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1. Revisionsrätten skall bestå av en medborgare från varje medlemsstat.

2. Ledamöterna av revisionsrätten skall utses bland personer som i sina respektive länder hör till
eller har hört till externa revisionsorgan eller som är kvalificerade för detta ämbete. Deras
oavhängighet får inte kunna ifrågasättas.

3. Revisionsrättens ledamöter skall utses för en tid av sex år. Rådet skall med kvalificerad
majoritet efter att ha hört Europaparlamentet anta den förteckning över ledamöter som skall
upprättas i enlighet med förslag från varje medlemsstat. Revisionsrättens ledamöter kan
utnämnas på nytt.
Dessa skall bland sig välja revisionsrättens ordförande för en tid av tre år. Ordföranden kan
återväljas.

4. Ledamöterna av revisionsrätten skall i gemenskapens allmänna intresse fullgöra sina
skyldigheter under full oavhängighet.
Vid fullgörandet av dessa skyldigheter skall de inte vare sig begära eller ta emot instruktioner
från någon regering eller något annat organ. De skall avhålla sig från varje handling som är
oförenlig med deras skyldigheter.

5. Ledamöterna av revisionsrätten får inte under sin ämbetstid utöva någon annan avlönad eller
oavlönad yrkesverksamhet. De skall när de tillträder avge en högtidlig försäkran att såväl under
som efter sin ämbetstid respektera de förpliktelser som följer av ämbetet, särskilt deras
skyldighet att iaktta redbarhet och visa omdöme vid mottagande av vissa uppdrag eller förmåner
efter ämbetstiden.

6. Ämbetet för en ledamot av revisionsrätten skall, frånsett vid normala nytillsättningar och vid
dödsfall, upphöra när ledamoten begär sitt entledigande eller avsätts genom ett avgörande av
domstolen enligt punkt 7.
För den återstående mandattiden skall en ersättare utses.
Utom vid avsättning skall ledamöterna av revisionsrätten kvarstå i ämbetet till dess att de
ersatts.

7. En ledamot av revisionsrätten får endast skiljas från sitt ämbete eller berövas rätten till
pension eller andra förmåner i dess ställe, om domstolen på begäran av revisionsrätten finner att
han inte längre uppfyller de förutsättningar som krävs eller fullgör de skyldigheter som följer av
ämbetet.

8. Rådet skall med kvalificerad majoritet fastställa anställningsvillkoren för revisionsrättens
ordförande och ledamöter, särskilt deras löner, arvoden och pensioner. Rådet skall också med
samma majoritet fastställa alla betalningar som utgår i stället för sådan ersättning.

9. De bestämmelser i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna
som är tillämpliga på domstolens domare, skall också tillämpas på ledamöterna av
revisionsrätten.


