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Европейския съюз 

2015/2157(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. отбелязва информацията, 

предоставена през януари 2016 г., 

относно списъка на външните дейности 

на съдиите, който беше поискан по 

време на размяната на мнения в комисия 

във връзка с процедурата по 

освобождаване от отговорност за 

2014 г.; изразява съжаление относно 

това, че не е упоменат броят на съдиите, 

участвали в различните мероприятия; 

изисква преглед на всички външни 

дейности на съдиите, включително 

преподавателска дейност, изнасяне на 

лекции и други мероприятия, както и 

тяхната подготовка през работно 

време, а не само на официално 

одобрените дейности; изисква 

оповестяване на всички ресурси, 

свързани с външните дейности на 

съдиите, като например ползване на 

преводачески услуги, стажанти, 

шофьори; 

12. отбелязва информацията, 

предоставена през януари 2016 г., 

относно списъка на външните дейности 

на съдиите, който беше поискан по 

време на размяната на мнения в комисия 

във връзка с процедурата по 

освобождаване от отговорност за 

2014 г.; изразява съжаление относно 

това, че не е упоменат броят на съдиите, 

участвали в различните мероприятия; 

изисква преглед на всички външни 

дейности на съдиите; 

Or. en 
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Предложение за резолюция Изменение 

21. отбелязва, че в Съда на ЕС все още 

няма достатъчно жени на отговорни 

длъжности; призовава за възможно най-

бързо преодоляване на този дисбаланс; 

21. отбелязва, че в Съда на ЕС все още 

няма достатъчно жени на отговорни 

длъжности; изразява съжаление, че по-

малко от 36% от ръководителите са 

жени, докато над 60% от 

служителите са жени; подчертава 

следователно, че само 18% от 

висшите ръководни длъжности са 

заети от жени; призовава Съда на ЕС 

да коригира възможно най-бързо този 

дисбаланс; 

Or. en 

 

 


