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Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet noterar den 

information som gavs i januari 2016 

avseende förteckningen av domarnas 

externa verksamhet, något som begärts 

under diskussionerna i utskottet om 

ansvarsfriheten för 2014. Parlamentet 

beklagar att antalet domare som deltar i 

olika evenemang inte nämns. Parlamentet 

begär en genomgång av all extern 

verksamhet som bedrivs av var och en av 

domarna, bland annat föreläsningar, 

samtal, andra evenemang och 

förberedelser för dessa under arbetstid, 

och inte bara av officiellt godkänd 

verksamhet. Parlament begär information 

om alla resurser som används i samband 

med domarnas externa verksamhet, bland 

annat översättningstjänster, 

domstolspersonal och chaufförer. 

12. Europaparlamentet noterar den 

information som gavs i januari 2016 

avseende förteckningen av domarnas 

externa verksamhet, något som begärts 

under diskussionerna i utskottet om 

ansvarsfriheten för 2014. Parlamentet 

beklagar att antalet domare som deltar i 

olika evenemang inte nämns. Parlamentet 

begär en översikt över all extern 

verksamhet som bedrivs av varje domare. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet är bekymrat över att 

det fortfarande råder brist på kvinnor i 

ledande position vid domstolen. 

Parlamentet anser att obalansen bör 

åtgärdas så snart som möjligt. 

21. Europaparlamentet är bekymrat över att 

det fortfarande råder brist på kvinnor i 

ledande position vid domstolen. 

Parlamentet beklagar att mindre än 36 % 

av de ledande befattningarna innehas av 

kvinnor, trots att mer än 60 % av 

personalen består av kvinnor. 

Parlamentet betonar dessutom att andelen 

kvinnor bland de högsta cheferna endast 

uppgår till 18 %. Parlamentet uppmanar 

domstolen att åtgärda denna obalans så 

snart som möjligt. 

Or. en 

 

 


