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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže ženy v Saudskej Arábii stále čelia v súkromnom i verejnom živote mnohým 
formám diskriminácie a segregácie a pre najzákladnejšie životné rozhodnutia potrebujú 
povolenie mužského poručníka;

1. povzbudzuje záväzky, ktoré prijala Saudská Arábia v prospech žien (právo voliť 
a kandidovať v komunálnych voľbách v roku 2015;  nominovanie žien do poradnej rady 
Šura; zavedenie zákona na ochranu žien, detí a pracovníkov v domácnosti pred 
zneužívaním; vydávanie licencií ženám na výkon právnickej praxe); žiada EÚ, aby so 
Saudskou Arábiou viedla dialóg na podporu ďalších reforiem zameraných na lepšiu 
rodovú rovnosť a zabezpečenie žien;

2. víta nedávne právne predpisy umožňujúce saudskoarabským dievčatám na súkromných 
školách športovať; vyjadruje poľutovanie nad tým, že na dievčatá  vo verejných školách 
sa tieto ustanovenia nevzťahujú;

3. vyzýva saudskoarabskú vládu, aby zrušila obmedzenia voľného pohybu žien, konkrétne 
zákaz šoférovania, a obmedzenia ich pracovných príležitostí, právnej subjektivity 
a zastupovania v súdnych konaniach;

4. vyzýva saudskoarabské orgány, aby bojovali proti núteným manželstvám a manželstvám 
v útlom veku, ktoré sú porušením ľudských práv a prekážkou v rozvoji;

5. zdôrazňuje, že hoci saudskoarabské ženy tvoria až 57 % absolventov vysokých škôl 
v krajine, len 18 % saudskoarabských žien vo veku nad 15 rokov má zamestnanie – je to 
jedna z najnižších mier zamestnanosti žien na svete; žiada, aby mali dievčatá rovnaké 
príležitosti a prístup k základnému a stredoškolskému vzdelaniu ako chlapci;

6. pripomína saudskoarabskej vláde jej záväzky vyplývajúce z Dohovoru o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien a z Dohovoru o právach dieťaťa; 

7. naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby sa zaoberali problematikou migrujúcich 
pracovníčok v domácnosti, ktoré sú vystavené zneužívaniu a žijú v podmienkach, ktoré 
možno označiť ako nútená práca alebo otroctvo;

8. vyzýva saudskoarabskú vládu, aby využila vplyv, ktorý má ako jedného jeden z vedúcich 
predstaviteľov islamského a arabského sveta, na podporu integrity, dôstojnosti
a základných práv a slobôd žien a dievčat.


