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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego
(C9-0125/2019 – 2019/0812(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy 
którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0121/2019),

– uwzględniając art. 129 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0027/2019),

A. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej dokonała oceny kwalifikacji 
kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

B. mając na uwadze, że na posiedzeniu 12 listopada 2019 r. Komisja Kontroli Budżetowej 
przystąpiła do wysłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka 
Trybunału Obrachunkowego;

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Nikolaosa 
Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz 
do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii 
Europejskiej i organom kontroli państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS NIKOLAOSA MILIONISA

• Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (przewodniczący Izby I)

• Wiceprezes greckiego Trybunału Obrachunkowego

• Adiunkt na Wydziale Prawa Finansów Publicznych na Uniwersytecie Nauk Społecznych i 

Politycznych Panteion w Atenach

EDUKACJA

• Szkoła średnia w Artas

• Absolwent Wydziału Prawa, Uniwersytet Ateński

• Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Grecji (Wydział Prawa 

Administracyjnego)

• Doktorat uzyskany na Wydziale Prawa, Uniwersytet Ateński

• Diplôme d’études approfondies (dyplom studiów podyplomowych z prawa publicznego), 

Uniwersytet Paris I

• Diplôme d’études approfondies (dyplom studiów podyplomowych z księgowości), 

Uniwersytet Paris VIII

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W Europejskim Trybunale Obrachunkowym (ETO):
• Przewodniczący Izby I (rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, zmiana klimatu, 

rybołówstwo) od czerwca 2018 r.

• Jako członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego byłem odpowiedzialny za 

rozdział o bezpieczeństwie i obywatelstwie w sprawozdaniu rocznym za 2015 r., a od 2016 

r. jestem odpowiedzialny za rozdział o zasobach naturalnych. Byłem również 

sprawozdawcą odpowiedzialnym za sprawozdania specjalne w sprawie wspólnej polityki 

rolnej i środowiska: nr 1/2017 (Natura 2000), 26/2016 (zasada wzajemnej zgodności), 

25/2016 (system identyfikacji działek rolnych), 25/2015 (wsparcie UE na rzecz 

infrastruktury obszarów wiejskich).

• Członek Komitetu Administracyjnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

• Członek Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego (marzec 2014 r. – maj 2018 r.)

• Członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Trybunału Obrachunkowego
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W greckim Trybunale Obrachunkowym:
• Sędzia sądu pierwszej instancji (audytor)  (1989–1996)Sędzia (conseiller référendaire)  

(1996–2004)Sędzia (conseiller-maître)  (2004–2014)

Wiceprezes (od 2014 r.)

• Członek sądu szczególnego do spraw sporów dotyczących wynagrodzenia funkcjonariuszy 

wymiaru sprawiedliwości, o którym mowa w art. 88 ust. 2 konstytucji, oraz sądu 

szczególnego do spraw uchybień, o którym mowa w art. 99 konstytucji, kadencja w latach 

2008–2009

• Dyrektor 7. departamentu w greckim Trybunale Obrachunkowym (przedumowna 

weryfikacja usług publicznych) (2011–2013)

• Przewodniczący sekcji I (2012) i sekcji VI (2013) greckiego Trybunału Obrachunkowego

• Prezes Urzędu ds. Odszkodowań dla Ofiar Przestępstw przy Ministerstwie 

Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka (2009–2011)

• Członek komisji ds. kontroli finansowania partii politycznych i kandydatów do parlamentu, 

art. 21 ustawy nr 3023/2002 (2012–2013)

• Przewodniczący komisji ds. wprowadzania nowych metod kontroli w greckim Trybunale 

Obrachunkowym w ramach grupy zadaniowej (2012–2013)

Ogólne zadania kontrolne:
• Przewodniczący komitetu ds. audytu ateńskich sal koncertowych (1997–2006)

JĘZYKI OBCE

• angielski i francuski

CZŁONKOSTWO W KOMISJACH
USTAWODAWCZYCH

• Projekt ustawy o darowiznach na cele publiczne

• Ustawa nr 4055/2012 w sprawie sprawiedliwego procesu i właściwego czasu jego trwania

• Ustawa nr 3852/2010 o nowej organizacji samorządu lokalnego i 

zdecentralizowanej administracji w ramach programu Kallikratis

• Ustawa nr 3871/2010 o zarządzaniu finansami i odpowiedzialności
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DOŚWIADCZENIE AKADEMICKIE

• Uniwersytet Ateński (Wydział Prawa): wykładowca przedmiotu „Kompetencje Trybunału 

Obrachunkowego” na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa Publicznego (2007–

2010)

• Uniwersytet w Pireusie: wykładowca międzynarodowego i europejskiego prawa 

podatkowego, 5. semestr, Departament Studiów Międzynarodowych i Europejskich (dekret 

prezydencki nr 407/1980) (2003–2005)

• Uniwersytet Panteion: wykładowca przedmiotu „Publiczne instytucje europejskie i 

europejskie prawo finansowe” na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa (2005–

2018)

• Krajowa Szkoła Administracji Publicznej: wykładowca specjalnych przedmiotów 

dotyczących prawa podatkowego w Instytucie Szkolenia Urzędników Służby Cywilnej 

(1996–1997) 

• Krajowa Szkoła Sądownictwa: wykładowca specjalnych przedmiotów dotyczących prawa 

administracyjnego (1998), kompetencji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz 

europejskiego prawa administracyjnego i swobód gwarantowanych przez Wspólnotę 

(2001–2013)

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

1. The Institutional Role of the Hellenic Court of Audit
(praca doktorska)
I wyd., 2002, (wstęp autorstwa G. Papadimitriou), Ant. N. Sakkoulas Publishers, 557 
s. II wyd., 2006, 662 s.

