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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Joëlle Elvinger ως μέλους του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου
(C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να 
γνωμοδοτήσει (C9-0122/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 129 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0030/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων της προτεινόμενης υποψήφιας, ιδίως από την 
άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο 
μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1. εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί η Joëlle 
Elvinger μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, 
προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ JOËLLE ELVINGER

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2019 (Απρίλιος – Οκτώβριος) INSEAD
 International Directors Programme

Ιούνιος 2012 INSEAD
Management Acceleration Programme

Μάιος 2008 Εξετάσεις ολοκλήρωσης της δικηγορικής άσκησης
Δικηγόρος (Δικηγορικός σύλλογος Λουξεμβούργου)

Ιούνιος 2006 Πτυχίο υποψηφίου συμβολαιογράφου

2005 – 2006 Πρακτική άσκηση συμβολαιογράφου στο γραφείο του κ. Joseph 
Elvinger, συμβολαιογράφου με έδρα το Λουξεμβούργο

Μάιος 2005 Έγινε δεκτή στο δικηγορικό σύλλογο του Λουξεμβούργου

2004 – 2005 Συμπληρωματικά μαθήματα στο δίκαιο του Λουξεμβούργου

2003 – 2004 Queen Mary, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Νομική Επιστήμη (φορολογικό δίκαιο), 

(βαθμός: καλώς)

2002 – 2003 Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών της Aix-en-Provence
Πτυχίο στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων (βαθμός: λίαν καλώς)

2001 – 2002 Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών της Aix-en-Provence
Πτυχίο σπουδών τριετούς διάρκειας στη Νομική Επιστήμη (Licence)

1999 – 2001 Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών της Aix-en-Provence
Δίπλωμα γενικών πανεπιστημιακών σπουδών στη Νομική Επιστήμη 
διετούς διάρκειας (DEUG) 

1992 – 1999 Λύκειο Αρρένων, Λουξεμβούργο
Δίπλωμα ολοκλήρωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τμήμα D 
(Οικονομία - Μαθηματικά) (βαθμός: καλώς)

1986 – 1992 Δημοτικό σχολείο Helmsange και Walferdange

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

από τον Απρίλιο 2009 Γραφείο JOËLLE ELVINGER
δικηγόρος

Νοέμβριος 2006 
– Μάρτιος 2009 Γραφείο TURK & PRUM, Λουξεμβούργο



Απρίλιος 2005 
– Οκτώβριος 2006 LINKLATERS LOESCH, Λουξεμβούργο

Τμήμα «Corporate Mainstream»
Νοέμβριος 2003 
– Ιούνιος 2004 ERNST & YOUNG GLOBAL, Λονδίνο

Πρακτική άσκηση διάρκειας δύο ημερών εβδομαδιαίως 
στο τμήμα «Finance & Infrastructure»

Ιούλιος 2003 LINKLATERS LOESCH, Λουξεμβούργο
Πρακτική άσκηση διάρκειας ενός μήνα στο τμήμα «Banking»

Ιούνιος 2002 – Ιούλιος 2002 WILDGEN & ASSOCIES, Λουξεμβούργο 
Πρακτική άσκηση θερινής περιόδου διάρκειας έξι εβδομάδων

Σεπτέμβριος 2001 Συμβολαιογράφος Joseph ELVINGER, Λουξεμβούργο
Πρακτική άσκηση θερινής περιόδου διάρκειας ενός μήνα

Σεπτέμβριος 2000 Συμβολαιογράφος Joseph ELVINGER, Λουξεμβούργο
Πρακτική άσκηση θερινής περιόδου διάρκειας ενός μήνα

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

από το 2011 έως σήμερα Cebi International S.A.
μέλος διοικητικού συμβουλίου

από το 2014 έως σήμερα Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte
μέλος του διοικητικού συμβουλίου

από το 2011 έως σήμερα CIGL Walferdange
μέλος του διοικητικού συμβουλίου

από το 2009 έως σήμερα Association Luxembourg Alzheimer
μέλος του διοικητικού συμβουλίου

από το 2009 έως σήμερα Βρεφονηπιακός σταθμός Walferdange asbl (Beienhaischen)
μέλος του διοικητικού συμβουλίου
πρόεδρος από το 2016 έως σήμερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

