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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. neemt kennis van de informatie met 

betrekking tot de lijst van externe 

activiteiten van rechters die in januari 2016 

is overlegd, nadat hierom was gevraagd bij 

de gedachtewisseling binnen de commissie 

over de kwijtingsprocedure voor 2014; 

betreurt dat niet wordt vermeld hoeveel 

rechters deelnemen aan de verschillende 

activiteiten; verlangt een overzicht van alle 

externe activiteiten per rechter, waaronder 

colleges, voordrachten, andere 

gelegenheden en de voorbereidingen 

daarvoor onder werktijd, en niet alleen de 

officieel goedgekeurde activiteiten; 

verzoekt om alle met de externe 

activiteiten van de rechters verbonden 

middelen openbaar te maken, zoals 

vertaaldiensten, referendarissen en 

chauffeurs; 

12. neemt kennis van de informatie met 

betrekking tot de lijst van externe 

activiteiten van rechters die in januari 2016 

is overlegd, nadat hierom was gevraagd bij 

de gedachtewisseling binnen de commissie 

over de kwijtingsprocedure voor 2014; 

betreurt dat niet wordt vermeld hoeveel 

rechters deelnemen aan de verschillende 

activiteiten; verlangt een overzicht van alle 

externe activiteiten per rechter; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie Amendement 

21. wijst erop dat er nog altijd een gebrek 

is aan vrouwen op leidinggevende posten 

bij het Hof van Justitie; dringt erop aan dat 

dit zo snel mogelijk wordt gecorrigeerd; 

21. wijst erop dat er nog altijd een gebrek 

is aan vrouwen op leidinggevende posten 

bij het Hof van Justitie; betreurt dat 

minder dan 36 % van de leidinggevende 

posten door vrouwen wordt bekleed, 

terwijl meer dan 60 % van het personeel 

vrouw is; benadrukt bovendien dat slechts 

18 % van de hogere leidinggevende posten 

door vrouwen wordt bekleed; dringt er bij 

het Hof op aan dat dit onevenwicht zo snel 

mogelijk wordt gecorrigeerd; 

Or. en 

 

 