2. The Court of Auditors: Modern Trends and Evolution 
2012, Nomiki Vivliothiki, 370 s.

3. The European Court of Auditors 
1999, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 232 s.

4. Elements of European Fiscal Law 
I wyd., 2004, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 142 s. 
II wyd., 2008, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 323 s.

5. Observations
2005, Ekdoseis ton Filon Publishers, 208 s.
Eseje na temat społeczeństwa i literatury wyróżnione w 2009 r. nagrodą im. 
Panayiotisa Foteasa
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6. Traces and Palimpsests
2009, Evthini, Analogio 31, 136 s.
(Zbiór esejów), 2010 r.
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ARTYKUŁY

1. „The Justification of Administrative Acts. An Attempt at a Critical Approach to 
the Case-Law of the Greek Court of Audit and its Relationship with the Corresponding 
Case-Law of the Council of State”
Deltio Elenktikou Synedriou [Biuletyn Trybunału Obrachunkowego], t. 11–12, (1991) s. 237–
258

2.  „Reflections on the Audit of State Funding for Political Parties by the Greek Court 
of Audit”
To Syntagma [Konstytucja], nr 17, (1991), s. 529–543

3. „Jurisprudence Resulting from the Incidental Review of Administrative Acts by 
the Greek Court of Audit”
Dioitiki Diki [Sądy administracyjne], r. 4 (1992), s. 249–266

4. „Control of public enterprises and the Court of Audit”
czasopismo Dioitiki Diki [Sądy administracyjne], r. 5 (1993), s. 1121–1139

5. „Bodies and Mechanisms for the Audit of Funding for Political Parties”
Koinovoulevtiki Epitheorisi [Przegląd Parlamentarny], czasopismo, specjalne wydanie z 1993 
r.: I chrimatodotisi ton politikon kommaton [Finansowanie partii politycznych], 15–16, s. 20–
29

6. „Critical Approach to the Concept of the 'Public Accountant' (Comptable Public) 
in  Greek and French Financial Law”
czasopismo Dioitiki Diki [Sądy administracyjne], r. 7 (1995), s. 818–832

7. „The European Court of Auditors and the formation of the ‘European Style of 
Audit”
Zbiór opracowany w hołdzie prof. Dimitrisowi Korsou, 1998, s. 277–311

8. „Comparative Review of the Legal Nature of the Supreme Audit Institutions of 
the Member States of the European Union”
Opublikowano w tomie zatytułowanym „Oi dikaiodosies tou Elenktikou Synedriou kai i 
symbvoli tou stous thesmous” [ang. „The Procedures of the Court of Audit and its 
Contribution to the Institutions”], Ethniko Typografio, Ateny, 1998, s. 65–76

9. „Fraud intended to damage the interests of the European Union and the Court of 
Audit”
Opublikowano pt. „Katapolemisi tis diafthoras ton kratikon leitourgon kai ypallilon” [ang. 
Combating Corruption of Civil Servants and Public Employees”], konferencja 
międzynarodowa, Ateny, 22–23 października 1999 r., pod auspicjami Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2001, s. 241–259

10. „Preventive Audit of Public Spending: Needs and Future Developments”
Tom opracowany w hołdzie prof. P. D. Dagtoglou, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2002, 
s. 225–255
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11. „Considerations relating to the Financial Audit of Local Public Authorities”
Dimos [Gmina], tom 4 (2002), s. 3–14

12. „Corruption and Public Administration”
Dioitiki Diki [Sądy administracyjne], r. 15 (2003), t. 2, s. 273-293

13. „The Public Finance Law Judge before the European Court of Human Rights”
Elliniki Epitheorisi Evropakov Dikaiou [Grecki Przegląd Prawa Europejskiego] (2003), 
s. 391–412

14. „Contemporary Views on Pension Law”
Titikos Tomas Elenktikou Synedriou [tom poświęcony Trybunałowi Obrachunkowemu], 2004, 
s. 615–640

15. „Considerations relating to the Enforcement of Pension Decisions against the 
Hellenic Public Service”
Diki [Wymiar sprawiedliwości], r. 35, kwiecień 2004, s. 404–413

16. „Case law influence on Government Budget”
Epitheorisis Dimosiou Dikaiou [Przegląd Prawa Publicznego], 2005, s. 701–719

17. „The Limited Retroactivity of the Payment of Pensions: Issues relating to 
Article 60(1) of the Pensions Code”
EDKA [Przegląd Prawa o Zabezpieczeniu Społecznym], 2005, s. 801–813

18. „The Economic Analysis of the Law as an Instrument for Shaping and Seeking 
the Most Effective Solution”
EDKA [Przegląd Prawa o Zabezpieczeniu Społecznym], 2005, s. 2–9

19. „Financial Audit of Local Public Authorities: The French Example”
Epitheorisis Dimosiou Dikaiou [Przegląd Prawa Publicznego], 2006, s. 46–61

20. „Anticorruption strategies within the competences of the Supreme Audit 
Institutions in the European Union”
Porównawcze badanie systemów antykorupcyjnych w ramach kompetencji najwyższych 
organów kontroli w Europie, European Public Law Series, vol. LXXXII, 2006, s. 25 i nast., s. 
321 i nast., s. 443 i nast.

