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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu na vymenovanie Lazarosa Stavroua Lazaroua za člena Dvora audítorov 

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)) 

(Konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s 

ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0190/2016), 

– so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0258/2016), 

A. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä 

pokiaľ ide o podmienky uvedené v čl. 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;  

B. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 5. septembra 2016 vypočul 

kandidáta Rady na člena Dvora audítorov; 

1. súhlasí/nesúhlasí s návrhom Rady vymenovať Lazarosa Stavroua Lazaroua za člena 

Dvora audítorov; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru 

audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských 

štátov. 
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PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS LAZAROSA STAVROUA LAZAROUA 

Narodený v Liopetri – Famagusta, Cyprus, 1958  

Odborná spôsobilosť  

Člen Združenia certifikovaných účtovníkov (ACCA) od roku 1987 

Člen Cyperského inštitútu štátnych certifikovaných účtovníkov od roku 1988 

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 

Titul magistra v oblasti verejnej správy, škola J. F. Kennedyho pre štátnu administratívu, 

Harvardova univerzita, 1996 

Osvedčenie medzinárodného programu o daňovom práve, Právnická fakulta Harvardovej 

univerzity (Harvard Law School), 1996 

Bakalár ekonomických vied, Hull University, Spojené kráľovstvo, 1982 

Profesionálna kariéra 

Od 2. novembra 2010: Člen Európskeho dvora audítorov 

Od júna 2016: Predsedajúci komory V – Financovanie a správa Únie a člen pre výročnú 

správu 

 

Od februára 2014 do mája 2016: Stály člen komory CEAD – Koordinácia, hodnotenie, záruka 

a rozvoj a člen zodpovedný za vyhlásenie o vierohodnosti 

 

Od januára 2011 do februára 2014: Nestály člen komory CEAD, zastupujúci najprv komoru I 

a následne komoru II 

Od mája 2012 do februára 2014: Člen komory II – Štrukturálne politiky, doprava a energetika 

Od novembra 2010 do apríla 2012: Člen komory I – Ochrana a riadenie prírodných zdrojov 

Od januára 2000 do októbra 2010: Vedúci štátnej pokladne Cyperskej republiky a v tejto 

funkcii vedúci certifikačného orgánu pre prostriedky z EÚ, vedúci orgánu zodpovedného za 

verejné obstarávanie a člen Internej rady audítorov Cyperskej republiky 

Od septembra 1989 do decembra 1999: Úradník na Oddelení štátnych príjmov z daní 

a poplatkov (Inland Revenue Department) Cyperskej republiky až po miesto hlavného 

vedúceho útvaru príjmov 

Od februára 1988 do augusta 1989: Manažér auditu v audítorskej firme na Cypre 

 Od septembra 1982 do januára 1988: Vyškolený a neskôr zamestnaný ako profesionálny 

účtovník/audítor v audítorských firmách v Spojenom kráľovstve  

 Od roku 2004 do roku 2013: Volený člen správnej rady ACCA  
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PRÍLOHA 2: ZHRNUTIE SKÚSENOSTÍ LAZAROSA STAVROUA LAZAROUA VO 
FUNKCII ČLENA DVORA AUDÍTOROV A CIELE TÝKAJÚCE SA BUDÚCEHO 

MANDÁTU 

Skúsenosti ako člena Európskeho dvora audítorov 

 

Od svojho vymenovania v novembri 2010 do apríla 2012 som pôsobil v komore I – Ochrana a 

riadenie prírodných zdrojov ako člen zodpovedný za tieto osobitné správy o audite 

výkonnosti: 

 OS č. 5/2010 – Realizácia prístupu LEADER v rozvoji vidieka 

 OS č. 12/2011 – Prispeli opatrenia EÚ k prispôsobeniu kapacity rybárskych flotíl dostupným 
možnostiam rybolovu? 

 OS č. 9/2012 – Audit systému kontrol upravujúceho výrobu, spracovanie, distribúciu a dovoz 
ekologických produktov (dokončená iným členom) 

 

Od mája 2012 do januára 2014 som pôsobil v komore II – Štrukturálne politiky, doprava a 

energetika ako člen zodpovedný za tieto osobitné správy o audite výkonnosti: 

 OS č. 3/2012 – Štrukturálne fondy: vyriešila Komisia úspešne nedostatky zistené v 

systémoch riadenia a kontroly členských štátov? 

 OS č. 25/2012 – Zaviedli sa nástroje na monitorovanie účinnosti výdavkov z Európskeho 
sociálneho fondu na starších pracovníkov? 

 OS č. 6/2014 – Podpora z fondov politiky súdržnosti na výrobu energie z obnoviteľných 

zdrojov – dosiahli sa ňou dobré výsledky? (dokončená iným členom) 

 OS č. 12/2014 – Je EFRR účinný pri financovaní projektov, ktoré priamo podporujú 

biodiverzitu v súlade so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020? (dokončená iným 

členom), a od septembra 2013 do januára 2014 spravodajca pre kapitolu 5 o 

regionálnej politike, doprave a energetike výročnej správy za rok 2013 

 

Súbežne od januára 2011 do januára 2014 som pôsobil ako nestály člen horizontálnej komory 

CEAD – Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj, kde som zastupoval najskôr komoru I a 

následne komoru II. 

