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Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. noterer sig oplysningerne, som blev 

indgivet i januar 2016, vedrørende listen 

over de eksterne aktiviteter, dommerne 

udøver, som der blev fremsat anmodning 

om under drøftelserne om decharge for 

2014 i udvalget; beklager, at antallet af 

dommere, der deltager i de forskellige 

begivenheder, ikke er angivet; anmoder om 

en oversigt over alle eksterne aktiviteter, 

som hver enkelt dommer udøver, herunder 

forelæsninger, foredrag, andre 

foranstaltninger og forberedelse til disse i 

løbet af arbejdstiden, og ikke blot officielt 

anerkendte aktiviteter; anmoder om 

offentliggørelse af alle ressourcer, der 

anvendes i forbindelse med dommeres 

eksterne aktiviteter, f.eks. 

oversættelsestjenester, praktikanter, 

chauffører; 

12. noterer sig oplysningerne, som blev 

indgivet i januar 2016, vedrørende listen 

over de eksterne aktiviteter, dommerne 

udøver, som der blev fremsat anmodning 

om under drøftelserne om decharge for 

2014 i udvalget; beklager, at antallet af 

dommere, der deltager i de forskellige 

begivenheder, ikke er angivet; anmoder om 

en oversigt over alle eksterne aktiviteter, 

som hver enkelt dommer udøver; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. konstaterer, at der fortsat er mangel på 

kvinder i beslutningstagende poster i 

Domstolen; opfordrer til, at der rettes op 

på denne ubalance så hurtigt som muligt; 

21. konstaterer, at der fortsat er mangel på 

kvinder i beslutningstagende poster i 

Domstolen; beklager, at mindre end 36 % 

af lederne er kvinder, mens mere end 60 

% af personalet består af kvinder; 

understreger desuden, at kun 18 % af 

ledende chefstillinger er besat af kvinder; 
opfordrer Domstolen til at rette op på 

denne ubalance så hurtigt som muligt; 

Or. en 

 

 