21. „Optional and Mandatory Expenditure by Local Public Authorities Expenditure 
and Problems with Implementing their Budgets”
Efimerida Diitikou Dikaiou [Biuletyn Prawa Administracyjnego), 2007, s. 375–380

22. „Questions of Interpretation for the Implementation of 
Regulation (EEC) No 1408/71 in the Case-Law of the Greek Court of Audit”
EDKA [Przegląd Prawa o Zabezpieczeniu Społecznym], 2007, s. 817–826

23. „European Integration and National Financial Sovereignty”
Dioitiki Theoria kai Praxi: Dioikisi kai Koinonia [Teoria i Praktyka Administracyjna: 
Administracja a Społeczeństwo], Sakkoulas Publishers, 2007, s. 245–268
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24. „Relationship between Judicial Control and Audit Findings”
Timitikos tomos Nomikou Symvoliou tou Kratos [tom poświęcony Radzie Stanu], Ant. N. 
Sakkoulas Publishers, 2008, s. 677–707

25. „Questions of Interpretation of Financial Provisions: Positions and refutations”
Tom opublikowany w hołdzie Loukasowi Theocharopoulos i Dimitrze Kontogeorga 
Theocharopoulou, Uniwersytet im. Arystotelesa w Salonikach, t. 1, 2009, s. 461–476

26. „The Tension Surrounding the Natural Court for Pre-Contract Verification of 
Public Contracts”
Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou [Teoria i Praktyka w Prawie Administracyjnym], 2010, 
s. 1001–1010

27. „The Effect of Article 6(1) of the European Convention on Human Rights on the 
French Court of Auditors”
Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou [Teoria i Praktyka w Prawie Administracyjnym], 2011, 
s. 217–228

28. „The Incidental Audit of Promotions of Civil Servants by the Greek Court of 
Audit”
Tom opublikowany w hołdzie prof. T. Panagopoulou, 2011, Sakkoulas Publishers, 
s. 505–526

29. „Social Freedoms and the Environment: An Asymptotic Relationship of the 
European Economic Constitution”
Elliniki Epitheorisi Evropaikou Dikaiou [Grecki Przegląd Prawa Europejskiego], 1/2011, 
t. 31, 
s. 1–10

30. „Information Note on the Treaty of Lisbon and its Tax Provisions”
Opublikowany w zbiorze pt. „Oi Piges tou Evropaikou Forologikiou Dikaiou. Proprotogenes 
kai metasogo Dikaio prin kai meta de Lisavona” [ang. „Sources of European Tax Law. 
Primary and Secondary Law Before and After Lisbon”], Nomiki Bivliothiki, 2012, s. 38–54

31. „The (European) Court of Auditors (Articles 285-287 TFEU)”
Opublikowany w zbiorze pt. „Synthiki EE kai SLEE, Kat’ arthro ermineia” [ang. „TEU and 
TFEU, 
Article-by-Article Analysis”], Ed. V. Christianos, Nomiki Vivliothiki, 2012, s. 1174–1195

32. „Towards a New Financial Governance of the State”
Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou [Teoria i Praktyka w Prawie Administracyjnym], 2012, 
s. 797–817 – tom opublikowany w hołdzie prof. Nikolaosowi I. Barbasowi, 2013, Sakikoulas, 
s. 251–283

33. „European economic governance: from fiscal self-discipline to strengthening of 
supervision”
Biuletyn Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, grudzień 2014, nr 11, s. 9–13

34. „The Medium-Term Framework for an Economic Strategy: An Initial 



RR\1192650PL.docx 11/21 PE642.936v02-00

PL

Approach”
Publikacja z okazji 50. rocznicy zwykłych sądów administracyjnych, Sakkoulas publishers, 
2015, s. 793–810

35. „The Uncompleted Move Towards a European ‘Economic Constitution’”
Tom opracowany w hołdzie prof. Panayiotisowi Kanellopoulosowi, Ant. N. Sakkoulas 
Publishers, 2015, s. 477–501

36. „European Economic Governance and National Policies: From Economic ‘Self-
Discipline’ to the Strengthening of Supervision”
Tom opracowany w hołdzie prof. Vasileiosowi Skourisowi, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 
Ateny – Saloniki, 2016, s. 265–282

37. „The European Semester”
Gestion et Finances Publiques, 2016, s. 124–130

38. „The European Semester as a Means of Coordinating and Supervising the 
Economic Policies of the Member States of the European Union”
Dikaiomata tou Anthropou [Prawa człowieka], nr 72/2017, s. 383–403

39. „Follow-up of audit recommendations: the ECA experience”
Biuletyn Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, listopad 2017, nr 11, s. 32–37

40.  „Regards croisés sur le financement public du monocamérisme en Grèce”
Gestion et finances publiques « 2e symposium européen des finances publiques: Le 
financement public des Parlements en Europe en débat. nr 5, 2018, s. 26–32 (napisałem drugą 
część artykułu pt. „Le Contrôle de la Cour des Comptes”)
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ZAŁĄCZNIK 2: ODPOWIEDZI NIKOLAOSA MILIONISA NA PYTANIA ZAWARTE 
W KWESTIONARIUSZU

Wykonywanie obowiązków: zdobyte doświadczenia i przyszłe zobowiązania

1. Jakie są Pana największe osiągnięcia jako członka Trybunału Obrachunkowego? Jakie 
były największe niepowodzenia?

Jako członek Trybunału przez ostatnie 6 lat opracowałem 7 sprawozdań specjalnych i 4 
rozdziały sprawozdań rocznych. Moje kontrole spotkały się z pozytywną reakcją podczas 
wysłuchań w Parlamencie i Radzie, a także na konferencjach prasowych i od 
zainteresowanych stron. 

Moi koledzy i koleżanki powierzają mi ważne zadania horyzontalne (koordynacja, 
programowanie, metodologia itp.). Obecnie przewodniczę Izbie I odpowiedzialnej za badanie 
zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych i jestem członkiem Komitetu 
Administracyjnego. Przez ponad dwa lata reprezentowałem Izbę I w Izbie CEAD 
„Koordynacja, ocena, zapewnienie jakości i rozwój”. Przez dwa lata byłem również 
członkiem Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego, a obecnie  jestem członkiem zespołu 
redakcyjnego miesięcznika ETO.

