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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât femeile din Arabia Saudită continuă să se confrunte cu numeroase forme de 
discriminare și segregare în viața publică și în cea privată, trebuind să obțină permisiunea 
unui tutore masculin pentru luarea celor mai banale decizii din viața de zi cu zi,

1. încurajează angajamentele luate de Arabia Saudită în favoarea femeilor (dreptul de vot și 
dreptul de a candida la alegerile municipale din 2015; numirea femeilor în Consiliul 
Shura; adoptarea unei legi pentru protejarea femeilor, copiilor și lucrătorilor casnici 
împotriva abuzurilor; acordarea de autorizații care să le permită femeilor să practice 
avocatura); solicită UE să stabilească un dialog cu Arabia Saudită în vederea adoptării 
unor noi reforme care să asigure o mai mare egalitate de gen și să amelioreze bunăstarea 
femeilor;

2. salută legislația recent adoptată care le permite elevelor saudite din școlile private să 
practice sportul; regretă faptul că elevele din școlile publice nu beneficiază de acest drept;

3. invită guvernul saudit să elimine restricțiile privind libera circulație a femeilor, îndeosebi 
interdicția de a conduce autovehicule, precum și pe cele legate de oportunitățile de 
angajare, personalitatea juridică și reprezentarea femeilor în procedurile judiciare;

4. invită autoritățile saudite să lupte împotriva căsătoriilor forțate și timpurii, acestea 
constituind o încălcare a drepturilor omului și un obstacol în calea dezvoltării;

5. subliniază faptul că, în timp ce femeile saudite reprezintă 57% din numărul absolvenților 
de studii superioare din acest stat, numai 18% dintre femeile saudite cu vârsta peste 15 ani 
au un loc de muncă - una dintre cele mai scăzute rate la nivel mondial; solicită ca fetelor 
să li se ofere aceleași posibilități de acces la învățământul primar și secundar ca băieților;

6. reamintește guvernului Arabiei Saudite angajamentele luate în temeiul Convenției privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei și al Convenției cu privire la 
drepturile copilului;

7. îndeamnă autoritățile saudite să rezolve problema lucrătoarelor casnice migrante, care 
suferă abuzuri și care trăiesc în condiții echivalente cu munca forțată sau sclavia;

8. invită guvernul Arabiei Saudite să își folosească influența, având în vedere că este unul 
dintre liderii lumii islamice și arabe, în scopul apărării și promovării integrității, 
demnității, a drepturilor și libertăților fundamentale ale femeilor și fetelor.


