Михаилс КОЗЛОВС
Роден в Прейли, Латвия, през 1976 г.

Образование
Магистърска програма по бизнес администрация (за ръководни кадри), City University London,
Cass Business School
Магистърска степен по социални науки, Университет на Латвия
Бакалавърска степен по социални науки, Технически университет, Рига
Курсове във факултета по европеистика, Университет на Латвия
Професионален опит:
От май 2016 г. — Член на Европейската сметна палата
Одитен състав V „Финансиране и административно управление на ЕС“. Докладващ член на
Сметната палата за Многогодишната финансова рамка, становището относно Европейския
фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и глава 2 от Годишния доклад за 2016 г.
Април 2012 г. — април 2016 г. — Заместник-директор (икономика, финанси, бюджет на ЕС –
Съвет по икономически и финансови въпроси (ECOFIN)), съветник; председател на работната
група на Съвета на министрите относно Европейския фонд за стратегически инвестиции
и председател на работната група на финансовите съветници по време на латвийското
председателство на ЕС
Министерство на финансите на Латвия и Постоянно представителство на Латвия към ЕС,
Брюксел
Октомври 2010 г. — април 2012 г. — Съветник на директора на Изпълнителния съвет
(представляващ Финландия, Норвегия и Латвия) на Европейската банка за възстановяване
и развитие, Лондон
Май 2003 г. — октомври 2010 г. — Съветник (икономика, финанси, бюджет на ЕС, данъчно
облагане) в Постоянното представителство на Латвия към ЕС, Брюксел
Януари 2002 г. — май 2003 г. — Директор, дирекция „Европейска интеграция“, Министерство
на финансите, Рига
Февруари 2001 г. — януари 2002 г. — Началник на отдел „Европейска интеграция“,
Министерство на финансите, Рига
Януари 2000 г. — април 2000 г. — стажант в Европейската комисия, дирекция „Икономически
и финансови въпроси“, Брюксел
Юни 1996 г. — декември 1999 г. — Различни длъжности за новопостъпили служители в частния
и в публичния сектор, както и в академичните среди

Постижения, отличия
Отличие от Министерския съвет на Република Латвия, ноември 2015 г.
Специална похвала от министър-председателя за личен принос за успешното латвийско
председателство на ЕС през 2015 г. и за въвеждането на еврото в Латвия през 2014 г.
Орден от Министерство на външните работи — принос за въвеждането на еврото в Латвия през
2014 г.
Свидетелство за заслуги от министъра на финансите — изключителни резултати като
представител и застъпник за латвийските интереси в ЕС в областта на икономиката
и финансите, 2008 г.
Публикации
„Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ): преговорният процес“; „Латвийските
интереси в ЕС“, ноември 2015 г. (на латвийски език)
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