
Artikel 247

1. Revisionsretten består af en statsborger fra hver medlemsstat.

2. Revisionsrettens medlemmer udvælges blandt personer, som i deres respektive lande tilhører
eller har tilhørt eksterne kontrolinstitutioner, eller som er særligt kvalificerede til dette hverv.
Deres uafhængighed skal være uomtvistelig.

3. Revisionsretten medlemmer udnævnes for seks år. Rådet vedtager med kvalificeret flertal
efter høring af Europa-Parlamentet den liste over medlemmer, der er udarbejdet i
overensstemmelse med hver enkelt medlemsstats indstilling. Revisionsrettens medlemmer kan
genudnævnes.
De udpeger af deres midte Revisionsrettens formand for et tidsrum af tre år. Hans mandat kan
fornyes.

4. Revisionsrettens medlemmer udfører deres hverv i fuldkommen uafhængighed og i
Fællesskabets almene interesse.
Ved udførelsen af deres pligter må de ikke søge eller modtage instruktioner fra nogen regering
eller noget andet organ. De afholder sig fra enhver handling, som er uforenelig med karakteren
af deres hverv.

5. Revisionsrettens medlemmer må ikke, så længe deres tjeneste varer, udøve nogen anden —
lønnet eller ulønnet — erhvervsmæssig virksomhed. Ved indsættelsen i hvervet afgiver de en
højtidelig forsikring om, at de, såvel i deres tjenesteperiode som efter at denne er afsluttet, vil
overholde de forpligtelser, der følger af deres hverv, i særdeleshed pligten til efter
tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse
af visse hverv eller opnåelse af visse fordele.
6. Bortset fra ordinære nybesættelser og dødsfald ophører tjenesten for et medlem af
Revisionsretten ved frivillig fratræden eller ved afskedigelse, der fastslås af Domstolen i
overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 7.
For resten af den pågældende tjenesteperiode udnævnes en efterfølger.
Bortset fra afskedigelse fungerer Revisionsrettens medlemmer, indtil deres efterfølger er
udpeget.
7. Revisionsrettens medlemmer kan hverken afskediges eller frakendes retten til pension eller til
andre fordele, der træder i stedet herfor, medmindre Domstolen på Revisionsrettens begæring
fastslår, at de ikke længere opfylder de nødvendige betingelser eller ikke længere iagttager de
forpligtelser, der følger med hvervet.
8. Rådet fastsætter med kvalificeret flertal arbejdsvilkår, navnlig vederlag, godtgørelser og
pensioner for Revisionsrettens formand og dens medlemmer. Det fastsætter ligeledes med
samme flertal alle godtgørelser, der træder i stedet for vederlag.
9. Bestemmelserne i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og
immuniteter, der gælder for dommerne ved Domstolen, gælder ligeledes for Revisionsrettens
medlemmer.


