Danièle LAMARQUE
Dzimusi 1953. gadā Baijonnā, Francijā.

Izglītība
1973.-1977. g.: Augstākā normālskola (École normale supérieure)
1976. g.: Izturēja konkursu (Agrégation), lai kļūtu par klasiskās filoloģijas pasniedzēju
1982.-1984. g.: Nacionālā Administrācijas skola (École nationale d’administration)
Profesionālā pieredze
2014. gada janvāris: Eiropas Revīzijas palātas locekle
Kopš 2016. gada jūnija Revīzijas kvalitātes kontroles komitejas priekšsēdētāja.
2014. gada janvāris – 2016. gada maijs: III apakšpalāta – Ārējās darbības.
Atbildīga par ticamības deklarāciju saistībā ar ārējo atbalstu un paplašināšanos (ES vispārējais
budžets), kā arī par Eiropas Attīstības fondu.
Referējošā locekle revīzijā, kas attiecas uz sadarbību ar trešām valstīm migrācijas un patvēruma jomā,
un revīzijā saistībā ar to, kā tiek izmantots Āfrikas Subsahāras reģiona valstīm sniegtais budžeta
atbalsts, lai tām palīdzētu uzlabot valsts finanšu resursu mobilizāciju.
2011. g. jūlijs – 2013. g. decembris: Provansas-Alpu-Azūra krasta Reģionālās revīzijas apakšpalātas
priekšsēdētāja
Revīzijas darba vadība: plānošana, kā arī ziņojumu pieņemšana un publicēšana.
Attiecību uzturēšana ar Francijas Augstāko revīzijas iestādi (Cour des comptes) un Apakšpalātas
ārējiem partneriem (vēlētām amatpersonām, valdības departamentiem, universitātēm un plašsaziņas
līdzekļiem).
2005. g. jūlijs – 2011. g. jūnijs: Starptautisko sakaru un Eiropas lietu direktore Francijas Augstākajā
revīzijas iestādē (Cour des comptes)
Sadarbības koordinatore ar Eiropas Revīzijas palātu.
Francijas Augstāko revīzijas iestādes pārstāve augstākajās starptautiskajās revīzijas organizācijās
INTOSAI un EUROSAI1.
43 franciski runājošo augstāko revīzijas iestāžu sadarbības tīkla koordinatore.
Starptautisku konferenču un semināru rīkošana.
Dalība Francijas Augstākās revīzijas iestādes divsimtgades svinību sagatavošanā (2007. g.).
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Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija un tās Eiropas reģionālā organizācija.

1997. g. decembris – 2005. g. jūnijs: Augšnormandijas Reģionālās revīzijas apakšpalātas (Ruānā)
priekšsēdētāja
1984. g. jūnijs – 1977. g. decembris: Francijas Augstākā revīzijas iestāde (Cour des comptes)
1984.-1998. g.: revidente, vēlāk – referējošā maģistrāte (conseillère référendaire) revīzijās saistībā ar
finansēm, lauksaimniecību un ES fondiem.
1989.-1991. g.: referente Francijas Budžeta un finanšu disciplīnas palātā (Cour de discipline
budgétaire et financière).
1989.-1994. g.: Civildienesta izmaksu un izpildes centrālās izmeklēšanas komitejas ģenerālsekretāre,
izmeklēšanas saistībā ar civildienesta izmaksām un efektivitāti, kā arī piedalīšanās
nozares politikas izvērtēšanā.
Citas darbības
Francijas Novērtēšanas asociācijas (Société française d’évaluation) valdes locekle.
Zinātniskās (1993.–1998. g.) un Valsts padomes (1999.–2002. g.) locekle valsts politikas novērtēšanas
jautājumos.
Rennas Valsts augstākās medicīnas skolas valdes priekšsēdētāja (2000.–2005. g.).
Asociētā profesore Rietumparīzes Nantēras Ladefansas universitātē (Université de Paris-OuestNanterre-La Défense) (2007.–2011. g.), valsts pārvaldība un valsts politikas novērtēšana.
Periodisko izdevumu “Politiques et management public” (kopš 1992. g.), “Revue française de finances
publiques” (kopš 2011. g.) un “Gestion et finances publiques” (2005.–2011. g.) redkolēģijas locekle.
Eiropas Universitātes institūta (Florencē) ārējā revidente (2011.–2013. g.).
Vadījusi dažādus kursus valsts politikas novērtēšanas jomā (Nacionālā Administrācijas skolā (ENA),
Parīzes Politisko zinātņu institūtā (Sciences-Po)), valsts iestāžu darbības un pretkorupcijas pasākumu
jomās.
Francijas Iekšējās revīzijas un iekšējās kontroles institūta (IFACI) darba grupas locekle.
Publikācijas
Contrôle et évaluation de la gestion publique – enjeux contemporains et comparaisons
internationales [Valsts pārvaldes kontrole un novērtēšana – mūsdienu problēmas un salīdzinājums
starptautiskā mērogā], Bruylant, 2016. g.
L’évaluation des politiques publiques locales [Pašvaldību politikas novērtēšana], LGDJ, Paris, 2004. g.
L’argent public en Europe: quel contrôle? [Publiskie līdzekļi Eiropā: kas tos kontrolē?], (coord.),
Fondation Schuman, Paris, 2007. g.
Daudzas publikācijas par valsts iestāžu darbību, publiskās rīcības novērtēšanu un kontroli, valsts
iestāžu vadītāju mācībām un atlasi, ES fondu pārvaldību un revīziju (periodiskie izdevumi “AJDA”,
“PMP”, “Revue française de finances publiques” un “Gestion et finances publiques”)
Apbalvojumi
Goda Leģiona ordeņa virsniece.
Nacionālā Nopelnu ordeņa (Ordre national du Mérite) virsniece.
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