από τον Δεκέμβριο 2013 
έως σήμερα Βουλευτής

Λουξεμβουργιανό Κοινοβούλιο

Κοινοβουλευτικές επιτροπές:
Πρόεδρος της επιτροπής για τη μεσαία τάξη και τον τουρισμό
Αντιπρόεδρος της επιτροπής για την οικονομία
Μέλος της επιτροπής οικονομικών και προϋπολογισμού
Μέλος της επιτροπής για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση



Μέλος της επιτροπής λογαριασμών

Δημοτικό συμβούλιο του Walferdange (Λουξεμβούργο):
από τον Νοέμβριο 2017 Μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Walferdange

Ιανουάριος 2016 – Νοέμβριος 2017 Δήμαρχος του Walferdange

Νοέμβριος 2011 – Ιανουάριος 2016 Μέλος της δημοτικής επιτροπής 
του Walferdange (δήμαρχος)

Νοέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2011 Μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Walferdange

ΓΛΩΣΣΕΣ

Λουξεμβουργιανά: μητρική γλώσσα
Γαλλικά: άπταιστα (γραπτά και προφορικά)
Γερμανικά: άπταιστα (γραπτά και προφορικά)
Αγγλικά: άπταιστα (γραπτά και προφορικά)
Ιταλικά: μέτρια γνώση (γραπτά και προφορικά)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ JOËLLE ELVINGER ΣΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1. Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια 
οικονομικά, είτε σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση, η 
διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Αποτελώ μέλος του Κοινοβουλίου του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου από τις 5 
Δεκεμβρίου 2013. Με την ιδιότητα του βουλευτή κατείχα τα ακόλουθα αξιώματα:

- μέλος της επιτροπής οικονομικών και προϋπολογισμού από το 2013

- μέλος της επιτροπής ελέγχου επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μεταξύ 2014 και 
2016

- αντιπρόεδρος της επιτροπής για την οικονομία από το 2013

- μέλος της επιτροπής λογαριασμών από το 2013

- εισηγήτρια για τη φορολογική μεταρρύθμιση το 2016

- εισηγήτρια για τον νόμο επί του προϋπολογισμού των εσόδων και των δαπανών του 
κράτους για το οικονομικό έτος 2018

Κατά το παρελθόν έχω υπάρξει υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού (όπως και για τη διαχείριση προσωπικού) στο δημοτικό συμβούλιο της 
πόλης Walferdange που έχει πληθυσμό 8.000 κατοίκων. Κατείχα τα ακόλουθα αξιώματα:

- αντιδήμαρχος από το 2011 έως 2015· και

- δήμαρχος από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Νοέμβριο του 2017.

Εξακολουθώ να είμαι μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Walferdange και συνεχίζω να 
παρακολουθώ τα οικονομικά του δήμου.

2. Ποιες υπήρξαν οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στο δικηγορικό γραφείο Linklaters στο 
Λουξεμβούργο το 2005· λίγους μήνες αργότερα εκλέχτηκα στο δημοτικό συμβούλιο του 
Walferdange (Λουξεμβούργο). Τον Νοέμβριο του 2006, εντάχθηκα στο προσωπικό του 
δικηγορικού γραφείου Turk & Prum στο Λουξεμβούργο. Χάρη στην εμπειρία μου, και 
αδημονώντας να αναλάβω δικές μου ευθύνες, αποφάσισα να ιδρύσω το δικό μου δικηγορικό 
γραφείο το 2009, πάντοτε στο Λουξεμβούργο.

Πέρα από την εμπειρία μου ως δικηγόρου (είμαι εγγεγραμμένη στον δικηγορικό σύλλογο 
του Λουξεμβούργου από το 2005) σε διάφορους τομείς (εταιρικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, 
αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, κτλ.), θα ήθελα να αναδείξω τα ακόλουθα σημεία, χάρη στα 
οποία εξελίχθηκα επαγγελματικά στους τομείς των οικονομικών, της δημοσιονομικής 
διαχείρισης και του ελέγχου:

Το 2011, κατά την εξαγορά του ομίλου Cebi από τη διοίκηση, είχα ενεργή συνεισφορά (ως 



δικηγόρος και εν συνεχεία μέλος του συμβουλίου της εταιρείας) στη συναλλαγή, τη 
χρηματοδότηση και την αναδιάρθρωση του ομίλου.

