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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. σημειώνει τις πληροφορίες σχετικά με 

τον κατάλογο εξωτερικών δραστηριοτήτων 

των δικαστών που παρασχέθηκαν τον 

Ιανουάριο του 2016, μετά από σχετικό 

αίτημα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής 

απόψεων στην επιτροπή σχετικά με τη 

διαδικασία απαλλαγής του 2014· θεωρεί 

λυπηρό το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ο 

αριθμός των δικαστών που συμμετείχαν 

στις διάφορες εκδηλώσεις· ζητεί συνοπτική 

καταγραφή όλων των εξωτερικών 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει κάθε 

δικαστής, όπως διαλέξεις, συζητήσεις, 

άλλες εκδηλώσεις και προετοιμασία των 

δικαστών κατά τη διάρκεια των ωρών 

εργασίας, και όχι μόνο των επίσημα 

εγκεκριμένων δραστηριοτήτων· ζητεί τη 

δημοσιοποίηση όλων των πόρων που 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις 

εξωτερικές δραστηριότητες των 

δικαστών, π.χ. υπηρεσίες μετάφρασης, 

εισηγητές και οδηγοί· 

12. σημειώνει τις πληροφορίες σχετικά με 

τον κατάλογο εξωτερικών δραστηριοτήτων 

των δικαστών που παρασχέθηκαν τον 

Ιανουάριο του 2016, μετά από σχετικό 

αίτημα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής 

απόψεων στην επιτροπή σχετικά με τη 

διαδικασία απαλλαγής του 2014· θεωρεί 

λυπηρό το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ο 

αριθμός των δικαστών που συμμετείχαν 

στις διάφορες εκδηλώσεις· ζητεί συνοπτική 

καταγραφή όλων των εξωτερικών 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει κάθε 

δικαστής· 
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21. επισημαίνει ότι ο αριθμός γυναικών 

που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στο 

Δικαστήριο παραμένει χαμηλός· ζητεί να 

διορθωθεί η ανισορροπία αυτή το 

ταχύτερο· 

21. επισημαίνει ότι ο αριθμός γυναικών 

που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στο 

Δικαστήριο παραμένει χαμηλός· θεωρεί 

λυπηρό το γεγονός ότι ποσοστό μικρότερο 

του 36% των διοικητικών στελεχών είναι 

γυναίκες ενώ το προσωπικό αποτελείται 

σε ποσοστό άνω του 60% από γυναίκες· 

τονίζει ακόμη ότι οι γυναίκες κατέχουν 

μόλις το 18% των υψηλόβαθμων 

διοικητικών θέσεων· καλεί το Δικαστήριο 

να διορθώσει αυτή την ανισορροπία το 

ταχύτερο· 
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