Pietro Russo
Syntynyt vuonna 1952 Syrakusassa Italiassa.

Koulutus:
Maisterin tutkinto oikeustieteen alalta Catanian yliopistosta (1975) arvosanalla cum laude
Asianajajaliiton jäsen (1977)
Työkokemus:
Pietro Russo hyväksyttiin asianajajaliiton jäseneksi vuonna 1977. Tuomarina eri tuomioistuimissa
vuodesta 1977 alkaen. Italian ylimmän tarkastuselimen jäsen vuodesta 1985; työskenteli Palermossa
alueellisen ylimmän tarkastuselimen syyttäjänvirastossa esittelijänä ja ensimmäisenä esittelijänä
(1987) sekä oikeudellisena neuvonantajana (1989).
Kansallinen asiantuntija Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa vuosina 1991-1992 Euroopan
aluekehitysrahastoa
koskevista
tarkastuksista
vastaavassa
ryhmässä.
Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen Italian jäsenen kabinettipäällikkö vuodesta 1993 vuoteen 2003.
Vuodesta 2003 alkaen Italian ylimmässä tarkastuselimessä julkishallintoa valvovan keskusosaston
palveluksessa; osastojen yhteisen neuvoa-antavan yksikön jäsen; vuosina 2005–2008 Italian edustaja
Euroopan unionin sotilasmenoista vastaavan rahoitusmekanismin (Athena) tilintarkastajien
kollegiossa (valittiin puheenjohtajaksi 30. kesäkuuta 2006); vuosina 2008–2011 Italian edustaja
Euroopan puolustusviraston (EDA) tilintarkastuslautakunnassa (valittiin puheenjohtajaksi 30.
kesäkuuta 2010). Vuodesta 1996 lähtien yhteisön kasvilajikeviraston (toimipaikka Anger'ssa)
valituslautakunnan jäsen.
Vuodesta 2009 lähtien Pietro Russo on ollut Italian edustaja Naton kansainvälisessä
tarkastuselimessä (IBAN).
Pietro Russo on hoitanut monia eri julkishallinnon tehtäviä ja siten ollut muun muassa asiantuntija
lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) Italian edustustossa Euroopan unionin neuvostossa;
Italian ympäristöministeriön alaisen investointien arvioinnista ja suunnittelun tukemisesta sekä
ympäristötoimien hallinnasta vastaavan valiokunnan jäsen; kansalaisille ulkomailla aiheutuneista
vahingoista esitettyjä korvaus- ja avustuspyyntöjä selvittävän ministeriöiden välisen
tutkintalautakunnan jäsen talous- ja valtiovarainministeriössä.
Pietro Russo on lisäksi pitänyt unionin oikeutta ja etenkin Euroopan unionin talousarvion valvontaa ja
petostentorjuntaa koskevia esitelmiä konferensseissa ja seminaareissa. Hän on myös kirjoittanut
lukuisia italialaisissa ja ulkomaisissa oikeusalan lehdissä julkaistuja oikeustapauskommentteja sekä
artikkeleita, joiden aiheina ovat siviilioikeus, siviiliprosessioikeus, hallinto-oikeus, julkishallinnon
tilinpito, vertaileva oikeustiede sekä Euroopan unionin oikeus. Hän on luennoinut unionin
toimielimistä Catanian yliopistossa.
Pietro Russo nimitettiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1. maaliskuuta 2012. Hän
on IV jaoston (tulot, tutkimus ja sisäiset politiikat sekä Euroopan unionin toimielimet ja elimet) jäsen.
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