Pietro Russo
Sündinud Itaalias Siracusas 1952. aastal.

Haridus:
Lõpetas 1975. aastal Catania ülikooli õigusteaduse erialal cum laude.
Võeti 1977. aastal advokatuuri liikmeks.
Teenistuskäik:
Pietro Russo võeti 1977. aastal advokatuuri liikmeks. Alates 1977. aastast töötanud kohtunikuna
mitmetes kohtutes. Alates 1985. aastast Itaalia riigikontrolli ametnik, töötanud Palermo kontrollikoja
peaprokuröri kabineti õigussekretärina, alates 1987. aastast esimene õigussekretärina ja alates
1989. aastast õigusnõunikuna.
Aastatel 1991–1992 riiklik ekspert Euroopa Kontrollikojas Euroopa Regionaalarengu Fondi järelevalve
eest vastutavas osakonnas. Aastatel 1993–2003 Euroopa Kontrollikoja Itaalia liikme kabineti ülem.
Alates 2003. aastast töötanud Itaalia riigikontrolli kesküksuses, mis tegeleb riigiasutuste
tulemuslikkuse järelevalvega; ühise nõuandekomisjoni liige; aastatel 2005–2008 ELi sõjaliste kulude
finantsmehhanismi „Athena” audiitorite kolleegiumi Itaaliat esindav liige (valiti 30. juunil 2006
esimeheks); aastatel 2008–2011 Euroopa Kaitseagentuuri audiitorkogu Itaaliat esindav liige (valiti
30. juunil 2010 esimeheks). Alates 1996. aastast Angers’s asuva Ühenduse Sordiameti
apellatsiooninõukogu liige.
Alates 1999. aastast Itaaliat esindav liige NATO rahvusvahelises audiitorkogus (IBAN).
On töötanud mitmetel avaliku sektori ametikohtadel, sealhulgas Itaaliat esindava eksperdina
Euroopa Nõukogu juures asuvas GRECOs (korruptsioonivastaste riikide ühendus); investeeringuid
ning keskkonnameetmete kavandamise ja juhtimise toetust hindava komisjoni liikmena
keskkonnaministeeriumis; Itaalia kodanike välismaal kantud kahjude hüvitamise taotluste
läbivaatamise ja hüvitiste eraldamise eest vastutava majandus- ja rahandusministeeriumi
ministeeriumidevahelise komitee liikmena.
On esinenud raportöörina kongressidel ja seminaridel ühenduse õiguse ja eelkõige Euroopa Liidu
eelarvekontrolli ja pettusevastase võitluse teemadel. On kirjutanud tsiviilõiguse,
tsiviilmenetlusõiguse, haldusõiguse, riigieelarve, võrdleva õiguse ja ELi õiguse teemadel kohtuotsuste
kommentaare ja artikleid, mis on avaldatud Itaalia ja välisriikide õigusajakirjades. Ta on pidanud
Catania Ülikoolis loenguid ühenduse institutsioonide teemal.
Alates 1. märtsist 2012 on Pietro Russo Euroopa Kontrollikoja liige. Ta on IV auditikoja (tulud,
teadusuuringud ja sisepoliitika, Euroopa institutsioonid ja asutused) liige.

Avaldatud tööd:
„La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti
e nuove occasioni di lavoro comune”, väljaandes Rivista della Corte dei Conti nr 2/1994.
„La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale”, väljaandes Il
Foro Amministrativo, nr 6/1994.
„Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario”, väljaandes
Giustizia Civile, nr 2/1995.
„The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects”,
väljaandes The European Union Review, nr 2/1997.
„Controlli, uno sguardo sull’Europa – Evoluzione della certificazione dei conti”, väljaandes Italia Oggi,
18. juuli 2002.
„La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“, väljaandes Rivista
della Corte dei Conti (nr 5/2002) ja Itaalia riigikontrolli korraldatud konventsiooni „La certificazione
dei conti pubblici in Italia e in Europa: Tradizione e Prospettive evolutive” protokoll.
„Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie”, väljaandes Administration –
Revue de l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur,
märts 2002.
„Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli
anni ’90: una sistemazione concettuale”, väljaandes Rivista della Corte dei Conti, nr 4/2004.
„El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual”, väljaandes Legal
Today.com, 2008
„Codice operativo del TUE e del TFUE”, ed. Simone, 2012: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite
kommentaaride autor Euroopa Kontrollikoda käsitlevas osas.
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