Με την ιδιότητα της αντιδημάρχου (2011-2015) και εν συνεχεία δημάρχου του δήμου του 
Walferdange (2016-2017), υπήρξα όχι μόνον υπεύθυνη για τα οικονομικά του δήμου, αλλά 
και για την οργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών και του προσωπικού.

Εξελέγην μέλος του Κοινοβουλίου του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου το 2013.

Το 2016, διορίστηκα εισηγήτρια για την φορολογική μεταρρύθμιση η οποία τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου 2017. Η εν λόγω μεταρρύθμιση πέτυχε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
των φορολογικών ελαφρύνσεων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αφενός, και της 
βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, αφετέρου. Αυξάνοντας την αγοραστική δύναμη 
των νοικοκυριών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συνέβαλε στην ανάπτυξη 
της οικονομίας και της αγοράς εργασίας του Λουξεμβούργου. Εκτός από αυτές τις μειώσεις 
προς όφελος των φυσικών και νομικών προσώπων, τα μέτρα αντικατόπτριζαν επίσης την 
προθυμία της κυβέρνησης να ευθυγραμμίσει πλήρως το Λουξεμβούργο με τα διεθνή 
φορολογικά πρότυπα. Πράγματι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που απορρέουν από το 
αναθεωρημένο πρότυπο 2012/2013 της FATF και την αποκαλούμενη οδηγία AMLD4, το 
αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επεκτάθηκε, μεταξύ 
άλλων, σε εγκλήματα φορολογικού χαρακτήρα. Η εν λόγω προσαρμογή του φορολογικού 
ποινικού δικαίου ήταν σύμφωνη με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
περαιτέρω ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εκπόνηση μιας τέτοιας εκτενούς έκθεσης είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόοδό μου σε προσωπικό επίπεδο. Πράγματι, το προπαρασκευαστικό 
νομοθετικό έργο, η ανάλυση των γνωμοδοτήσεων των επαγγελματικών επιμελητηρίων και η 
καθημερινή ανταλλαγή απόψεων με τους συμπολίτες μου επέτρεψαν να αποκτήσω, σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, μία συνολική οπτική γύρω από τις διάφορες προκλήσεις, 
απαιτήσεις και ανάγκες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Θεωρώ ότι η συμμετοχή μου σε 
αυτό το εγχείρημα αποτέλεσε ένα πραγματικό προνόμιο, το οποίο επιβεβαίωσε την 
πεποίθησή μου ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προσέγγιση των ζητημάτων που 
αφορούν την πολιτική, τα δημόσια οικονομικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών.

Έχοντας αποκτήσει την εμπειρία αυτή, οι συνάδελφοί μου στην επιτροπή οικονομικών και 
προϋπολογισμού μου ανέθεσαν, το επόμενο έτος, την παρουσίαση της έκθεσης σχετικά με τα 
έσοδα και τις δαπάνες του κράτους για το οικονομικό έτος 2018. Η μεγάλη πρόκληση ήταν 
και πάλι η επιδίωξη μιας φιλόδοξης επενδυτικής πολιτικής, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ποιότητα ζωής στη χώρα μας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τα κριτήρια 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ενώ οι πιστώσεις του προϋπολογισμού, από 
μόνες τους, συχνά ενέχουν τον κίνδυνο να θεωρηθούν ως κάτι αφηρημένο και γενικό, οι 
στόχοι τους αντανακλούν ορισμένες πολύ συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις (υποδομές, 
κινητικότητα, εκπαίδευση, βιώσιμη ανάπτυξη). Για τον λόγο αυτό, στην προετοιμασία της 
έκθεσης, συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των μελλοντικών γενεών. Μάλιστα, οι εν λόγω 
ανταλλαγές όχι μόνο επέτρεψαν στους νέους να έχουν μια πρώτη εικόνα της δημοσιονομικής 
πολιτικής μιας κυβέρνησης, αλλά και να εκφραστούν σχετικά με τις προκλήσεις τις οποίες 
πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον, το μέλλον που τους ανήκει.

3. Ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα σε διεθνείς πολυπολιτισμικούς και 
πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα εγκατεστημένα εκτός της χώρας προέλευσής 



σας;

Μετά την ολοκλήρωση των νομικών μου σπουδών στο Aix-en-Provence (Γαλλία) και στο 
Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία ως δικηγόρος 
στο διεθνές δικηγορικό γραφείο Linklaters και στη συνέχεια απασχολήθηκα σε δικηγορικό 
γραφείο στο Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο είναι μια πολυπολιτισμική και 
πολυγλωσσική χώρα. Για παράδειγμα, στον δήμο Walferdange, στο δημοτικό συμβούλιο του 
οποίου συμμετέχω από το 2005 (αρχικά ως δημοτική σύμβουλος και στη συνέχεια ως 
δήμαρχος από το 2011 έως το 2017), το 53 % του πληθυσμού είναι κάτοικοι μη 
λουξεμβουργιανής καταγωγής, οι οποίοι ανήκουν σε 93 διαφορετικές εθνικότητες. Συνεπώς, 
για σχεδόν 15 έτη έχω ζήσει με τους συμπολίτες μου σε αυτό το πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον.

Παρακολούθησα επίσης δύο επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης ανώτερων στελεχών 
(executive education) στη Διεθνή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων «Insead», με έδρα το 
Fontainebleau (Γαλλία). Σε κάθε πρόγραμμα συμμετείχαν 40 φοιτητές με διαφορετικές 
καταβολές, με τους οποίους διατηρώ τακτικές επαφές.

4. Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελέσατε στο παρελθόν, 
εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι έχω λάβει απαλλαγή για το σύνολο των υποχρεώσεων που μου 
έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως διοικητικού στελέχους 
στον ιδιωτικό και στον μη κερδοσκοπικό τομέα.

Η διαδικασία αυτή δεν ισχύει όσον αφορά τα πολιτικά μου καθήκοντα.

5. Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα 
πολιτικού διορισμού;

Πέραν των πολιτικών καθηκόντων που άσκησα σε δημοτικό και εθνικό επίπεδο μετά από 
δημοκρατικές εκλογές, η μόνη θέση στην οποία διορίστηκα από την Κυβέρνηση είναι η (μη 
αμειβόμενη) πενταετής θητεία μου (2014-2019) ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του 
δημόσιου ιδρύματος «Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte».

6. Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά 
τη διάρκεια του επαγγελματικού σας βίου;

Επιτρέψτε μου να επισημάνω διάφορες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Κυβέρνηση του 
Λουξεμβούργου, των οποίων τα σχετικά νομοσχέδια αποτέλεσαν μέρος των εργασιών της 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού πριν από την ψήφισή τους από τη Βουλή.

Οι αποφάσεις αυτές αφορούν (1) τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, (2) τη φορολογία, και (3) χρηστή διαχείριση των δημόσιων 
οικονομικών:

- Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής: Υπό την ιδιότητά μου 
ως βουλευτού, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω από κοντά τις προσπάθειες του 
Λουξεμβούργου να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και να ευθυγραμμίσει 
το δίκτυο φορολογικών συμβάσεών του με το διεθνές πρότυπο (ΕΕ και ΟΟΣΑ). Μέσω 
ενός συνεκτικού συνόλου νομοσχεδίων, η Κυβέρνηση ενίσχυσε τις διατάξεις σε θέματα 
συμμόρφωσης και φορολογικής διαφάνειας. Για παράδειγμα, θα ήθελα να αναφέρω την 
κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου το 2014, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 



οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 για την αυτόματη και υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών 
στον φορολογικό τομέα σε σχέση με τις διασυνοριακές διατάξεις που πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο δήλωσης (DAC5), καθώς και τη μεταφορά της οδηγίας ATAD I 
για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

- Φορολογική μεταρρύθμιση 2016: Το 2016, υπέβαλα, εξ ονόματος της Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, την έκθεση για τη φορολογική μεταρρύθμιση που 
είχε ως στόχο να ενισχυθεί στοχευμένα η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

- Η δέσμη μέτρων για το μέλλον: Η εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το μέλλον » (« 
Zukunftspak »), ενός αυστηρού προγράμματος εξοικονομήσεων που ψήφισε η Βουλή 
τον Δεκέμβριο του 2014, αποτύπωσε τη βούληση της Κυβέρνησης να εξυγιάνει κατά 
τρόπο βιώσιμο τα δημόσια οικονομικά, να μειώσει το διαρθρωτικό έλλειμμα και να 
διασφαλίσει έτσι μια μεγαλύτερη διαγενεακή δικαιοσύνη. Αν και η εφαρμογή αυτών 
των μέτρων εξοικονόμησης δεν ήταν καθόλου δημοφιλής, θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
η κατάσταση βελτιώθηκε και ότι τα μέτρα ήταν, κατά συνέπεια, απαραίτητα και 
αιτιολογημένα.

