Danièle LAMARQUE
Gimė 1953 m. Bajonoje (Prancūzijoje)

Išsilavinimas:
1973–1977 m.: Aukštoji pedagoginė kolegija (École normale supérieure)
1976 m.: Klasikinės filologijos dėstytojos diplomas
1982–1984 m.: Nacionalinė viešojo administravimo mokykla (Ecole nationale d’administration)
Profesinė patirtis:
2014 m. sausio mėn.: Europos Audito Rūmų narė
Nuo 2016 m. birželio mėn.: Komiteto, atsakingo už audito kokybės kontrolę, pirmininkė
2014 m. sausio mėn.–2016 m. gegužės mėn.: III kolegija – Išorės veiksmai
Atsakinga už patikinimo pareiškimą išorės pagalbos ir plėtros srityje (ES bendrasis biudžetas) ir
Europos plėtros fondus
Narė pranešėja apie auditą bendradarbiavimo su ne valstybėmis narėmis migracijos ir prieglobsčio
srityse ir auditą, susijusį su paramos biudžetui naudojimu siekiant padėti Užsachario Afrikos šalims
pagerinti savo nacionalinių finansinių išteklių sutelkimą
2011 m. liepos mėn. –2013 m. gruodžio mėn.: Provanso-Alpių-Žydrojo Kranto regiono audito rūmų
pirmininkė
Vadovauja audito veiklai planavimo, ataskaitų priėmimo ir skelbimo srityse
Ryšiai su Prancūzijos audito rūmais (Cour des comptes) ir Regiono audito rūmų išorės partneriais
(išrinktais pareigūnais, vyriausybės departamentais, universitetais ir žiniasklaida)
2005 m. liepos mėn.– 2011 m. birželio mėn.: Prancūzijos audito rūmų (Cour des comptes)
direktorė, atsakinga už tarptautinius ryšius ir Europos reikalus
Ryšių su Europos Audito Rūmais palaikymo pareigūnė
Prancūzijos audito rūmų (Cour des comptes française) atstovė aukščiausiosiose audito institucijose
1
(AAI): INTOSAI, EUROSAI
43 prancūziškai kalbančių AAI tinklo koordinavimas
Tarptautinių seminarų ir konferencijų organizavimas
Indėlis organizuojant Audito rūmų dviejų šimtų metų sukakties paminėjimą (2007 m.)
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Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija, Europos aukščiausiųjų audito institucijų
organizacija

1997 m. gruodžio mėn. – 2005 m. birželio mėn.: Aukštutinės Normandijos (Ruano) regiono audito
rūmų pirmininkė
1984 m. birželio mėn.– 1997 m. gruodžio mėn.: Prancūzijos audito rūmai
1984–1998 m.: auditorė, vėliau patarėja-referentė (su finansais, žemės ūkiu ir ES lėšomis susijęs
auditas)
1989–1991 m.: referentė Fiskalinės ir finansinės drausmės teisme
1989–1994 m.: Viešųjų paslaugų kaštų ir naudos tyrimų centrinio komiteto generalinė sekretorė:
tyrimai, apimantys viešųjų paslaugų kaštus ir veiksmingumą, dalyvavimas viešosios
politikos vertinimuose
Kita veikla:
Asociacijos „Société française d’évaluation“ administracinės valdybos narė
Viešosios politikos krypčių vertinimo Mokslinės (1993–1998 m.) ir Nacionalinės (1999–2002 m.)
tarybų narė
Reno miesto Nacionalinės aukštosios sveikatos mokyklos valdybos pirmininkė (2000–2005 m.)
Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense docentė (2007–2011 m.) (viešasis valdymas ir
viešosios politikos vertinimas)
Žurnalų Politiques et management public (nuo 1992 m.), Revue française de finances publiques (nuo
2011 m.), Gestion et finances publiques (2005–2011 m.) redakcinių komisijų narė
Europos universitetinio instituto Florencijoje išorės auditorė (2011–2013 m.)
Įvairios paskaitos apie viešosios politikos krypčių vertinimą (ENA, Sciences-Po Paris), viešąjį
veiksmingumą ir antikorupcines priemones
IFACI (Prancūzijos vidaus audito ir kontrolės instituto) darbo grupės narė
Leidiniai:
Contrôle et évaluation de la gestion publique – enjeux contemporains et comparaisons
internationales), Bruylant, 2016 m.
L’évaluation des politiques publiques locales, LGDJ, Paryžius, 2004 m.
L’argent public en Europe: quel contrôle? (koord.), Fondation Schuman, Paryžius, 2007 m.
Įvairūs leidiniai viešojo veiksmingumo, viešųjų veiksmų kontrolės vertinimo, viešojo sektoriaus
vadovų mokymo ir atrankos, ES lėšų valdymo ir audito temomis (AJDA, PMP, Revue française de
finances publiques ir Gestion et finances publiques)
Ordinai:
Garbės legiono ordino kavalierė
Nacionalinio ordino „Už nuopelnus“ kavalierė
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