Podczas kontroli wykonania zadań musiałem sprostać podwójnemu wyzwaniu. Po pierwsze, 
kontrola obejmuje niekiedy bardzo techniczne aspekty, takie jak bilanse emisji gazów 
cieplarnianych, system identyfikacji działek rolnych lub zasada wzajemnej zgodności. 
Następnie należy sporządzić sprawozdanie z kontroli zawierające odpowiednie zalecenia dla 
ekspertów, a jednocześnie zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców. Po drugie, wyzwaniem 
było wniesienie wartości dodanej w obszarach, które budzą duże zainteresowanie i które były 
już przedmiotem wielu sprawozdań, takich jak produkty ekologiczne lub Natura 2000. Ufam, 
że udało nam się pokazać nową perspektywę, wykorzystując naszą wiedzę fachową: należyte 
zarządzanie polityką UE i przeznaczonymi na nią funduszami. 

Największym niepowodzeniem w mojej karierze był powolny postęp w kierunku jednolitej 
kontroli. Działalność ETO byłaby skuteczniejsza, gdybyśmy mogli częściej korzystać z pracy 
innych kontrolerów. Cel ten znalazł się w strategii na lata 2018–2020, w szczególności w 
odniesieniu do poświadczenia wiarygodności. Koniecznym warunkiem wstępnym jest 
gwarancja rzetelności pracy innych kontrolerów. Okazało się, że jest to trudniejsze niż 
oczekiwano w przypadku działu 2 WRF – „Zasoby naturalne”, za który jestem 
odpowiedzialny jako członek sprawozdawca. W naszych sprawozdaniach rocznych i w 
sprawozdaniu specjalnym nr 7/2017 wielokrotnie wskazywano na uchybienia, zarówno na 
szczeblu Komisji, jak i jednostek certyfikujących w państwach członkowskich. Wydaliśmy 
zalecenia mające na celu poprawę sytuacji. 

2. Jakie są najważniejsze doświadczenia zdobyte w obszarze Pana kwalifikacji / rezultaty 
osiągnięte w ramach Pana obowiązków oraz zadań kontrolnych? 

Od 2016 r. jestem odpowiedzialny jako członek sprawozdawca za rozdział 7 sprawozdania 
rocznego dotyczący zasobów naturalnych, który odnosi się do wydatków w wysokości 58 mld 
euro, czyli około 37 % budżetu UE (dane z 2018 r.). W 2015 r. byłem członkiem 
sprawozdawcą w pierwszym roku, w którym ETO przygotowywał odrębny rozdział 
sprawozdania rocznego na temat bezpieczeństwa i obywatelstwa.
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Byłem członkiem sprawozdawcą następujących sprawozdań z kontroli wykonania zadań:

- Sprawozdanie specjalne nr 24/2014: „Czy należycie zarządza się wsparciem UE na 
rzecz zapobiegania pożarom i klęskom żywiołowym w lasach oraz na rzecz 
naprawiania szkód przez nie wyrządzonych?”

- Sprawozdanie specjalne nr 25/2015: „Wsparcie UE na rzecz infrastruktury obszarów 
wiejskich –  możliwe jest znacznie lepsze wykorzystanie środków”

- Sprawozdanie specjalne nr 25/2016: „System identyfikacji działek rolnych – 
użyteczne narzędzie do określania kwalifikowalności gruntów rolnych wymagające 
udoskonaleń w zakresie zarządzania”

- Sprawozdanie specjalne nr 26/2016: „Zwiększenie skuteczności zasady wzajemnej 
zgodności i uproszczenie związanego z nią systemu nadal stanowi wyzwanie”

- Sprawozdanie specjalne nr 1/2017: „Należy dołożyć starań, by wdrożyć sieć Natura 
2000 z pełnym wykorzystaniem jej potencjału”

- Sprawozdanie specjalne nr 4/2019: „System kontroli produktów ekologicznych został 
udoskonalony, lecz niektóre wyzwania wciąż są aktualne”

- Sprawozdanie specjalne nr 18/2019 w sprawie bilansów emisji gazów cieplarnianych 
(które ma zostać opublikowane w listopadzie 2019 r.)

Jednym z głównych wniosków, jakie mógłbym wyciągnąć, jest konieczność prowadzenia 
otwartego dialogu i stosowania metodyki ETO, której główną zasadą jest brak zaskoczenia. 
Takie podejście pomaga budować konstruktywne i bezpośrednie kontakty z podmiotami 
kontrolowanymi. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli chcemy zrozumieć trudności napotykane 
podczas wdrażania polityki UE oraz oferować bardziej szczegółowe i pożyteczne zalecenia. 
Skuteczna komunikacja wymaga zaufania i dobrej woli obu stron dla osiągnięcia lepszych 
wyników kontroli, a przede wszystkim jest korzystna dla obywateli UE. 

Otwarty dialog nie tylko jest dobrą praktyką w kontaktach z jednostkami kontrolowanymi, ale 
jest również niezbędny w relacjach z Parlamentem i innymi zainteresowanymi stronami. 
Kontrola odgrywa większą rolę, jeżeli jest dostosowana do bieżących lub nowych priorytetów 
politycznych i oparta na szeroko zakrojonych konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie i 
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. 

3. Jaką wartość dodaną wniesie Pan do Trybunału Obrachunkowego podczas swojej 
drugiej kadencji i/lub w szczególności w dziedzinie, za jaką byłby Pan odpowiedzialny? 
Czy chciałby Pan zmienić zakres swoich obowiązków? Co Pana motywuje?

Wraz z kolegami z izby przyczyniamy się do kształtowania przyszłości niektórych 
kluczowych strategii UE. W naszej opinii o nowej WPR podkreśliliśmy zapotrzebowanie na 
długoterminową wizję rolnictwa UE, bardziej szczegółową ocenę dochodów rolników, jasne 
ambicje w zakresie ochrony środowiska i skuteczne ramy realizacji i odpowiedzialności. 
Nasze sprawozdania na temat kwestii związanych z klimatem powinny pomóc skoncentrować 
wysiłki na ambitnych długoterminowych celach UE w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Ufam, że będziemy w dalszym ciągu podążać tą drogą, podejmując działania 
następcze w odniesieniu do kwestii, które już poruszaliśmy, i analizując skutki obecnych i 
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przyszłych strategii. 

