimų, kuriuos Saudo Arabija prisiėmė moterų labui (teisė balsuoti 
ir būti kandidate 2015 m. savivaldybių rinkimuose; moterų paskyrimas į Patariamąją 
tarybą; įstatymo, kuriuo nuo išnaudojimo saugomos moterys, vaikai ir namų ūkio 
darbuotojai, priėmimas; licencijų, kuriomis leidžiama moterims verstis teisės praktika, 
suteikimas); prašo ES siekti dialogo su Saudo Arabija ir remti tolesnes reformas, kuriomis 
didinama lyčių lygybė ir moterų gerovė;

2. palankiai vertina neseniai patvirtintus teisės aktus, pagal kuriuos leidžiama mergaitėms 
privačiose mokyklose užsiimti sportu; apgailestauja, kad mergaitės valstybės mokyklose 
buvo užmirštos;

3. ragina Saudo Arabijos vyriausybę panaikinti moterų laisvo judėjimo, visų pirma 
vairavimo, galimybių įsidarbinti, teisinio subjektiškumo ir atstovavimo teismo procese 
apribojimus;

4. ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas kovoti su priverstinėmis ir ankstyvomis 
santuokomis, kurios yra žmogaus teisių pažeidimas ir kliūtis vystymuisi;

5. pabrėžia, kad nors 57 proc. Saudo Arabijos moterų baigia šalies universitetus, tik 18 proc. 
vyresnių nei 15 metų moterų turi darbą – tai vienas iš žemiausių rodiklių pasaulyje; ragina 
mergaitėms sudaryti tas pačias galimybes siekti pradinio bei vidurinio mokslo kaip ir 
berniukams;

6. primena Saudo Arabijos vyriausybei apie jos įsipareigojimus pagal Konvenciją dėl visų 
formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir Vaiko teisų konvenciją;

7. ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas spręsti moterų migrančių namų ūkio 
darbuotojų, kurios patiria išnaudojimą ir gyvena tokiomis sąlygomis, kurios prilygsta 
prievartiniam darbui arba vergovei, problemą;

8. ragina Saudo Arabijos vyriausybę naudotis savo, kaip vienos iš islamo ir arabų pasaulio 
lyderės, įtaka ir ginti bei skatinti moterų ir mergaičių neliečiamumą, orumą ir pagrindines 
teises bei laisves.