Ανεξαρτησία
7. Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά 

τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση 
των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα τηρώ αυστηρά την υποχρέωση ανεξαρτησίας, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Δεσμεύομαι 
να μην ασκήσω καμία επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της θητείας μου, και 
θα σέβομαι τα καθήκοντα εντιμότητας και διακριτικότητας σε ότι αφορά την αποδοχή νέων 
καθηκόντων μετά τη λήξη της θητείας μου. 

Σε περίπτωση που διοριστώ μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα απέχω από κάθε 
δευτερεύουσα επαγγελματική δραστηριότητα, κερδοσκοπική ή μη.

Συνεπώς, θα παραιτηθώ από τον Δικηγορικό Σύλλογο του Λουξεμβούργου και θα παύσω να 
ασκώ τη δραστηριότητά μου ως δικηγόρου.

Θα παραιτηθώ επίσης από όλες τα διοικητικά μου καθήκοντα.

Σε ό,τι αφορά τις διοικητικές μου θέσεις στον εθελοντικό τομέα, είμαι διατεθειμένη να 
παραιτηθώ από όλα τα καθήκοντά μου σε περίπτωση που η επιτροπή δεοντολογίας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι της γνώμης ότι η άσκηση κάποιου από τα καθήκοντα αυτά είναι 
ασυμβίβαστη με την άσκηση της εντολής μου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αν διορισθώ μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα ασκήσω τα καθήκοντά μου με 
ακεραιότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και ανεξαρτησία, σύμφωνα με το άρθρο 286 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα τηρώ με τη 
μεγαλύτερη προσοχή τον κώδικα συμπεριφοράς των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Επίσης, δεν θα δεχθώ καμία εξωτερική οδηγία και θα απέχω από κάθε ενέργεια που είναι 
ασυμβίβαστη με τον χαρακτήρα των μελλοντικών μου καθηκόντων.

8. Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και 
τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που 



ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Προσωπικά, δεν έχω καμία επιχειρηματική ή χρηματοοικονομική συμμετοχή.

Ο πατέρας μου είναι ο μοναδικός μέτοχος της λουξεμβουργιανής εταιρείας Cebi 
International S.A.(αυτοκινητοβιομηχανία). Δεν εμπλέκομαι στην καθημερινή διαχείριση της 
επιχείρησης.

Ο σύζυγός μου είναι ο μόνος μέτοχος μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του 
Λουξεμβούργου, η οποία ειδικεύεται στη παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών. Ενεργεί 
ως ασφαλιστικός πράκτορας στη διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών και είναι επίσης 
εξωτερικός διευθυντής.

Δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων και, εφόσον προκύψει τέτοια σύγκρουση στο μέλλον, θα 
απέχω από τη σχετική απόφαση.

9. Προτίθεστε να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να 
δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Είμαι πλήρως διατεθειμένη να γνωστοποιήσω στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα 
τα οικονομικά μου συμφέροντα και τις λοιπές δεσμεύσεις καθώς και να τα δημοσιοποιήσω.

Η δήλωση των οικονομικών μου συμφερόντων έχει δημοσιοποιηθεί ήδη στην ιστοσελίδα της 
Βουλής σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τον Κώδικα Συμπεριφοράς των 
λουξεμβουργιανών βουλευτών σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης 
συμφερόντων.

10. Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να 
υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Όχι, δεν εμπλέκομαι σε καμία δικαστική 
διαδικασία.

11. Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε 
κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών; Εάν ναι, 
παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Είμαι επί του παρόντος μέλος του Κοινοβουλίου του Λουξεμβούργου, καθώς και μέλος του 
δημοτικού συμβουλίου του Δήμου του Walferdange.

Υπό την ιδιότητά μου ως βουλευτού, είμαι μέλος της περιφερειακής επιτροπής και του 
διευθυντικού συμβουλίου του κόμματός μου. Είμαι επίσης μέλος της τοπικής οργάνωσης του 
κόμματός μου.