Jako kontroler, sędzia i pracownik naukowy zawsze opieram się na moich dotychczasowych 
doświadczeniach w celu uwzględnienia różnych punktów widzenia w działaniach 
kontrolnych. Bardzo motywują mnie obszary należące do kompetencji Izby I i jestem gotów 
stawić czoła stojącym przed nią wyzwaniom. Byłbym wdzięczny, gdybym mógł 
kontynuować pracę w tej samej izbie w ewentualnej drugiej kadencji. Uważam jednak 
również za dobrą praktykę rotację kontrolerów co kilka lat, aby wykorzystać zdobyte 
doświadczenie w nowych obszarach i umożliwić innym kontrolerom analizę zagadnień, 
którymi wcześniej się zajmowałem. 

4. W jaki sposób upewnia się Pan, że osiągnięte zostały zaplanowane cele kontroli danego 
zadania kontrolnego? Czy kiedykolwiek znalazł się Pan w sytuacji, w której nie 
wykonał Pan zadania kontrolnego i jakie były tego przyczyny? Jaki jest Pana sposób 
działania w tego typu kontrowersyjnych sytuacjach? 

Jak każdy projekt, kontrole mogą napotkać trudności, co prowadzi do opóźnień lub 
problemów w realizacji planu. Aby uniknąć takich sytuacji, ściśle nadzoruję prace kontrolne, 
począwszy od planowania, a skończywszy na realizacji i sprawozdawczości. Staram się 
przewidzieć trudności i jestem elastyczny oraz szybko reaguję w momencie ich pojawienia 
się. W związku z tym nigdy nie musiałem zrezygnować z bieżącego zadania kontrolnego. 
Czasem trzeba było dostosować pierwotny plan do rzeczywistości, co wiązało się z 
wystąpieniem niewielkich opóźnień. Wolę sporządzić sprawozdanie dobrej jakości, oparte na 
wystarczających dowodach kontroli i zawierające wartościowe zalecenia, nawet jeśli miałoby 
to oznaczać kilka tygodni opóźnienia.

5. Jeśli zostałby Pan przyjęty na drugą kadencję i, hipotetycznie, jeśli zostałby Pan 
mianowany przewodniczącym izby w Trybunale Obrachunkowym, jak przewodziłby 
Pan pracom, by wyznaczyć jej priorytety? Proszę podać dwa lub trzy przykłady 
obszarów, na których należy skupić uwagę w przyszłości.

Jako przewodniczący Izby I uważam, że naszym priorytetem na najbliższe lata powinno być 
dokonanie oceny modelu realizacji WPR po 2020 r., wysiłków na rzecz uczynienia rolnictwa 
bardziej przyjaznym dla środowiska i klimatu, spójności polityk UE z celami w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych na lata 2030 i 2050, skuteczności projektów w zakresie 
energii odnawialnej i przystosowania się do zmiany klimatu, a także sposobów sprostania 
innym wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska (bioróżnorodność, jakość wody i 
powietrza, tworzywa sztuczne itp.).

6. Jeśli miałby Pan wybrać zadania kontrolne, mając na uwadze przygotowanie rocznego 
planu prac Trybunału Obrachunkowego, na jakiej podstawie dokonałby Pan wyboru 
spośród wykazu priorytetów otrzymanych od Parlamentu lub komisji CONT? 
Co zrobiłby Pan w sytuacji, gdy priorytet polityczny nie odpowiada ocenie ryzyka 
działalności Unii Europejskiej, sporządzonej przez Trybunał Obrachunkowy? 

Przy wyborze zadań kontrolnych należy uwzględniać szereg czynników: możliwość kontroli 
(w zależności od mandatu ETO, podziału obowiązków między UE a państwami 
członkowskimi), istotność (pod względem budżetu lub ze względu na charakter), 
terminowość (np. powiązanie z wnioskiem dotyczącym zmiany polityki), znaczenie dla 
zainteresowanych stron i wartość dodaną. Sugestie komisji parlamentarnych są w tym 
kontekście bardzo przydatne, ponieważ wskazują jasne priorytety polityczne. Wiele z tych 
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propozycji dodaliśmy do naszego rocznego programu prac. Przedstawiamy również 
Parlamentowi uzasadnienie wyboru innego momentu na przeprowadzenie kontroli danego 
obszaru lub zajęcia się nim pod innym kątem. 

Zarządzanie portfolio, metody pracy i rezultaty

7. Terminowe sporządzanie dobrej jakości i treściwych sprawozdań ma kluczowe 
znaczenie. 

– Jak zadbałby Pan o to, by dane wykorzystywane w audycie były wiarygodne, 
a wnioski nie były przestarzałe?

Jeśli chodzi o dane zewnętrzne, dokładamy wszelkich starań, aby w momencie 
przeprowadzania kontroli wykorzystać najnowsze dostępne informacje, a przy sporządzaniu 
sprawozdania w miarę możliwości je zaktualizować. Zazwyczaj jesteśmy uzależnieni od 
terminowości źródeł zewnętrznych. Zawsze korzystamy z wiarygodnych źródeł (danych 
z urzędów statystycznych, danych przedłożonych przez państwa członkowskie i 
sprawdzonych przez Komisję, badań naukowych itp.) oraz wyjaśniamy wszelkie wątpliwości 
co do wiarygodności informacji. 

W przypadku danych opracowywanych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, podobnie 
jak wszelkich dowodów kontroli ujętych w naszych sprawozdaniach, obowiązujące procedury 
kontroli jakości pozwalają nam zapewnić dokładność i wiarygodność informacji.

