Pietro Russo
Rojen v Sirakuzah v Italiji leta 1952.

Izobrazba
Diploma iz prava z odliko na Univerzi v Catanii (1975).
Član odvetniške zbornice (1977).
Poklicne izkušnje
Leta 1977 je postal član odvetniške zbornice. Od takrat je delal kot sodnik pri različnih sodiščih.
Leta 1985 se je pridružil italijanskemu računskemu sodišču, kjer je delal kot državni tožilec, višji
državni tožilec (1987) in glavni državni tožilec (1989) enote v Palermu.
V letih 1991 in 1992 je bil kot nacionalni strokovnjak napoten na Evropsko računsko sodišče in
dodeljen skupini, odgovorni za nadzor Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letih od 1993 do
2003 je delal kot vodja kabineta italijanskega člana Evropskega računskega sodišča.
Leta 2003 se je vrnil v Italijo in se zaposlil na osrednjem oddelku italijanskega računskega sodišča, ki
nadzoruje smotrnost poslovanja ministrstev in postal član skupnega svetovalnega oddelka
računskega sodišča. Med letoma 2005 in 2008 je bil predstavnik Italije v revizijskem kolegiju
mehanizma za financiranje stroškov vojaških operacij Evropske unije „Athena”, kjer je bil
30. junija 2006 izvoljen za predsednika. Med letoma 2008 in 2011 je bil predstavnik Italije v
revizijskem odboru Evropske obrambne agencije (EDA), kateremu je predsedoval od 30. junija 2010.
Od leta 1996 je član odbora za pritožbe Urada Skupnosti za rastlinske sorte, ki ima sedež v Angersu.
Od leta 1999 je predstavnik Italije v Mednarodnem revizijskem odboru za NATO (IBAN).
Opravljal je številne funkcije v javnem sektorju. Med drugim je bil strokovni predstavnik Italije v
skupini GRECO (skupina držav za boj proti korupciji) v Svetu Evrope, član odbora za ovrednotenje
naložb ter podporo programiranju in upravljanju okoljskih ukrepov na ministrstvu za okolje, član
medministrskega odbora za obravnavo vlog za odškodnine in prispevke v zvezi z izgubami, ki so jih
imeli italijanski državljani v tujini, na ministrstvu za gospodarstvo in finance.
Pietro Russo je bil tudi govorec na konferencah in seminarjih na področju prava Skupnosti, zlasti za
vprašanja, povezana z revizijo proračuna Skupnosti in bojem proti goljufiji. Poleg tega je avtor
številnih razprav in člankov o civilnem pravu, civilnih postopkih, upravnem pravu, javnem
računovodstvu, primerjalnem pravu in pravu EU, ki so bili objavljeni v italijanskih in tujih pravnih
revijah. Na univerzi v Catanii je kot gostujoči profesor predaval o institucionalni ureditvi Skupnosti.
Pietro Russo je postal član Evropskega računskega sodišča 1. marca 2012. Je član senata IV „prihodki,
raziskave in notranje politike ter institucije in organi Evropske unije”.

Objave
„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 št. 2/1994.
„La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale”, v Il Foro
Amministrativo, št. 6/1994.
„Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario”, v Giustizia Civile,
št. 2/1995.
„The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects”
(upravna odgovornost uradnikov Evropskih skupnosti: težave in napovedi), v The European Union
Review, št. 2/1997.
„Controlli, uno sguardo sull’Europa – Evoluzione della certificazione dei conti”, v Italia Oggi,
18. julij 2002.
„La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi”, v Rivista della Corte
dei Conti (št. 5/2002) in zapisnik konvencije „La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa:
Tradizione e Prospettive evolutive”, ki jo je organiziralo italijansko računsko sodišče.
„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, št. 4/2004.
„El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual”, v Legal Today.com, 2008.
„Codice operativo del TUE e del TFUE”, ur. Simone, 2012: avtor komentarjev člankov o Pogodbi o
delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi z Evropskim računskim sodiščem.

2

