Danièle LAMARQUE
Γεννήθηκε το 1953 στη Bayonne (Γαλλία).

Εκπαίδευση:
1973-1977: Ανώτατη σχολή θεωρητικών και θετικών επιστημών (École normale supérieure)
1976: Επάρκεια διδασκαλίας της Κλασικής Γραμματείας (agrégation)
1982-1984: Εθνική Σχολή Διοίκησης (École nationale d’administration)
Επαγγελματική πείρα:
Ιανουάριος 2014 – Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Από τον Ιούνιο του 2016 – Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου
Ιανουάριος 2014 – Μάιος 2016: Τμήμα ΙΙΙ – Εξωτερικές Δράσεις
Υπεύθυνη για την εξωτερική βοήθεια και τη διεύρυνση (γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ), καθώς και
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας
Εισηγήτρια του ελέγχου της συνεργασίας με τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του
ασύλου, καθώς και του ελέγχου σχετικά με τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης για την παροχή
συνδρομής στα κράτη της υποσαχάριας Αφρικής προκειμένου να βελτιωθεί η κινητοποίηση των
εθνικών χρηματοδοτικών πόρων
Ιούλιος 2011 - Δεκέμβριος 2013: Πρόεδρος της ελεγκτικής αρχής της περιφέρειας Provence-AlpesCôte d’Azur
Διευθύντρια ελεγκτικών δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, έγκριση και δημοσίευση εκθέσεων
Σχέσεις με το ανώτατο όργανο ελέγχου της Γαλλίας (Cour des comptes) και τους εξωτερικούς
συνεργάτες της αρχής (εκλεγμένους τοπικούς αξιωματούχους, κρατικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια
και ΜΜΕ)
Ιούλιος 2005 - Ιούνιος 2011: Διευθύντρια διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών υποθέσεων στο
ανώτατο όργανο ελέγχου της Γαλλίας (Cour des comptes)
Σύνδεσμος με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Εκπρόσωπος του ανώτατου οργάνου ελέγχου της Γαλλίας στους οργανισμούς των ανώτατων
οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ): INTOSAI, EUROSAI 1
Συντονισμός του δικτύου των 43 γαλλόφωνων ΑΟΕ
Οργάνωση διεθνών σεμιναρίων και συνεδρίων
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Διεθνής Οργανισμός των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου, Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Ανώτατων Οργάνων
Ελέγχου

Συμβολή στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ίδρυση του Cour des
comptes (2007)
Δεκέμβριος 1997 - Ιούνιος 2005: Πρόεδρος της ελεγκτικής αρχής της περιφέρειας HauteNormandie (Rouen)
Ιούνιος 1984 - Δεκέμβριος 1997: Ανώτατο όργανο ελέγχου της Γαλλίας (Cour des comptes)
1984-1998: Ελέγκτρια και, εν συνεχεία, εισηγήτρια: έλεγχοι στους τομείς των χρηματοοικονομικών,
της γεωργίας και των ταμείων της ΕΕ
1989-1991: Εισηγήτρια (rapporteur) για τη δημοσιονομική και οικονομική πειθαρχία (Cour de
discipline budgétaire et financière)
1989-1994: Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το κόστος και τις
επιδόσεις των δημόσιων υπηρεσιών: έρευνες σχετικά με το κόστος και την
αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών και συμμετοχή στις αξιολογήσεις των
δημόσιων πολιτικών
Άλλες δραστηριότητες:
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της γαλλικής εταιρείας αξιολόγησης (Société française
d’évaluation)
Μέλος του Επιστημονικού (1993-1998) και του Εθνικού Συμβουλίου (1999-2002) για την αξιολόγηση
των δημόσιων πολιτικών
Πρόεδρος (2000-2005) του διοικητικού συμβουλίου της Ανώτατης Εθνικής Σχολής Υγείας της Rennes
(Ecole nationale supérieure de la santé de Rennes)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Paris-Ouest-Nanterre-La Défense (2007-2011):
δημόσια διαχείριση και αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών
Μέλος της συντακτικής επιτροπής των επιθεωρήσεων «Politiques et management public» (από το
1992), «Revue française de finances publiques» (από το 2011) και «Gestion et finances publiques»
(2005-2011)
Εξωτερική ελέγκτρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (2011-2013)
Παράδοση διάφορων μαθημάτων σχετικά με την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών (ENA,
Sciences-Po Paris), τις επιδόσεις των δημόσιων υπηρεσιών και τα μέτρα κατά της διαφθοράς
Μέλος ομάδας εργασίας του γαλλικού ινστιτούτου εσωτερικού ελέγχου και εσωτερικών δικλίδων
ελέγχου (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes, IFACI)
Δημοσιεύσεις:
«Contrôle et évaluation de la gestion publique – enjeux contemporains et comparaisons
internationales», Bruylant, 2016
«L’évaluation des politiques publiques locales», LGDJ, Παρίσι, 2004
«L’argent public en Europe: quel contrôle?» (συντονίστρια), Fondation Schuman, Παρίσι, 2007
Πολυάριθμες δημοσιεύσεις σχετικά με τις επιδόσεις των δημόσιων υπηρεσιών, την αξιολόγηση και
τον έλεγχο των πράξεων του Δημοσίου, την επιμόρφωση και την επιλογή των στελεχών της
δημόσιας διοίκησης, τη διαχείριση και τον έλεγχο των ταμείων της ΕΕ (AJDA, PMP, «Revue française
de finances publiques and Gestion et finances publiques»)
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Τιμητικές διακρίσεις:
Αξιωματικός του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής
Αξιωματικός του Εθνικού Τάγματος Αξίας
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