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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de voordracht van Lazaros Stavrou Lazarou voor de benoeming tot lid van de 

Rekenkamer 

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)) 

(Raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0190/2016), 

– gezien artikel 121 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0258/2016), 

A. overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de 

voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden; 

B. overwegende dat de Commissie begrotingscontrole het kandidaat-lid van de 

Rekenkamer tijdens haar vergadering van 5 september 2016 heeft gehoord; 

1. brengt positief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van 

Lazaros Stavrou Lazarou tot lid van de Rekenkamer; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan 

de Rekenkamer, alsmеde aan de overige instellingen van de Europese Unie en de 

controle-instellingen van de lidstaten. 
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BIJLAGE 1: CURRICULUM VITAE VAN LAZAROS STAVROU LAZAROU 

In 1958 geboren in Liopetri - Famagusta, Cyprus 

Beroepskwalificaties 

Sinds 1987 lid van de Vereniging van registeraccountants van het Verenigd Koninkrijk 

(ACCA) 

Sinds 1988 lid van het Instituut van registeraccountants van Cyprus 

Beroepskwalificaties 

Master openbaar bestuur, Kennedy School of Government, Harvard University, 1996 

Opleiding internationale belastingen aan Harvard Law School, 1996 

Bachelor economie, Hull University, Verenigd Koninkrijk, 1982 

Professionele loopbaan 

Sinds 2 november 2010: lid van de Europese Rekenkamer 

Sinds juni 2016: deken van kamer V: "Financiering en beheer van de Unie" en lid in het kader 

van het jaarverslag 

Februari 2014 - mei 2016: permanent lid van de CEAD-kamer voor "coördinatie, evaluatie, 

certificering en ontwikkeling" en lid verantwoordelijk voor de betrouwbaarheidsverklaring 

Januari 2011 - februari 2014: niet-permanent lid van de CEAD-kamer en in deze 

hoedanigheid achtereenvolgens vertegenwoordiger van kamer I en kamer II 

Mei 2012 - februari 2014: lid van kamer II "Structuurbeleid, vervoer en energie" 

November 2010 - april 2012: lid van kamer I "Bescherming en beheer van natuurlijke 

hulpbronnen" 

Januari 2000 - oktober 2010: thesaurier-generaal van de Republiek Cyprus en in deze 

hoedanigheid hoofd van de certificeringsautoriteit voor EU-fondsen, hoofd van de bevoegde 

autoriteit voor overheidsopdrachten en lid van de Raad van beheer voor de interne controle 

van de Republiek Cyprus 

September 1989 - december 1999: functionaris bij de Belastingdienst van de Republiek 

Cyprus en uiteindelijk hoofdbelastinginspecteur 

Februari 1988 - augustus 1989: controleleider bij een Cypriotisch accountantskantoor 

September 1982 - januari 1988: opgeleid tot en werkzaam als beroepsaccountant/controleur 

bij accountantskantoren in het Verenigd Koninkrijk 

2004 - 2013: verkozen lid van de Raad van bestuur van ACCA 
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BIJLAGE 2: SAMENVATTING DOOR LAZAROS STAVROU LAZAROU VAN ZIJN 
ERVARING ALS LID VAN DE REKENKAMER EN ZIJN DOELSTELLINGEN VOOR 

EEN TOEKOMSTIG MANDAAT 

Ervaring als lid van de Europese Rekenkamer 

 

Vanaf mijn benoeming in november 2010 tot en met april 2012 werkte ik als rapporterend lid 

voor kamer I "Bescherming en beheer van natuurlijke hulpbronnen" aan de volgende speciale 

verslagen over doelmatigheidscontroles: 

 SR 5/2010 - Toepassing van de Leader-aanpak op plattelandsontwikkeling 

 SR 12/2011 - Hebben de EU-maatregelen bijgedragen tot de aanpassing van de 

capaciteit van de vissersvloten aan de beschikbare vangstmogelijkheden? 

 SR 9/2012 - Controle van het controlesysteem inzake de productie, verwerking, 

distributie en invoer van biologische producten (voltooid door een ander lid) 

 

Van mei 2012 tot en met januari 2014 werkte ik als rapporterend lid voor kamer II 

"Structuurbeleid, vervoer en energie" aan de volgende speciale verslagen over 

doelmatigheidscontroles: 

 SR 3/2012 - Structuurfondsen: heeft de Commissie de geconstateerde gebreken in de 

beheers- en controlesystemen van de lidstaten met succes aangepakt? 

 SR 25/2012 - Worden er instrumenten ingezet om toe te zien op de doeltreffendheid 

van uitgaven van het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van oudere werknemers? 

 SR 6/2014 - Heeft de steun met middelen voor cohesiebeleid voor opwekking van 

hernieuwbare energie goede resultaten opgeleverd? (voltooid door een ander lid) 

 SR 12/2014 - Worden uit het EFRO op doeltreffende wijze projecten gefinancierd die 

rechtstreeks de biodiversiteit bevorderen in het kader van de EU-

biodiversiteitsstrategie voor 2020? (voltooid door een ander lid); en van september 

2013 tot en met januari 2014 was ik rapporterend lid voor hoofdstuk 5 van het 

jaarverslag 2013 over regionaal beleid, vervoer en energie. 

 

Tegelijkertijd vertegenwoordigde ik van januari 2011 tot en met januari 2014, als non-

permanent lid van de horizontale CEAD-kamer voor "coördinatie, evaluatie, certificering en 

ontwikkeling", achtereenvolgens kamer I en kamer II. 