 

Vo februári 2014 som sa na žiadosť predsedu Dvora audítorov a svojich kolegov stal členom 

zodpovedným za vyhlásenie o vierohodnosti účtov Európskej únie a následne stálym členom 

komory CEAD. Som zodpovedný za koordináciu úloh súvisiacich s našou výročnou správou 

a zabezpečenie konzistentnosti a dodržiavania audítorskej metodiky práce Dvora audítorov na 

vyhlásení o vierohodnosti – člen zodpovedný za tieto úlohy: 

 Výročná správa za rok 2013 – Kapitola 1, Vyhlásenie o vierohodnosti a podporné informácie. 

 Výročná správa za rok 2014 a 2015 – Kapitola 1, Vyhlásenie o vierohodnosti a podporné 
informácie a Kapitola 2, Rozpočtové a finančné hospodárenie (predtým kapitola 1). 

 Poľnohospodárstvo a súdržnosť: prehľad výdavkov EÚ za obdobie 2007 – 2013 

zverejnený v novembri 2014 ako iniciatíva (spolu s mierou výskytu zistených chýb 

podľa členských štátov v kapitole 1) zameraná na informácie týkajúce sa jednotlivých 

krajín alebo geografický pohľad.  

 Výročná správa za rok 2014+: reforma výročnej správy za rok 2014 a za ďalšie roky, 

ktorú Dvor audítorov prijal v apríli 2015. Berúc do úvahy záujmy a obavy 

zainteresovaných strán, ide o postupný proces rozvoja výročnej správy tak, aby bola 
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cennejším nástrojom pre naše zainteresované strany.  Predsedal som internej 

pracovnej skupine poverenej touto úlohou a viedol som niekoľko výmen názorov s 

výborom CONT a Radou.  

 Stanovisko č. 4/2015 zverejnené v marci 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o Európskom fonde pre strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a 
(EÚ) č. 1316/2013. 

 Osobitná správa o mechanizmoch riadenia v Európskej komisii, ktorá sa má zverejniť na jeseň 
2016. 

 

Okrem toho som sa v spolupráci s Európskou komisiou podieľal na: 

 dosiahnutí spoločného chápania vyčísľovania chýb vo verejnom obstarávaní v marci 2015; 

 stanovení skoršieho dátumu zverejnenia našej výročnej správy a monitorovaní postupu 

smerujúceho k naplneniu tohto cieľa. Výročná správa za rok 2015 bude zverejnená 13. 

októbra 2016, teda asi o mesiac skôr ako v minulosti.  

 

Po reforme Dvora audítorov na organizáciu so štruktúrou založenou na úlohách v júni 2016 sa 

komora CEAD zmenila na komoru V, pričom prevzala niektoré úlohy CEAD a komory IV – 

Príjmy, výskum a vnútorné politiky a Inštitúcie a orgány EÚ.  Hlavné tematické zameranie 

komory V, za predsedu ktorej som bol zvolený a v ktorej budem vykonávať aj funkciu člena 

správneho výboru, je financovanie a správa Únie. Je to tiež koordinačná komora pre výročnú 

správu a na základe rozhodnutia Dvora audítorov budem naďalej plniť rovnaké úlohy ako 

člen zodpovedný za výročnú správu, spravodajca pre kapitolu 1 o vyhlásení o vierohodnosti a 

podporných informáciách. 

 

Osobné ciele v rámci budúceho mandátu člena Európskeho dvora audítorov 

 

Ak budem mať tú česť slúžiť aj počas druhého mandátu, mojim osobným cieľom bude aj 

naďalej konštruktívne prispievať k činnosti Dvora audítorov a ďalej zlepšovať naše produkty, 

aby boli pre naše zainteresované strany pridanou hodnotou, pričom budem zohľadňovať ich 

záujmy a obavy.  Konkrétnejšie: 

 Ako predsedajúci komory V budem pripravovať schôdze a predsedať im, prideľovať a 
koordinovať úlohy a zabezpečovať, aby komora fungovala hladko a účinne. 

 Ako člen správneho výboru, ako aj vo Dvore audítorov sa budem podieľať na vykonávaní 
našej stratégie na roky 2013 – 2017, stanovovaní priorít nášho ročného programu práce a 
vypracovaní a vykonávaní našej stratégie na roky 2018 – 2022. 

 Ako člen pre výročnú správu sa budem podieľať na ďalších krokoch pri vylepšovaní našej 
výročnej správy.  S týmto cieľom budem pokračovať v pravidelnej výmene názorov a 
konštruktívne spolupracovať s Európskym parlamentom (s výborom CONT) a ďalšími 
zainteresovanými stranami. Budem tiež naďalej nabádať Európsku komisiu, aby sa viac 
sústredila na výkonnosť a na poskytovanie spoľahlivejších informácií o dodržiavaní predpisov 
tak, aby bolo možné jej výstupy použiť v našich výročných správach. 
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