– Jak poprawiłby Pan jakość i trafność rekomendacji?

W ostatnich latach usprawniliśmy procedury mające na celu opracowanie zaleceń, tak aby 
obecnie obejmowały one terminy realizacji omawiane z podmiotem kontrolowanym. W celu 
omówienia najważniejszych kwestii organizujemy wewnętrzne sesje poświęcone wyciąganiu 
wniosków, w których uczestniczą pracownicy niezaangażowani bezpośrednio w kontrolę. Jest 
to bardzo istotny etap, który pomaga nam nadać sprawozdaniom odpowiedni kształt. 
Zazwyczaj po opracowaniu pierwszego projektu sprawozdania po raz kolejny omawiamy 
zalecenia. Na tym etapie bardzo ważna jest otwarta dyskusja z podmiotami kontrolowanymi, 
dzięki której możemy stwierdzić, czy zalecenia można ulepszyć (na przykład biorąc pod 
uwagę koszty wdrożenia, włączenie do bieżących inicjatyw czy czas potrzebny na 
wdrożenie). Otwarta dyskusja na ogół sprzyja wzajemnemu zrozumieniu, co nie oznacza 
jednak, że w każdym przypadku udaje nam się osiągnąć porozumienie. Obowiązkiem ETO 
pozostaje wydanie własnej niezależnej opinii oraz podanie do wiadomości publicznej 
wszelkich istotnych różnic poglądów między instytucją a podmiotem kontrolowanym.

8. Celem reformy Trybunału Obrachunkowego jest nawiązanie silniejszej relacji 
odpowiedzialności między zespołem kontrolnym a członkiem pełniącym rolę 
sprawozdawcy. 

– Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, czy uważa Pan, że członkowie powinni być 
bardziej zaangażowani w prace kontrolne?

Rola członka sprawozdawcy ma kluczowe znaczenie na etapie planowania, kiedy określa się 
cele kontroli, na etapie realizacji, aby zapewnić jakość wstępnych ustaleń przesyłanych 
podmiotom kontrolowanym, oraz na etapie składania sprawozdania, aby zagwarantować, że 
wnioski i zalecenia zawarte w sprawozdaniu są jasne i odpowiednio uzasadnione. Ważne jest 
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również pozostawienie pewnej autonomii i odpowiedzialności kontrolerom, którzy w trakcie 
wykonywania prac kontrolnych zdobywają konkretną wiedzę fachową. Dla wysokiej jakości 
sprawozdania zasadnicze znaczenie ma motywacja całego zespołu.

– Czy zmieniłby Pan sposób swojej współpracy z zespołem kontrolnym? Jeśli tak, 
w jaki sposób? 

Z różnymi zespołami kontrolnymi, z którymi miałem przyjemność pracować, nawiązałem 
bardzo otwarte relacje profesjonalne. Uważam, że bardzo ważne jest zaangażowanie 
kluczowych kontrolerów (w szczególności kierownika i koordynatora zadania) w cały proces, 
począwszy od wstępnych dyskusji, aż po przedstawienie sprawozdania Parlamentowi, Radzie, 
mediom i innym zainteresowanym stronom. Daje to zespołowi poczucie odpowiedzialności. 
Pomaga im lepiej zrozumieć oczekiwania adresatów naszych tekstów i odpowiedzieć na nie.

9. Jak według Pana można byłoby udoskonalić i unowocześnić funkcjonowanie, 
programowanie i pracę (cykl audytu) Trybunału Obrachunkowego? Na podstawie 
swojej pierwszej kadencji proszę podać pozytywny oraz negatywny aspekt pracy 
Trybunału Obrachunkowego.

Europejski Trybunał Obrachunkowy znacznie udoskonalił procedury programowania pracy. 
Opracowaliśmy i regularnie aktualizujemy podsumowania polityki w celu monitorowania 
rozwoju sytuacji we wszystkich głównych obszarach polityki UE. W oparciu o te 
podsumowania polityki oraz sugestie zgłoszone przez zainteresowane strony opracowujemy 
różne koncepcje kontroli, które następnie omawiamy na różnych szczeblach, zanim 
członkowie wybiorą tę ostateczną. Procedura ta odbywa się raz do roku, uważam jednak, że 
lepszym rozwiązaniem byłoby uwzględnienie jej w perspektywie wieloletniej, dzięki czemu 
moglibyśmy lepiej przygotować się do rozwiązania problemów istotnych dla 
zainteresowanych stron. 

Do pozytywnych aspektów ETO należą z pewnością kompetencje, motywacja i różnorodność 
pracowników. Praca w tak stymulującym otoczeniu jest przyjemna i daje nam możliwość 
ciągłego uczenia się i doskonalenia.

Tak zróżnicowanej instytucji, odpowiedzialnej za całą politykę i budżet UE, trudności 
przysparza natomiast potrzeba działania jako jednolity podmiot. Jako członkowie 
sprawozdawcy koncentrujemy się na kontrolach objętych zakresem naszych obowiązków, 
a poszczególne izby zajmują się jedynie własnym obszarem kontroli. Dlatego też wyzwania 
stojące przed każdym z nas to śledzenie tego, co dzieje się w innych obszarach, oraz 
stosowanie podejścia całościowego. Istnieje szereg procedur, które pomagają nam działać 
jako jedna instytucja. 

10. Zgodnie z postanowieniami traktatu Trybunał jest zobowiązany pomagać Parlamentowi 
w sprawowaniu funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu w celu wzmocnienia 
nadzoru publicznego nad wydatkami ogólnymi oraz zwiększenia ich skuteczności.

– Jak w oparciu o doświadczenie z pierwszej kadencji usprawniłby Pan współpracę 
między Trybunałem Obrachunkowym a Parlamentem Europejskim (Komisją 
Kontroli Budżetowej) w zakresie kontroli budżetu UE?