 

In februari 2014 nam ik op verzoek van de voorzitter van de Rekenkamer en mijn collega's de 

functie aan van het lid dat verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheidsverklaring over de 

rekeningen van de Europese Unie, waarmee ik permanent lid werd van de CEAD-kamer. Ik 

ben verantwoordelijk voor het coördineren van de taken die verband houden met ons 

jaarverslag en voor het waarborgen van de samenhang en de naleving van de auditstrategie 

van de Rekenkamer voor de onderliggende werkzaamheden in het kader van de 

betrouwbaarheidsverklaring - ik ben rapporterend lid voor de volgende taken: 

 Jaarverslag 2013 - Hoofdstuk 1 over de betrouwbaarheidsverklaring en nadere 

informatie ter onderbouwing daarvan; 

 Jaarverslag 2014 en 2015 - Hoofdstuk 1 over de betrouwbaarheidsverklaring en 

nadere informatie ter onderbouwing daarvan, en hoofdstuk 2 over budgettair en 

financieel beheer (eerder onderdeel van hoofdstuk 1); 
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 Landbouw en cohesie: een overzicht van de EU-uitgaven in de periode 2007-2013, 

gepubliceerd in november 2014, als een initiatief (samen met de frequentie van 

ontdekte fouten per lidstaat in hoofdstuk 1) over landenspecifieke informatie en 

geografisch inzicht; 

 Jaarverslag 2014+: Hervorming van het jaarverslag voor 2014 en daarna; in april 2015 

goedgekeurd door de Rekenkamer. Rekening houdend met de belangen en zorgen van 

de belanghebbenden dient te worden opgemerkt dat het een geleidelijk proces is om 

het jaarverslag te transformeren in een instrument met meer toegevoegde waarde voor 

onze belanghebbenden. Ik was voorzitter van een internationale werkgroep die zich 

hiermee bezig hield en ik heb tal van gedachtewisselingen gehouden met CONT en de 

Raad. 

 Advies 4/2015 van maart 2015 over het voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische 

investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en 

Verordening (EU) nr. 1316/2013; 

 Speciaal verslag over de governancesystemen van de Europese Commissie, dat naar 

verwachting in de herfst van 2016 zal worden gepubliceerd. 

 

Voorts gaf ik, in samenwerking met de Europese Commissie, leiding bij: 

 Het bereiken van een consensus over de foutenkwantificering bij overheidsopdrachten 

(in maart 2015); 

 Het vervroegen van de publicatiedatum van ons jaarverslag en het evalueren van de 

vooruitgang die bij het verwezenlijken van deze doelstelling wordt geboekt. Het 

jaarverslag 2015 zal op 13 oktober 2016 worden gepubliceerd. Dit is ongeveer een 

maand eerder dan voorheen gebruikelijk was. 

 

Na de transformatie van de Rekenkamer in een taakgerichte organisatie, die begin juni 2016 

heeft plaatsgevonden, is de CEAD-kamer omgezet in kamer V, een kamer die een deel van de 

werkzaamheden van de CEAD-kamer en kamer IV "Ontvangsten, onderzoek en intern beleid, 

instellingen en organen van de EU" heeft overgenomen. Het thematisch zwaartepunt van 

kamer V, waarvoor ik tot deken ben verkozen en in deze hoedanigheid tot lid van het 

Administratief Comité, ligt bij "Financiering en beheer van de Unie". Kamer V is tevens de 

coördinerende kamer voor het jaarverslag. De Rekenkamer heeft besloten dat ik mijn functies 

als lid in het kader van het jaarverslag en rapporterend lid voor hoofdstuk 1 over de 

betrouwbaarheidsverklaring en nadere informatie ter onderbouwing daarvan, blijf vervullen. 

 

Persoonlijke doelstellingen voor een toekomstig mandaat als lid van de Europese 

Rekenkamer 

 

Als ik een tweede mandaat zal mogen uitoefenen, zijn mijn persoonlijke doelstellingen om 

een constructieve bijdrage te blijven leveren aan de werkzaamheden van de Rekenkader en 

om onze instrumenten te blijven verbeteren en te transformeren in instrumenten met meer 

toegevoegde waarde voor onze belanghebbenden, daarbij rekening houdend met hun belangen 

en zorgen. Meer specifiek: 

 Als deken van kamer V: vergaderingen voorbereiden en voorzitten, taken toewijzen en 

coördineren en ervoor zorgen dat de kamer soepel en doeltreffend functioneert; 
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 Als lid van het Administratief Comité en de Rekenkamer: bijdragen aan de uitvoering 

van onze strategie 2013-2017, de prioriteiten van ons jaarlijks werkprogramma 

vaststellen en onze strategie 2018-2022 uitwerken en uitvoeren; 

 Als lid in het kader van het jaarverslag: een bijdrage leveren aan de volgende stappen 

voor de ontwikkeling van ons jaarverslag. Hiertoe zal ik de regelmatige 

gedachtewisselingen blijven voortzetten en de constructieve werkbetrekkingen met de 

Europese Commissie (via CONT) en andere belanghebbenden blijven onderhouden. 

Voorts zal ik de Europese Commissie blijven aansporen nog prestatiegerichter te gaan 

werken en zich meer te richten op betrouwbare informatie over naleving, zodat wij 

daarvan gebruik kunnen maken in ons jaarverslag. 
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