
PA\1003506LV.doc PE519.533v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2013/2147(INI)

18.9.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Ārlietu komitejai

par Saūda Arābiju, tās attiecībām ar ES un tās lomu Tuvajos Austrumos un 
Ziemeļāfrikā
(2013/2147(INI))

Atzinumu sagatavoja: Barbara Matera



PE519.533v01-00 2/3 PA\1003506LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\1003506LV.doc 3/3 PE519.533v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā sievietes Saūda Arābijā joprojām saskaras ar dažādu veidu diskrimināciju un 
segregāciju privātajā un sabiedriskajā dzīvē un viņām jāsaņem atļauja no vīriešu dzimuma 
aizbildņa, lai pieņemtu lēmumus par savas dzīves pamatjautājumiem;

1. mudina Saūda Arābiju īstenot pasākumus, ko tā apņēmusies veikt sieviešu atbalstam 
(tiesības balsot un kandidēt 2015. gada pašvaldības vēlēšanās; sieviešu iecelšana 
Konsultatīvajā (Shura) padomē; likuma par sieviešu, bērnu un mājkalpotāju aizsardzību 
pret vardarbību ieviešana; licenču piešķiršana, kas ļauj sievietēm praktizēt tieslietas); 
aicina ES turpināt dialogu ar Saūda Arābiju, lai atbalstītu turpmākas reformas labākai 
dzimumu līdztiesības un sieviešu labklājības nodrošināšanai;

2. atzinīgi vērtē nesen pieņemtos tiesību aktus, kas ļauj Saūda Arābijas meitenēm privātajās 
skolās nodarboties ar sportu; pauž nožēlu, ka tas nav atļauts meitenēm valsts skolās;

3. aicina Saūda Arābijas valdību atcelt aizliegumus attiecībā uz sieviešu pārvietošanās 
brīvību, jo īpaši transportlīdzekļu izmantošanas aizliegumu, un attiecībā uz viņu 
nodarbinātības iespējām, juridisko personu un pārstāvību tiesas procesos;

4. aicina Saūda Arābijas iestādes cīnīties pret piespiedu un agrīnām laulībām, jo tādējādi tiek 
pārkāptas cilvēktiesības un kavēta attīstība;

5. uzsver — lai gan 57 % universitāšu absolventu Saūda Arābijā ir sievietes, tikai 18 % 
Saūda Arābijas sieviešu, kas vecākas par 15 gadiem, ir nodarbinātas, un tas ir viens no 
zemākajiem rādītājiem pasaulē; aicina nodrošināt meitenēm tādas pašas iespējas piekļūt 
sākumskolas un vidējai izglītībai, kādas ir zēniem;

6. atgādina Saūda Arābijas valdībai par tās saistībām saskaņā ar Konvenciju par jebkuras 
sieviešu diskriminācijas izskaušanu un Konvenciju par bērna tiesībām;

7. mudina Saūda Arābijas iestādes risināt jautājumu par migrantēm mājkalpotājām, kuras 
cieš no vardarbības un dzīvo apstākļos, kas līdzinās piespiedu darbam vai verdzībai;

8. aicina Saūda Arābijas valdību, kas ir viena no islāma un arābu pasaules vadošajām 
valdībām, izmantot savu ietekmi, lai aizsargātu un veicinātu sieviešu un meiteņu 
neaizskaramību, cieņu, pamattiesības un brīvības.


