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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. επισηµαίνει ότι, το 2013, το ∆ικαστήριο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης παρουσίασε µείωση 

ως προς τον αριθµό νέων υποθέσεων και 

αύξηση στον αριθµό εκκρεµών και 

διεκπεραιωθεισών υποθέσεων, σε σχέση 

µε το 2012· εκτιµά ότι, παρά τα πενιχρά 

αυτά αποτελέσµατα, η κατάργηση του 

∆ικαστηρίου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν 

είναι η ενδεδειγµένη λύση για την 

αντιµετώπιση του µακροχρόνιου αδιέξοδου 

στο Συµβούλιο· 

8. επισηµαίνει ότι, το 2013, το ∆ικαστήριο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης διεκπεραίωσε 184 

υποθέσεις σε σχέση µε 121 το 2012 

(αριθµός που αντιπροσωπεύει αύξηση 

52%), και ότι µε αυτόν τον τρόπο ο 

αριθµός των εκκρεµών υποθέσεων 

µειώθηκε κατά 24 (δηλαδή η 

καθυστέρηση µειώθηκε κατά 11%)· 

εκτιµά ότι η κατάργηση του ∆ικαστηρίου 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν είναι η 

ενδεδειγµένη λύση για την αντιµετώπιση 

του µακροχρόνιου αδιέξοδου στο 

Συµβούλιο· 
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13. εκφράζει αποδοκιµασία για τις ελλιπείς 

πληροφορίες που έλαβε κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας απαλλαγής όσον αφορά 

τον κατάλογο εξωτερικών δραστηριοτήτων 

που ασκούν οι δικαστές· ζητεί από το 

∆ικαστήριο να δηµοσιεύσει στον ιστότοπό 

του µητρώο που να περιλαµβάνει 

λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις 

εξωτερικές δραστηριότητες κάθε δικαστή· 

13. εκφράζει αποδοκιµασία για τις ελλιπείς 

πληροφορίες που έλαβε κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας απαλλαγής όσον αφορά 

τον κατάλογο εξωτερικών δραστηριοτήτων 

που ασκούν οι δικαστές· ζητεί από το 

∆ικαστήριο να δηµοσιεύσει στον ιστότοπό 

του µητρώο που να περιλαµβάνει 

λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις 

εξωτερικές δραστηριότητες κάθε δικαστή 

οι οποίες έχουν επιπτώσεις στον 

προϋπολογισµό της Ένωσης· 
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