Pietro Russo
Geboren te Syracuse, Italië, in 1952.

Opleiding:
Diploma rechtsgeleerdheid (cum laude) van de Universiteit van Catania (1975)
Toelating tot de balie (1977)
Beroepservaring:
In 1977 werd Pietro Russo toegelaten tot de balie. Vanaf 1977 werkte hij als rechter bij diverse
rechtbanken. In 1985 trad hij in dienst bij de Corte dei Conti, de Italiaanse rekenkamer, als openbaar
aanklager, senior aanklager (1987) en procureur-generaal (1989) in haar kantoor te Palermo.
In 1991 werd de heer Russo als nationaal expert gedetacheerd bij de Europese Rekenkamer, waar hij
tot 1992 bleef werken in de sector belast met de controle op het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling. Van 1993 tot 2003 was hij kabinetschef van het Italiaanse lid van de Rekenkamer.
In 2003 keerde hij terug naar Italië, waar hij bij de Italiaanse rekenkamer ging werken in de centrale
sector voor toezicht op het bestuur van de overheidsdienst en lid werd van het adviesorgaan van de
gezamenlijke kamers; van 2005 tot 2008 was hij vertegenwoordiger (verkozen als voorzitter vanaf
30 juni 2006) van Italië in het accountantscollege van het mechanisme voor de financiering van de
militaire uitgaven van de Europese Unie (“Athena”); van 2008 tot 2011 was hij vertegenwoordiger
(verkozen als voorzitter vanaf 30 juni 2010) van Italië in het accountantscollege van het Europees
Defensieagentschap (EDA). Vanaf 1996 was hij daarnaast lid van de Kamer van beroep van het
Communautair Bureau voor Plantenrassen in Angers.
Sinds 1999 vertegenwoordigt hij Italië als lid van het internationaal accountantscollege van de NAVO
(IBAN).
De heer Russo heeft een aantal openbare functies vervuld, waaronder die van deskundig
vertegenwoordiger van Italië in de groep van staten tegen corruptie (GRECO) bij de Raad van Europa;
lid van het comité voor de beoordeling van investeringen, de ondersteuning van de planning en het
beheer van milieumaatregelen van het Ministerie van Milieu; lid van de interministeriële commissie
voor de behandeling van aanvragen om schadeloosstelling en bijdragen met betrekking tot door
Italiaanse burgers in het buitenland geleden verliezen van het Ministerie van Economie en Financiën.
De heer Russo sprak tijdens congressen en seminars over communautair recht, in het bijzonder over
de controle op de communautaire begroting en de bestrijding van fraude. Hij is auteur van talrijke in
Italiaanse en buitenlandse juridische tijdschriften gepubliceerde annotaties bij rechterlijke uitspraken
en artikelen over civiel recht, civiel procesrecht, bestuursrecht, openbare boekhouding, vergelijkend
recht en EU-recht. Hij was docent Communautaire Instellingen aan de Universiteit van Catania.
Pietro Russo werd lid van de Europese Rekenkamer op 1 maart 2012. Hij is lid van kamer IV
“Ontvangsten, onderzoek en intern beleid, en instellingen en organen van de Europese Unie”.

Publicaties:
“La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti
e nuove occasioni di lavoro comune”, in Rivista della Corte dei Conti nr. 2/1994
“La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale”, in Il Foro
Amministrativo, nr. 6/1994
“Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario”, in Giustizia Civile,
nr. 2/1995
“The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects”,
in The European Union Review, nr. 2/1997
“Controlli, uno sguardo sull’Europa – Evoluzione della certificazione dei conti”, in Italia Oggi, 18 juli
2002
“La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“, in Rivista della Corte
dei Conti (nr. 5/2002) en de notulen van het congres “La certificazione dei conti pubblici in Italia e in
Europa: Tradizione e Prospettive evolutive”, georganiseerd door deCorte dei Conti
“Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie”, in Administration – Revue de
l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur, maart 2002
“Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli
anni ’90: una sistemazione concettuale”, in Rivista della Corte dei Conti, nr. 4/2004
“El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual”, in Legal Today.com, 2008
“Codice operativo del TUE e del TFUE”, ed. Simone, 2012: Auteur van het commentaar bij de
artikelen met betrekking tot de Europese Rekenkamer van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie (VWEU)
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