Pietro Russo
Narodil sa v roku 1952 v Syrakúzach v Taliansku.

Vzdelanie:
Diplom s vyznamenaním z práva cum laude na Univerzite v Catanii (1975)
Členstvo v právnickej komore (1977)
Odborná prax:
V roku 1977 získal členstvo v právnickej komore. Do roku 1977 pôsobil ako všeobecný sudca
na rôznych súdoch. V roku 1985 začal pracovať na Italian Corte dei Conti, kde v rámci prokuratúry
v Palerme vykonával funkciu právneho tajomníka, prvého právneho tajomníka (1987) a právneho
poradcu (1989).
Pán Russo bol dočasne prideleným národným expertom na Európskom dvore audítorov v roku 1991,
kde pôsobil na oddelení zodpovednom za kontrolu Európskeho fondu regionálneho rozvoja do roku
1992. V rokoch 1993 až 2003 bol vedúcim kabinetu talianskeho člena Európskeho dvora audítorov.
V roku 2003 sa vrátil do Talianska, kde začal pracovať na centrálnom oddelení štátnej správy Corte
dei Conti a stal sa členom spoločnej poradnej sekcie. V rokoch 2005 až 2008 bol členom zastupujúcim
Taliansko v kolégiu audítorov v rámci Athena mechanizmu financovania vojenských operácií
Európskej únie, 30. júna 2010 bol zvolený za predsedu rady audítorov Európskej obrannej agentúry
(EDA), na ktorej čele bol od 30. júna 2006. Od roku 1996 bol tiež členom odvolacej rady Úradu
Spoločenstva pre odrody rastlín v Angers.
Od roku 2009 bol členom zastupujúcim Taliansko v medzinárodnom kolégiu audítorov NATO.
Pán Russo vykonával viaceré funkcie vo verejnom sektore vrátane funkcie experta zastupujúceho
Taliansko v skupine GRECO (Skupina štátov proti korupcii) pri Rade Európy; člena výboru
pre posudzovanie investícií a podporu plánovania a riadenia environmentálnych opatrení
ministerstva pre životné prostredie; člena medziministerského výboru na ministerstve hospodárstva
a financií zodpovedného za posudzovanie žiadostí o kompenzácie a príspevky v súvislosti so stratami,
ktoré vznikli talianskym občanom v zahraničí.
Vystúpil tiež na konferenciách a seminároch na tému právnych predpisov Spoločenstva s osobitným
dôrazom na oblasti kontroly rozpočtu Európskej únie a boja proti podvodom. Je autorom mnohých
príspevkov a článkov uverejnených v Taliansku a v zahraničí, ktoré sa zaoberali otázkami občianskeho
práva, občianskeho súdneho konania, správneho práva, účtovníctva verejných inštitúcií,
komparatívneho práva a právnych predpisov EÚ. Bol hosťujúcim profesorom na Univerzite v Catanii,
kde prednášal o inštitucionálnej organizácii Spoločenstva.
Pán Russo sa stal členom Európskeho dvora audítorov dňa 1. marca 2012. Je členom komory IV
„Príjmy, výskum a vnútorné politiky a inštitúcie a orgány Európskej únie“.

Publikácie:
„La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti
e nuove occasioni di lavoro comune”, v Rivista della Corte dei Conti č. 2/1994.
„La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale”, v Il Foro
Amministrativo, č. 6/1994.
„Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario”, v iustizia Civile,
č. 2/1995.
„Administratívna zodpovednosť úradníkov Európskych spoločenstiev. Problémy a perspektívy”, v The
European Union Review, č. 2/1997.
„Controlli, uno sguardo sull’Europa – Evoluzione della certificazione dei conti”, v Italia Oggi, 18. júl
2002.
„La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi“, v Rivista della Corte
dei Conti (č. 5/2002) a zápisnica z dohovoru „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa:
„Tradizione e Prospettive evolutive”, organizovaný Corte dei Conti.
„Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie”, v Administration – Revue de
l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur, marec
2002.
„Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli
anni ’90: una sistemazione concettuale”, v Rivista della Corte dei Conti, č. 4/2004.
„El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual”, v Legal Today.com, 2008
„Codice operativo del TUE e del TFUE”, ed. Simone, 2012: Autor sa vyjadroval k článkom Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) so vzhľadom na Dvor audítorov.
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