Współpraca między naszymi instytucjami układa się dobrze. Podczas opracowywania 
rocznego programu prac zwracamy uwagę na potrzeby komisji CONT i innych komisji 
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Parlamentu (zob. również odpowiedź na pytanie 6). Opracowane przez nas sprawozdania na 
ogół spotykają się z dobrym przyjęciem i prowadzą do interesujących debat podczas 
wysłuchań w komisji CONT. Nawiązaliśmy również dobre relacje ze specjalną komisją 
Parlamentu, której przedstawiamy coraz więcej sprawozdań. Obecnie jednak, na etapie 
planowania kontroli, kiedy to rozważamy najważniejsze zagrożenia i pytania kontrolne, na 
które chcemy udzielić odpowiedzi, nasz kontakt jest ograniczony. Myślę, że moglibyśmy 
zastanowić się nad prowadzeniem takich dyskusji w sposób nieformalny i nad wczesnym 
nawiązywaniem kontaktów między naszymi instytucjami. 

– Jak można wzmocnić relację między Trybunałem Obrachunkowym a krajowymi 
instytucjami kontrolnymi?

Obecność ETO na szczeblu państw członkowskich wzrosła. W pierwszym roku mojej 
kadencji nawiązałem kontakt z parlamentem Grecji. Co roku przedstawiam wyniki prac ETO 
podczas wspólnego posiedzenia komisji parlamentarnych: stałej komisji do spraw 
gospodarczych i specjalnej stałej komisji do spraw europejskich. Przyczynia się to do 
podnoszenia krajowej świadomości na temat kwestii europejskich. Uważam, że jest to 
również pośredni sposób zwiększenia zainteresowania krajowych najwyższych organów 
kontroli tematyką europejską. Przeprowadziliśmy kilka wspólnych kontroli, w tym w Izbie I 
w sprawie jakości powietrza (sprawozdanie specjalne nr 23/2018), a ponadto za 
pośrednictwem grup roboczych EUROSAI utrzymujemy regularny kontakt z innymi 
najwyższymi organami kontroli w celu podjęcia dalszych inicjatyw. Wspólne kontrole mogą 
być szczególnie istotne w obszarach podlegających kompetencjom dzielonym między UE 
a państwami członkowskimi. Musimy dalej rozwijać naszą współpracę z krajowymi 
najwyższymi organami kontroli i przezwyciężyć napotykane trudności praktyczne.

W przypadku Grecji ETO udziela również pomocy technicznej greckiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu, w szczególności w celu zwiększenia jego zdolności do przeprowadzania 
większej liczby kontroli wykonania zadań. 

11. Jak wspierałby Pan Parlament w doprowadzeniu do skrócenia procedury udzielania 
absolutorium? Jakie działania może Pan podjąć?

ETO podjął działania w celu skrócenia czasu potrzebnego na przygotowanie sprawozdania 
rocznego. Jest ono obecnie publikowane na początku października, miesiąc wcześniej niż 
przedtem. 

W celu sporządzenia poświadczenia wiarygodności musimy ocenić, do jakiego stopnia 
obowiązujące systemy kontroli są wiarygodne, oraz podjąć decyzję w sprawie wymaganego 
poziomu konkretnych kontroli płatności. Im większą mamy pewność co do wiarygodności 
systemów kontroli, tym mniej płatności podlega kontroli po zakończeniu roku 
obrachunkowego. Z uwagi na to, że jakość systemów kontroli wzrasta, istnieje możliwość 
skrócenia czasu potrzebnego na sporządzenie poświadczenia wiarygodności.

Systemy kontroli obejmują cały łańcuch podmiotów. Na przykład w odniesieniu do 
wydatków na WPR kontrole angażują agencje płatnicze, jednostki certyfikujące, Komisję 
i wreszcie ETO. Jak wyjaśniłem wcześniej (zob. pytanie 1, odpowiedź dot. jednolitej 
kontroli), zarówno my, jak i Komisja nadal obserwujemy niedociągnięcia na różnych 
ogniwach tego łańcucha. Upraszczając, oznacza to, że kolejni kontrolerzy w łańcuchu nie 
mogą w wystarczającym stopniu polegać na kontrolach przeprowadzonych na wcześniejszych 
etapach. Brak wydajności w łańcuchu kontroli wydłuża czas potrzebny do zamknięcia całego 
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cyklu i może wpłynąć na moment, w którym Komisja otrzyma kluczowe dokumenty 
(skonsolidowane sprawozdanie roczne UE, roczne sprawozdania z działalności sporządzone 
przez dyrektorów generalnych, sprawozdanie roczne Komisji na temat zarządzania budżetem 
UE i jego wyników). Uważam, że lepiej zintegrowany i bardziej niezawodny system kontroli 
ma kluczowe znaczenie dla skrócenia czasu potrzebnego na opracowanie sprawozdania 
rocznego ETO.

Niezależność i integralność 

12. W jaki sposób może Pan wykazać przed Parlamentem Europejskim swoją niezależność 
oraz zapewnić, że żadna działalność prowadzona w przeszłości, w chwili obecnej oraz 
w przyszłości nie będzie podawać w wątpliwość Pana rzetelności w wywiązywaniu się 
z obowiązków w Trybunale Obrachunkowym? 

Od ponad 20 lat jestem sędzią w greckim Trybunale Obrachunkowym, w którym sprawuję 
funkcję wiceprezesa. Jako sędziowie mamy dużą autonomię wynikającą z naszych ram 
konstytucyjnych i długiej tradycji Trybunału utworzonego w 1833 r. jako instytucjonalny filar 
nowego niepodległego państwa. Jako członek ETO surowo przestrzegam kodeksu 
postępowania członków Trybunału, naszych wartości etycznych i standardów kontroli. 
W trakcie kariery zawodowej nigdy nie powstrzymałem się od poruszenia kwestii, które 
uznałem za istotne dla ochrony interesów obywateli. 

