François-Roger CAZALA
Gimė 1957 m. Châteauroux (Prancūzijoje)

Išsilavinimas
Paryžiaus politikos mokslų institutas („Sciences Po“)
Paryžiaus I universiteto teisės bakalauro diplomas
Nacionalinė viešojo administravimo mokykla / ENA (1981 m. kursas)
Sertifikuotas vyriausybinio audito specialistas (Vidaus auditorių institutas / IIA))
Karjera Prancūzijos sąskaitų rūmuose: auditorius (1981-1985 m.), patarėjas-referentas
(1985-1999 m.), nuo 1999 m. – vyriausiasis patarėjas
Profesinė patirtis
1981–1985 m.
Prancūzijos sąskaitų rūmai
1986–1988 m.
Už valstybės tarnybą ir planavimą atsakingo ministro (H. de Charrette) techninis patarėjas;
pareigos: statutiniai klausimai, vyresniųjų valstybės tarnautojų reikalai, Nacionalinė viešojo
administravimo mokykla
1988–1989 m.
Prancūzijos sąskaitų rūmai
1989–1988 m.
Deleguotas į Užsienio reikalų ministeriją (Ekonomikos direktoratas, už tarptautinius aplinkos
reikalaus atsakingas direktoriaus pavaduotojas)
1992–1995 m.
Prancūzijos ambasados Vokietijoje antrasis patarėjas (Vokietijos vidaus politikos klausimais)
1995 m.
Aplinkos ministrės (Corinne Lepage) kabineto direktorius
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1996–1998 m.
Prancūzijos sąskaitų rūmai (audito sritys: Ministro Pirmininko tarnyba, Vidaus reikalų
ministerija, Teisingumo ministerija ir Užsienio reikalų ministerija)
1998–2008 m.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) programos SIGMA, bendros EBPO
ir Europos Sąjungos iniciatyvos, finansuojamos visų pirma ES lėšomis, skirtos paremti viešojo
administravimo reformų procesams Centrinės ir Rytų Europos šalyse ir Europos kaimynystės
politikos šalyse, deleguotasis vyriausiasis administratorius.
Konkretūs pavesti klausimai – viešieji finansai, išorės auditas (audito rūmų ir lygiaverčių
kontrolės ir vidaus audito institucijų steigimas)
2008 m. rugsėjo mėn.
Prancūzijos sąskaitų rūmų trečiosios kolegijos vyriausiasis patarėjas (audito sritys: švietimas,
moksliniai tyrimai, universitetai, kultūra ir komunikacija)
2011 m. balandžio mėn.
Prancūzijos sąskaitų rūmų septintosios kolegijos vyriausiasis patarėjas ir Transporto skyriaus
pirmininkas
2018 m. sausio mėn.
Prancūzijos sąskaitų rūmų pirmosios kolegijos vyriausiasis patarėjas ir Ekonomikos plėtros ir
viešųjų finansų sektoriaus skyriaus pirmininkas
Kita veikla
1981–1987 m.
Paryžiaus politikos mokslų instituto („Sciences Po“) lektorius
1981–1987 m.
Įvairių tarpžinybinių komitetų ir darbo grupių viešojo administravimo klausimais narys arba
pranešėjas
1996–1998 m.
Agentūros „Agence France-Presse“ Finansų komiteto generalinis pranešėjas
1996–1998 m.
Sąskaitų rūmų auditorių ir buvusių auditorių asociacijos generalinis sekretorius
2008–2012 m.
Sąskaitų rūmų auditorių ir buvusių auditorių asociacijos valdybos narys
2009–2012 m.
Tarptautinių organizacijų – EUMETSAT (Darmštatas) ir Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir
nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC, Viena) audito grupių narys, Visuotinio branduolinių
bandymų uždraudimo sutarties organizacijos (CTBTO) išorės audito direktorius
2012–2013 m.
Vienas iš darbo grupės (profesinių normų įgyvendinimas finansines bylas nagrinėjančiuose
teismuose) pirmininkų
Nuo 2014 m.
Sąskaitų rūmų atstovas Aukščiausiojoje auditorių taryboje
Nuo 2016 m.
Europos stabilumo mechanizmo auditorių valdybos narys, vėliau – pirmininko pavaduotojas
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