12. Θα παραιτηθείτε από οιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε 
πολιτικό κόμμα εφόσον διοριστείτε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Επιβεβαιώνω ότι, εφόσον διοριστώ μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα παραιτηθώ από τα 
ανωτέρω αξιώματά μου, ήτοι από αυτά της δημοτικής συμβούλου και της βουλεύτριας. 

Θα παραιτηθώ επίσης από μέλος της τοπικής οργάνωσης του κόμματός μου.

13. Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή 



διαφθοράς, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαθέτει ερευνητική εξουσία, δεσμεύομαι να ενημερώνω 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για κάθε κρούσμα απάτης ή 
διαφθοράς, προκειμένου η OLAF να μπορεί στη συνέχεια να διεξαγάγει έρευνα. 

Εννοείται ότι θα εφαρμόζω τους ίδιους κανόνες ανεξαρτήτως του προσώπου ή του κράτους 
μέλους περί του οποίου πρόκειται.

Εκτέλεση καθηκόντων
14. Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια πρακτική χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στην επίτευξή της;

Η αρχή της νομιμότητας πρέπει να είναι σεβαστή σε κάθε περίπτωση κατά τη διαχείριση των 
δημόσιων πόρων. Όμως η συμμόρφωση προς τους νόμους και τους κανονισμούς δεν 
διασφαλίζει από μόνη της μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Κατά συνέπεια, μια 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι εξαιρετικά σημαντική σε κάθε δημόσια υπηρεσία 
και προϋπόθεση για την κατοχύρωση μιας ποιοτικής δημόσιας υπηρεσίας για τους πολίτες.

Μια χρηστή δημοσιονομική διαχείριση αποτυπώνεται στην αφοσίωση του συνόλου της 
δημόσιας υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα, για μια χρηστή, συνετή και υπεύθυνη χρήση των 
δημόσιων προϋπολογισμών, με έμφαση στις τρεις έννοιες: αποτελεσματικότητα, 
αποδοτικότητα και οικονομία.

Κατά τη γνώμη μου, τα βασικά χαρακτηριστικά μιας χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
που λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα είναι:

- σαφείς και ευρέως γνωστοποιούμενες οργανωτικές αξίες και στρατηγικοί στόχοι για τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

- μια δομή διακυβέρνησης ικανή να επιτυγχάνει τους στόχους της δημόσιας υπηρεσίας,

- ένα προκαθορισμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των επιδόσεων: καθορισμός 
συγκεκριμένων, σαφών και εφικτών στόχων (σε όλους τους τομείς δραστηριότητας που 
καλύπτει ο προϋπολογισμός) με συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μέσω 
προκαθορισμένων δεικτών (καθορισμός δεικτών επιδόσεων),

- ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου,

- ένα λειτουργικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών,

- ο δημόσιος χαρακτήρας και η διαφάνεια των δημοσιονομικών δραστηριοτήτων σε όλες 
τις δημόσιες υπηρεσίες (εθνικές και τοπικές), και

- σαφής λογοδοσία.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας τέτοιας νοοτροπίας 
δημοσιονομικής διαχείρισης διενεργώντας ελέγχους, με παράλληλη τήρηση των ανωτέρω 
κριτηρίων, με τα οποία μπορούν να εντοπίζονται κίνδυνοι και αδυναμίες και να προτείνονται 
συστάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

15. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο 



στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα 
μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους 
οφέλους να είναι καλύτερες;

Μια καλή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
είναι ουσιώδης προκειμένου να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική εποπτεία της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, μια στενή συνεργασία, 
καθιερωμένη εδώ και χρόνια, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει από πολύ νωρίς 
στην εκπόνηση των προγραμμάτων εργασίας, επιτρέπει στο Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέχει 
προϊόντα που είναι εύστοχα και αντιστοιχούν στις ανάγκες των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Μια καλή παρακολούθηση των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνει τον αντίκτυπο των εν λόγω εκθέσεων.

Αν διορισθώ μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα είμαι στη διάθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, και ιδίως της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, προκειμένου να 
συζητείται, στο πλαίσιο των διμερών ανταλλαγών απόψεων, κάθε θέμα που ενδιαφέρει τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της επιτροπής σας, και θα είμαι πρόθυμη να εισφέρω 
τις γνώσεις μου σε περίπτωση ανάγκης.

16. Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων, Με ποιους τρόπους 
θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης, οι δημοσιονομικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι επιδόσεων είναι 
συμπληρωματικοί. Ενώ ο έλεγχος συμμόρφωσης αξιολογεί κατά πόσον οι δραστηριότητες 
και τα προγράμματα διεξήχθησαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές 
διατάξεις, ο έλεγχος επιδόσεων επικεντρώνεται σε δραστηριότητες και προγράμματα με 
γνώμονα το κατά πόσον αυτά εφαρμόστηκαν κατά τον βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις 
ακόλουθες τρεις αρχές: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία.

Η συμμόρφωση προς τους κανόνες δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει ότι τα κονδύλια 
έχουν χρησιμοποιηθεί πράγματι προς εξυπηρέτηση των στόχων που έχουν τεθεί και προς 
όφελος των ευρωπαίων πολιτών, ιδίως στο πλαίσιο του προσανατολισμού των επιδόσεων 
που καθίσταται μια ολοένα και πιο σημαντική πτυχή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, ο έλεγχος επιδόσεων παρέχει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση για το 
πώς έγινε η διαχείριση του υποκείμενου του ελέγχου (δραστηριότητα, πρόγραμμα ή 
οντότητα), για την αξία που παρέχει η Ένωση και στους πολίτες της, και εξετάζει εάν το 
υποκείμενο του ελέγχου έχει επιτύχει τους καθορισμένους στόχους (αποτελεσματικότητα) 
κατά τρόπο αποδοτικό και οικονομικό, χρησιμοποιώντας ένα ελάχιστο όριο πόρων για την 
επίτευξη του μέγιστου δυνατού αντικτύπου.

Κατά τη γνώμη μου, ο έλεγχος 
επιδόσεων:

- συμβάλλει στο να καταστούν πιο υπεύθυνοι οι διαχειριστές των ταμείων (μεγαλύτερη 
διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο χρήσης των πόρων που διατίθενται) μέσω ανεξάρτητης 
αξιολόγησης,

- παρέχει ουσιαστική συμβολή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τόσο στο πλαίσιο της απαλλαγής, όσο και στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης των κανόνων,



- βελτιώνει τις μελλοντικές επιδόσεις με τον εντοπισμό των τομέων στους οποίους 
μπορούν να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η οικονομία και 
να διατυπωθούν συστάσεις για πιθανές βελτιώσεις.

Η τελευταία αυτή πτυχή είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι ο έλεγχος επιδόσεων δεν 
εντοπίζει απλώς τις αδυναμίες, αλλά ο στόχος του είναι επίσης να παρέχει συστάσεις στους 
διαχειριστές, ώστε να μειώνουν τις αδυναμίες, να επιλύουν τα προβλήματα, να βελτιώνουν 
τη διαχείριση και να δίνουν έμφαση στις καλές πρακτικές.

Οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για τη διόρθωση των εντοπιζόμενων αδυναμιών και για την 
εφαρμογή των διατυπωθεισών συστάσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συστάσεις 
έχουν κατανοηθεί σωστά και έχουν γίνει αποδεκτές στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος τους από 
τους διαχειριστές, κάτι που διασφαλίζει την ορθή τους εκτέλεση στη συνέχεια, έχει 
πρωταρχική σημασία η διεξαγωγή ενός συνεχούς διαλόγου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου μεταξύ των διαφόρων παραγόντων:

- οι διαδικασίες επικύρωσης και η κατ’ αντιμωλία εξέταση βοηθούν στη συζήτηση των 
συμπερασμάτων και των συστάσεων με τις ελεγχόμενες οντότητες·

- η παρουσίαση των συμπερασμάτων και συστάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αυξάνει τον αντίκτυπό τους·

- η παρακολούθηση των συστάσεων από τον ελεγκτή αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο οι 
συστάσεις υλοποιούνται από τον διαχειριστή.

17. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τα 
εθνικά όργανα ελέγχου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Τα εθνικά όργανα ελέγχου αποτελούν φυσικούς εταίρους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Κατά συνέπεια, μια συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων είναι προς το 
συμφέρον όλων. Τα εθνικά όργανα ελέγχου έχουν καλή γνώση των διαδικασιών στα κράτη 
μέλη και έχουν επίγνωση των σχετικών αδυναμιών. Γνωρίζουν πώς μπορούν να βελτιωθούν, 
καθώς και τα μέσα για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου το 80% του 
προϋπολογισμού υπάγεται σε επιμερισμένη διαχείριση, αυτή η εις βάθος γνώση, ενισχυμένη 
από την τεχνογνωσία των εθνικών οργάνων ελέγχου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται προς 
όφελος των ενδιαφερομένων μερών της Ένωσης. Το άρθρο 287 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ τονίζει 
επίσης τη σημασία της συνεργασίας αυτής. Αναφέρει ότι, όταν διενεργείται έλεγχος σε ένα 
από τα κράτη μέλη: «Το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα των κρατών 
μελών συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία 
τους». Τούτο υπογραμμίζει μια από τις προκλήσεις που συνδέονται με τη στενή συνεργασία 
μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών οργάνων ελέγχου, ήτοι την ανεξαρτησία 
της εργασίας καθενός από τα όργανα αυτά, η οποία αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό 
ενός ελεγκτικού οργάνου.

Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για να καθιερωθούν καλές σχέσεις εργασίας μεταξύ του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών οργάνων ελέγχου:

- Στο πλαίσιο της επιτροπής επαφών, οι πρόεδροι των εθνικών οργάνων ελέγχου και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο συνεδριάζουν σε ετήσια βάση για να συζητούν θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος. Επιπλέον, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι των ελεγκτικών οργάνων 
συναντώνται τακτικά προκειμένου να προετοιμάζουν τις συνεδριάσεις μεταξύ των 



προέδρων και της επιτροπής επαφών και συγκροτούν ομάδες εργασίας για να συζητούν 
ειδικά θέματα.

- Επιπλέον, πληροφορήθηκα ότι, βάσει του άρθρου 287 της ΣΛΕΕ, εκπρόσωποι των 
εθνικών ελεγκτικών οργάνων του ελεγχόμενου κράτους μέλους καλούνται να 
συνοδεύουν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διάρκεια ελέγχων στο κράτος 
μέλος τους.

Θα ήθελα να κάνω τέσσερις προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της σχέσης αυτής 
μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ελεγκτικών οργάνων:

- σύσταση τακτικών ομάδων εργασίας με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε 
διαφορετικά επίπεδα, η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών 
ή μεθόδων ελέγχου και στην ανάπτυξη κοινών βέλτιστων πρακτικών ώστε να επιτευχθεί 
ένα καλύτερο αποτέλεσμα για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς·

- καλύτερη διαβίβαση των πληροφοριών για τον προγραμματισμό των ελέγχων, η οποία 
ελέγχων θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών·

- κοινή αξιοποίηση των τελικών προϊόντων ελέγχου σε πλατφόρμα κοινής έρευνας, ώστε 
να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι εργασίες των άλλων κατά τη διάρκεια των δικών 
τους ελέγχων· και

- εντοπισμός δυνατοτήτων για κοινούς κύκλους κατάρτισης.

Αν διορισθώ μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα στηρίξω όλα τα μέτρα που έχουν ως 
στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας και έναν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων και του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να ενισχυθεί η εποπτεία της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού της Ένωσης.

18. Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να 
εξασφαλίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 
με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις επιδόσεις και τον προσανατολισμό των 
αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού της Ένωσης, η διάθεση αξιόπιστων, ορθών και 
ολοκληρωμένων δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 
συνεπώς για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να αξιολογήσει τις πτυχές 
αυτές με αποτελεσματικό τρόπο και να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να επιστήσει περισσότερο την προσοχή στα ζητήματα που 
συνδέονται με την ποιότητα των δεδομένων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων 
και να διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση των αδυναμιών που εντοπίζονται.

Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα μπορούσε να διενεργεί συγκεκριμένους ελέγχους για 
ορισμένα ζητήματα, σε διάφορους πολιτικούς τομείς, με στόχο την ποιότητα των δεδομένων 
και τον εντοπισμό περαιτέρω αδυναμιών.

Άλλα ζητήματα
19. Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό 

σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;



Η εμπιστοσύνη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προς τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει κεφαλαιώδη σημασία για την 
καλή λειτουργία του θεσμικού οργάνου.

Αν η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον διορισμό μου είναι αρνητική, θα ζητήσω 
από την Κυβέρνηση του Λουξεμβούργου να επανεξετάσει την υποψηφιότητά μου.
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