13. Jak postąpiłby Pan w przypadku poważnych nieprawidłowości, a nawet oszustwa 
dotyczącego funduszy UE lub korupcji z udziałem osób pochodzących z Pana kraju? 
Czy był Pan w podobnej sytuacji podczas swojej obecnej kadencji?

W przypadku podejrzenia oszustwa dotyczącego funduszy UE lub korupcji – zarówno 
w związku z Grecją, jak i innym państwem członkowskim – skierowałbym sprawę do 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Jako instytucja, 
a także osobiście jako członkowie, stosujemy politykę zerowej tolerancji.

W praktyce takie przypadki są najpierw wykrywane przez zespół kontrolny, który kontaktuje 
się ze służbą prawną ETO. Następnie prezes przekazuje informacje OLAF-owi. Zachęcam 
kontrolerów do zgłaszania wszystkich podejrzanych przypadków, ale sam nie biorę 
bezpośrednio udziału w przekazywaniu tych informacji OLAF-owi. Nasi kontrolerzy 
przechodzą szkolenia z zakresu sposobów wykrywania i zgłaszania potencjalnych 
przypadków nadużyć finansowych. 

Należy zauważyć, że tylko niektóre z wykrytych błędów można uznać za przypadki 
podejrzenia nadużyć finansowych. W mojej trzyletniej kadencji członka sprawozdawcy 
ds. rozdziału 7 sprawozdania rocznego dotyczącego zasobów naturalnych kontrolerzy 
skierowali do OLAF-u 10 spraw. Niektóre z nich dotyczyły Grecji. 

14. Wystąpienie konfliktu interesów może spowodować zagrożenie dla reputacji Trybunału 
Obrachunkowego. Jak postąpiłby Pan w przypadku konfliktu interesów? 

ETO powołał Komitet ds. Etyki, którego zadaniem jest ocena wszelkich istotnych kwestii 
natury etycznej. W jego skład wchodzi dwóch członków ETO i ekspert zewnętrzny. 

Jako członkowie musimy unikać wszelkich sytuacji, które stanowiłyby konflikt interesów lub 
mogłyby być postrzegane jako takie (por. art. 2 kodeksu postępowania członków ETO). 



RR\1192650PL.docx 19/21 PE642.936v02-00

PL

Podczas mojej pierwszej kadencji nie znalazłem się w takiej sytuacji. Jeżeli w przyszłości 
stanę wobec ewentualnego konfliktu interesów, poinformuję Komitet ds. Etyki i prezesa ETO 
oraz, przy zachowaniu pełnej przejrzystości, poproszę o podjęcie odpowiednich działań, 
takich jak zwolnienie mnie z wszelkich obowiązków związanych z danym zadaniem. 

15. Czy jest Pan stroną jakiegokolwiek postępowania sądowego? Jeśli tak, jakiego?

Nie jestem stroną w żadnym postępowaniu sądowym.

16. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotowy poczynić w zakresie poprawy 
przejrzystości, zacieśnienia współpracy oraz podejmowania skutecznych działań 
w związku ze stanowiskami Parlamentu oraz składanymi przezeń wnioskami w sprawie 
audytów? 

Analiza wniosków Parlamentu w sprawie audytów to część procedury opracowywania 
rocznego programu prac ETO (zob. również odpowiedź na pytanie 6). Następnie prezes ETO 
przekazuje naszą analizę przewodniczącemu Konferencji Przewodniczących Komisji.

ETO przygotowuje również odpowiedzi na wszystkie kwestie poruszone przez Parlament 
w rezolucjach w sprawie udzielenia absolutorium. 

Oprócz tych kanałów komunikacji uważam, że powinniśmy pogłębić bezpośrednią 
i nieformalną współpracę między członkami komisji CONT i ETO oraz między 
pracownikami sekretariatu komisji CONT i kierownikami ds. kontroli.

Inne zagadnienia

17. Czy wycofa Pan swoją kandydaturę na przedłużenie mandatu, jeśli opinia Parlamentu 
w sprawie powołania Pana na członka Trybunału Obrachunkowego będzie 
nieprzychylna?

W takim przypadku wycofałbym swoją kandydaturę. 

Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyśmy mogli kontynuować konstruktywną współpracę na 
rzecz usprawnienia polityki Unii i jej wdrażania. Kluczem do takiej współpracy jest Państwa 
zaufanie do mojego profesjonalizmu, integralności i niezależności.

18. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego wymaga pełnego zaangażowania 
oraz poświęcenia się dla tej instytucji, a także troski o zaufanie obywateli do Unii 
Europejskiej.

– Jaki jest według Pana najlepszy sposób wywiązywania się z tych obowiązków?

Jestem w pełni oddany obowiązkom, które pełnię jako członek i przewodniczący izby ETO. 
Na co dzień przywiązuję dużą wagę do promowania pracy zespołowej wśród członków 
Trybunału, stosowania zasady kolegialności w Trybunale, izbach i zespołach kontrolnych 
oraz otwartej i sprzyjającej integracji atmosfery w pracy. Kiedy reprezentuję instytucję na 
zewnątrz, dokładam wszelkich starań, aby podkreślić jakość naszych sprawozdań i zaleceń 
oraz zagwarantować jak największy wpływ naszych działań.

– Ile dni przebywa Pan obecnie w Luksemburgu? Czy zamierza Pan to zmienić?



PE642.936v02-00 20/21 RR\1192650PL.docx

PL

Mieszkam na stałe w Luksemburgu i jestem gotów w każdej chwili podejmować działania 
niezbędne z punktu widzenia mojej pracy. Jeśli zostanę ponownie powołany, sytuacja ta 
pozostanie bez zmian.
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