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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 1 października 2022 r. 

Tony Murphy obejmuje stanowisko prezesa 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego  
Dzisiaj, 1 października 2022 r., Tony Murphy objął stanowisko prezesa Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego. Został wybrany na odnawialną trzyletnią kadencję. 

W dniu 20 września Tony Murphy, będący obywatelem Irlandii, został wybrany przez członków 
Trybunału na stanowisko prezesa instytucji, na okres od 1 października 2022 r. do 30 września 
2025 r. Zastępuje na tym stanowisku Klausa-Heinera Lehnego, który kierował Trybunałem od 
2016 r. 

Tony Murphy pochodzi z Cabry na przedmieściach Dublina. Członkiem Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego został w 2018 r. W Trybunale odpowiadał głównie za kontrole finansowe (w tym 
pełnił funkcję członka Trybunału odpowiedzialnego za sprawozdanie roczne dotyczące budżetu 
UE), ale również za kontrole dotyczące ubóstwa wśród dzieci i prawidłowości wydatków 
w obszarze unijnej polityki spójności. Wcześniej pracował w Trybunale na stanowisku dyrektora 
Izby IV, zajmującej się obszarami regulacji rynków i konkurencyjnej gospodarki, oraz jako szef 
gabinetu jednego z członków Trybunału. Karierę rozpoczął w późnych latach siedemdziesiątych 
jako kontroler w Urzędzie Kontrolera i Audytora Generalnego w Dublinie. Pełne CV nowego 
prezesa Trybunału można znaleźć tutaj. 

– To wielki zaszczyt zostać wybranym na prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 
Chciałbym podziękować członkom Trybunału za wyrażone zaufanie – powiedział Tony Murphy 
krótko po wyborze na stanowisko prezesa. – Mam pełną świadomość wielkiej odpowiedzialności, 
jaka wiąże się z tą funkcją. Zamierzam kłaść nacisk na kontynuowanie prac Trybunału zmierzających 
do poprawy rozliczalności i przejrzystości we wszystkich działaniach prowadzonych przez UE. Ma 
to duże znaczenie dla budowania zaufania obywateli do Unii i jej finansów. 

Tony Murphy został dwunastym w historii prezesem Trybunału w momencie, gdy ogólnie UE, 
a Trybunał w szczególności mierzą się z poważnymi wyzwaniami. Jednym z najistotniejszym zadań, 
przed którymi stanie Trybunał podczas kadencji nowego prezesa, będzie dopilnowanie, by budżet 
UE o wartości 1,8 bln euro był zarządzany w sposób należyty i skuteczny, a pakiet Next Generation 
EU skutecznie przyczyniał się do ożywienia gospodarki w 27 państwach członkowskich UE. 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/cv_murphy/cv_murphy_pl.pdf
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Informacje ogólne  

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależnym zewnętrznym kontrolerem Unii Europejskiej. 
Sprawozdania i opinie sporządzane przez Trybunał są zasadniczym ogniwem łańcucha 
rozliczalności UE. Są one wykorzystywane w celu rozliczania podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację polityki i programów UE, tj. Komisji, innych instytucji i organów UE oraz organów 
administracji rządowej w państwach członkowskich. Trybunał ostrzega przed zagrożeniami, 
poświadcza wiarygodność, zwraca uwagę na uchybienia i dobre praktyki oraz formułuje wskazówki 
dla decydentów i organów prawodawczych na temat tego, jak poprawić zarządzanie polityką 
i programami unijnymi. 

27 członków Trybunału wybiera ze swojego grona prezesa, który w czasie odnawialnej trzyletniej 
kadencji odgrywa rolę „pierwszego wśród równych sobie”. Odpowiada on za strategię 
instytucjonalną Trybunału, planowanie i zarządzanie realizacją celów, działania informacyjne 
i kontakty z mediami, a także kwestie prawne i audyt wewnętrzny. Reprezentuje ponadto Trybunał 
w stosunkach zewnętrznych. 

Kontakt dla prasy 
Biuro prasowe Trybunału: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – tel.: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu – tel.: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti – e-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel.: (+352) 691 553 547 
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