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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. wijst erop dat er in 2013, wat het 

Gerecht voor ambtenarenzaken betreft, 

sprake was van een daling van het aantal 

nieuwe zaken en een stijging van het 

aantal aanhangige en afgesloten zaken ten 

opzichte van 2012; is van mening dat de 

afschaffing van het Gerecht voor 

ambtenarenzaken, ondanks deze matige 

resultaten, geen goede manier is om de 

langdurige stagnatie in de Raad aan te 

pakken; 

8. wijst erop dat het Gerecht voor 

ambtenarenzaken in 2013 184 zaken heeft 

afgesloten, tegenover 121 in 2012 (d.w.z. 

een stijging van 52 %), waarmee het 

aantal aanhangige zaken met 24 is gedaald 

(d.w.z. een vermindering van de 

achterstand met 11 %); is van mening dat 

de afschaffing van het Gerecht voor 

ambtenarenzaken geen goede manier is om 

de langdurige stagnatie in de Raad aan te 

pakken; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. betreurt het dat het tijdens de 

kwijtingsprocedure onvoldoende 

informatie heeft ontvangen over de lijst 

van externe activiteiten van de rechters; 

vraagt het Hof van Justitie op zijn 

homepage een register te publiceren met 

gedetailleerde informatie over de externe 

activiteiten van elke rechter; 

13. betreurt het dat het tijdens de 

kwijtingsprocedure onvoldoende 

informatie heeft ontvangen over de lijst 

van externe activiteiten van de rechters; 

verzoekt het Hof van Justitie op zijn 

homepage een register te publiceren met 

gedetailleerde informatie over de externe 

activiteiten van elke rechter met gevolgen 

voor de begroting van de Unie; 

Or. en 

 

 


