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12. je seznanjen z informacijami iz januarja 

2016 v zvezi s seznamom zunanjih 

dejavnosti sodnikov, za katerega je bila 

podana zahteva med izmenjavo mnenj v 

odboru o podelitvi razrešnice za leto 2014; 

obžaluje, da ni omenjeno število sodnikov, 

ki se udeležujejo različnih dogodkov; 

zahteva pregled vseh zunanjih dejavnosti 

za vsakega sodnika, tudi poučevanje, 

predavanja, druge prireditve in priprave 

nanje med delovnim časom, in sicer ne 

zgolj uradno odobrenih dejavnosti; prosi 

za razkritje vseh sredstev, povezanih z 

zunanjimi dejavnostmi sodnikov, kot so 

na primer za prevajalske storitve, 

pripravnike, voznike; 

12. je seznanjen z informacijami iz januarja 

2016 v zvezi s seznamom zunanjih 

dejavnosti sodnikov, za katerega je bila 

podana zahteva med izmenjavo mnenj v 

odboru o podelitvi razrešnice za leto 2014; 

obžaluje, da ni omenjeno število sodnikov, 

ki se udeležujejo različnih dogodkov; 

zahteva pregled vseh zunanjih dejavnosti 

za vsakega sodnika; 

Or. en 
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21. ugotavlja, da na odgovornih položajih 

na Sodišču še vedno primanjkuje žensk; 

poziva, da se čim prej popravi to 

neravnovesje; 

21. ugotavlja, da na odgovornih položajih 

na Sodišču še vedno primanjkuje žensk; 

obžaluje, da je manj kot 36 % vodstvenih 

delavcev žensk, pri čemer ženske 

predstavljajo več kot 60 % vsega osebja; 

poleg tega poudarja, da ženske zasedajo 

zgolj 18 % položajev višjega vodstva; 
poziva Sodišče, naj čim prej popravi to 

neravnovesje; 

Or. en 

 

 


