Danièle LAMARQUE
Rojena v kraju Bayonne v Franciji leta 1953.

Izobrazba
1973–1977: študij na Ecole normale supérieure.
1976: državni izpit iz klasične filologije (agrégation de lettres classiques).
1982–1984: študij za visoke državne uslužbence na Ecole nationale d’administration.
Poklicne izkušnje
Januar 2014: članica Evropskega računskega sodišča
Od junija 2016 predsednica odbora za kontrolo kakovosti revizij.
Januar 2014–maj 2016: senat III – zunanji ukrepi.
Pristojna za izjavo o zanesljivosti v zvezi z zunanjo pomočjo in širitvijo (splošni proračun EU) ter
Evropskim razvojnim skladom.
Poročevalka za revizijo sodelovanja z državami nečlanicami na področjih migracij in azila ter za
revizijo proračunske podpore za pomoč podsaharskim državam pri izboljševanju mobilizacije njihovih
domačih finančnih virov.
Julij 2011–december 2013: predsednica računskega sodišča regije Provansa-Alpe-Azurna obala
Direktorica revizijskih dejavnosti: načrtovanje, sprejemanje in objavljanje poročil.
Sodelovanje z računskim sodiščem Francije in zunanjimi partnerji računskega sodišča (izvoljenimi
uradniki, ministrstvi, univerzami in mediji).
Julij 2005–junij 2011: direktorica za mednarodne odnose in evropske zadeve na računskem sodišču
Francije
Uradnica za stike z Evropskim računskim sodiščem.
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Predstavnica računskega sodišča Francije pri vrhovnih revizijskih institucijah: INTOSAI, EUROSAI .
Usklajevanje mreže 43 francosko govorečih vrhovnih revizijskih institucij.
Organiziranje mednarodnih seminarjev in konferenc.
Prispevek k praznovanju 200. obletnice računskega sodišča (2007).
December 1997–junij 2005: predsednica računskega sodišča regije Zgornja Normandija (Rouen)
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Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij, Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucij

Junij 1984–december 1997: računsko sodišče Francije
1984–1998: revizorka, nato revizorka svetovalka: revizije na področju financ, kmetijstva in skladov
EU.
1989–1991: poročevalka na sodišču za proračunsko in finančno disciplino (Cour de discipline
budgétaire et financière).
1989–1994: generalna sekretarka osrednjega odbora za raziskavo o stroških in učinkovitosti javnih
služb: poizvedbe, ki so zajemale stroške in uspešnost javnih storitev, ter sodelovanje pri ocenjevanju
javne politike.
Druge dejavnosti
Članica upravnega sveta francoskega združenja za ocenjevanje (Société française d’évaluation).
Članica znanstvenega (1993–1998) in nacionalnega odbora (1999–2002) za ocenjevanje javnih politik.
Predsednica upravnega odbora visoke državne šole za zdravstvo v Rennesu (2000–2005).
Izredna profesorica na univerzi Université de Paris–Ouest–Nanterre–La Défense (2007–2011): javna
uprava in ocenjevanje javnih politik.
Članica uredniških odborov revij Politiques et management public (od leta 1992), Revue française de
finances publiques (od leta 2011), Gestion et finances publiques (2005–2011).
Zunanja revizorka Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah (2011–2013).
Predavateljica na več tečajih o ocenjevanju javnih politik (ENA, Sciences–Po Pariz), učinkovitosti javne
uprave in protikorupcijskih ukrepov.
Članica delovne skupine IFACI (francoski inštitut za notranjo revizijo in nadzor).
Objave
Contrôle et évaluation de la gestion publique – enjeux contemporains et comparaisons
internationales, Bruylant, 2016.
L’évaluation des politiques publiques locales, LGDJ, Pariz, 2004.
L’argent public en Europe: quel contrôle? (uskl.), Fondation Schuman, Pariz, 2007.
Številne objave o učinkovitosti javne uprave, ocenjevanju in nadzoru javnih ukrepov, usposabljanju in
izbiri javnih upraviteljev ter upravljanju in revidiranju skladov EU (AJDA PMP, Revue française de
finances publiques and Gestion et finances publiques).

Odlikovanja
Častnica nacionalnega reda legije časti.
Častnica reda zaslug za narod.
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