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Tony Murphy kļūst par Eiropas Revīzijas
palātas priekšsēdētāju
Šodien, 2022. gada 1. oktobrī, Tony Murphy sāk pildīt jaunā ERP priekšsēdētāja pienākumus uz
atjaunojamu trīs gadu termiņu.
Eiropas Revīzijas palātas locekļi 20. septembrī ievēlēja Īrijas valstspiederīgo Tony Murphy par
iestādes priekšsēdētāju uz laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 30. septembrim.
Viņš pārņem amata pienākumus no Klaus-Heiner Lehne, kurš bija Palātas priekšsēdētājs kopš
2016. gada.
Nācis no Dublinas priekšpilsētas Kabras (Cabra), Tony Murphy 2018. gadā kļuva par Eiropas
Revīzijas palātas locekli un galvenokārt bija atbildīgs par finanšu revīzijām, tostarp bija ERP loceklis,
kura pārziņā ir gada pārskats par ES budžetu. Viņš ir bijis atbildīgs arī par revīzijām, kas saistītas ar
bērnu nabadzību un izdevumu pareizību ES kohēzijas politikā. Pirms tam viņš bija
ERP IV apakšpalātas (Tirgu regulējums un konkurētspējīga ekonomika) direktors un ERP locekļa
biroja vadītājs. Septiņdesmito gadu beigās viņš sāka strādāt par revidentu Valsts kontroliera un
revidenta birojā Dublinā. Lai iepazītos ar pilnu CV, klikšķiniet šeit.
“Ir liels pagodinājums tikt ievēlētam par Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētāju. Vēlos pateikties
Revīzijas palātas locekļiem par viņu uzticēšanos,” neilgi pēc ievēlēšanas teica Tony Murphy. “Es
skaidri apzinos, cik liela ir ar šo lomu saistītā atbildība. Es turpināšu mūsu darbu, kas palīdz uzlabot
pārskatatbildību un pārredzamību visās ES darbības jomās. Tas ir svarīgs, lai iedzīvotāji varētu
uzticēties ES un tās finansēm.”
Tony Murphy kļūst par Palātas 12. priekšsēdētāju laikā, kad ES kopumā un ERP atsevišķi saskaras
ar lieliem izaicinājumiem. Viens no svarīgākajiem iestādes uzdevumiem Tony Murphy pilnvaru laikā
būs nodrošināt, lai ES budžets, kura apmērs ir 1,8 triljoni EUR, tiktu pārvaldīts pareizi un efektīvi un
lai NextGenerationEU pasākumu kopums efektīvi veicinātu ekonomikas atveseļošanu
27 dalībvalstīs.
Vispārīga informācija
ERP ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde. Tās ziņojumi un atzinumi ir svarīgs
posms ES pārskatatbildības ķēdē un tiek izmantoti, lai prasītu atbildību no tiem, kuru pienākums ir
īstenot ES politiku un programmas, tātad no Komisijas, citām ES iestādēm un struktūrām un
dalībvalstu valdībām. ERP brīdina par riskiem, sniedz pārliecību, vērš uzmanību uz trūkumiem un
labu praksi, kā arī piedāvā norādījumus politikas veidotājiem un likumdevējiem par to, kā uzlabot
ES politikas virzienu un programmu pārvaldību.
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ERP locekļi ievēl priekšsēdētāju no sava vidus kā pirmo starp vienlīdzīgiem uz atjaunojamu trīs gadu
pilnvaru termiņu. Priekšsēdētājs atbild par iestādes korporatīvo stratēģiju, plānošanu un snieguma
pārvaldību, komunikāciju un attiecībām ar plašsaziņas līdzekļiem, juridiskajiem jautājumiem un
iekšējo revīziju, kā arī pārstāv iestādi ārējās attiecībās.
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