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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 1. oktober 2022 

Vodenje Evropskega računskega sodišča je 
prevzel Tony Murphy  
Danes, 1. oktobra 2022, je funkcijo predsednika Evropskega računskega sodišča s triletnim 
mandatom z možnostjo podaljšanja nastopil Tony Murphy. 

Člani Evropskega računskega sodišča (Sodišče) so Tonyja Murphyja, državljana Irske, za 
predsednika institucije za obdobje od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2025 izvolili 
20. septembra 2022. Na tem položaju bo nasledil Klausa-Heinerja Lehneja, ki je Sodišču 
predsedoval od oktobra 2016. 

Tony Murphy, doma iz Cabre v Dublinu, je član Sodišča postal leta 2018. Pristojen je bil predvsem 
za revizije računovodskih izkazov, tudi kot član Sodišča, odgovoren za letno poročilo o proračunu 
EU. Pod njegovo pristojnost so spadale tudi revizije o revščini otrok in pravilnosti porabe v 
kohezijski politiki EU. Pred tem je na Sodišču deloval kot dekan revizijskega senata IV (regulacija 
trgov in konkurenčno gospodarstvo) in vodja kabineta člana Sodišča. Svojo poklicno pot je začel 
konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja kot revizor v irskem vrhovnem revizijskem uradu v 
Dublinu. Njegov življenjepis je na voljo tukaj. 

„V veliko čast mi je, da sem bil izvoljen za predsednika Sodišča. Članom Sodišča bi se rad zahvalil za 
njihovo zaupanje,“ je dejal Tony Murphy po izvolitvi. „Zavedam se velike odgovornosti, ki jo ta vloga 
prinaša. Moj poudarek bo na kontinuiteti našega dela, s katerim Sodišče prispeva k večji 
odgovornosti in transparentnosti pri vseh oblikah ukrepanja EU, kar je ključnega pomena za 
zaupanje državljanov v EU in njene finance.“ 

Tony Murphy je postal 12. predsednik Sodišča v obdobju, ko se tako EU kot tudi Sodišče srečujeta 
z velikimi izzivi. Ena najpomembnejših nalog institucije v njegovem mandatu bo zagotoviti, da se 
proračun EU v višini 1,8 bilijona EUR dobro in uspešno upravlja ter da se s svežnjem 
NextGenerationEU uspešno prispeva k okrevanju gospodarstva v 27 državah članicah. 

Splošne informacije  

Sodišče je neodvisni zunanji revizor Evropske unije. Njegova poročila in mnenja so bistven člen v 
verigi odgovornosti v EU. Z njimi se zahteva odgovornost od tistih, ki so pristojni za izvajanje politik 
in programov EU: Komisije, drugih institucij in organov EU ter vlad držav članic. Sodišče opozarja 
na tveganja, pomanjkljivosti in dobre prakse, daje zagotovila ter oblikovalcem politike in 
zakonodajalcema ponuja usmeritve za izboljšanje upravljanja politik in programov EU. 

27 članov Sodišča izvoli predsednika/-co med seboj, kot „prvega/-o med enakimi”, za triletni 
mandat z možnostjo podaljšanja. Predsednik Sodišča je odgovoren za njegovo poslovno 
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strategijo, načrtovanje in upravljanje smotrnosti poslovanja, komuniciranje in odnose z mediji, 
pravne zadeve in notranjo revizijo, Sodišče pa predstavlja tudi navzven. 

Kontakti za medije 
Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – T: (+352)  691 551 502 
- Damijan Fišer damijan.fiser@eca.europa.eu – T: (+352)  621 552 224 

Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352)  691 553 547  
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