Danièle LAMARQUE
Narodila sa v roku 1953 v Bayonne vo Francúzsku.

Vzdelanie:
1973 – 1977

École normale supérieure

1976

Získanie pedagogickej spôsobilosti v oblasti klasických štúdií

1982 – 1984

Ecole nationale d´administration (Vysoká škola štátnej správy)

Odborná prax:
január 2014: členka Európskeho dvora audítorov
od júna 2016 – predsedníčka výboru pre kontrolu kvality auditu
január 2014 – máj 2016: komora III – Vonkajšie opatrenia
Zodpovedná za vyhlásenie o vierohodnosti v oblasti vonkajšej pomoci a rozšírenia (všeobecný
rozpočet EÚ) a Európsky rozvojový fond
Členka-spravodajkyňa pre audit spolupráce s nečlenskými štátmi v oblasti migrácie a azylu a audit
týkajúci sa využívania rozpočtovej podpory, ktorá má krajinám subsaharskej Afriky pomôcť
mobilizovať ich vnútroštátne finančné zdroje
júl 2011 – december 2013: predsedníčka Regionálnej účtovnej komory v Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Riaditeľka audítorských činností: plánovanie, prijatie a uverejnenie správ
Vzťahy s Francúzskym účtovným dvorom a externými partnermi komory (zvolení úradníci,
ministerstvá, univerzity a médiá)
júl 2005 – jún 2011: riaditeľka medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí na Francúzskom
účtovnom dvore
Kontaktná pracovníčka s Európskym dvorom audítorov
Zástupkyňa Francúzskeho účtovného dvora v organizáciách najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI):
INTOSAI, EUROSAI1
Koordinácia siete 43 frankofónnych NKI
Organizácia medzinárodných seminárov a konferencií
Príspevok k oslavám 200. výročia Francúzskeho účtovného dvora (2007)
1

Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií, Európska organizácia najvyšších kontrolných
inštitúcií).

december 1997 – jún 2005: predsedníčka Regionálnej účtovnej komory regiónu Haute-Normandie
(Rouen)
jún 1984 – december 1997: Francúzsky účtovný dvor
1984 – 1998 audítorka,
neskôr
poradkyňa-referendárka:
poľnohospodárstva a fondov EÚ

audity

v oblasti

financií,

1989 – 1991 spravodajkyňa na Dvore pre rozpočtovú a finančnú disciplínu
1989 – 1994 generálna tajomníčka Ústredného vyšetrovacieho výboru v oblasti nákladov a účinnosti
verejných služieb: vyšetrovania týkajúce sa nákladov a účinnosti verejných služieb
a účasť na hodnoteniach verejných politík
Ostatné činnosti:
Členka správnej rady Francúzskej spoločnosti pre hodnotenie (Société française d’évaluation)
Členka vedeckých rád (1993 – 1998) a národných výborov (1999 – 2002) pre hodnotenie verejných
politík
Predsedníčka (2000 – 2005) správnej rady Národnej vysokej zdravotníckej školy v Rennes
Docentka na Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense (2007 – 2011), verejná správa
a hodnotenie verejných politík
Členka redakčných rád časopisov Politiques et management public (od roku 1992), Revue française de
finances publiques (od roku 2011), Gestion et finances publiques (2005 – 2011)
Externá audítorka Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii (2011 – 2013)
Vedenie rôznych kurzov o hodnotení verejných politík (ENA, Sciences-Po Paris), výkonnosť verejného
sektora a protikorupčné opatrenia
Členka pracovnej skupiny IFACI (Francúzsky inštitút interného auditu a kontroly)
Publikácie:
Contrôle et évaluation de la gestion publique – enjeux contemporains et comparaisons
internationales, (Kontrola a hodnotenie verejnej správy – súčasné výzvy a medzinárodné
porovnania), Bruylant, 2016
L’évaluation des politiques publiques locales (Hodnotenie miestnych verejných politík), LGDJ, Paríž,
2004
L’argent public en Europe: quel contrôle? (Verejné prostriedky v Európe: aká kontrola?) (coord.),
Fondation Schuman, Paríž, 2007
Početné publikácie na témy výkonnosti verejného sektora, hodnotenia a kontroly verejných opatrení,
školení a výberu riadiacich pracovníkov verejného sektora, riadenia a auditu fondov EÚ (AJDA, PMP,
Revue française de finances publiques a Gestion et finances publiques)
Vyznamenania:
Dôstojníčka Čestnej légie
Dôstojníčka Štátneho radu za zásluhy
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