Анри Гретен (Henri GRETHEN)
Роден през 1950 г. в Esch-sur-Alzette, Люксембург.

Професионален опит:
От 1976 до 1989 г. г-н Гретен работи на различни позиции в Люксембургската търговска
конфедерация (Confédération du commerce Luxembourgeois). През 1981 г. е избран за генерален
секретар на конфедерацията.
Той е генерален секретар на Демократическата партия в периода 1981–1990 г. и 1994–2004 г.
От 1984 г. г-н Гретен е член на Парламента (Chambre des Députés), с изключение на периода
1999—2004 г. Той е член на Комисията по финанси и бюджет (Commission des Finances et du
Budget) от 1990 до 1999 г. След това е назначен за председател на Комисията по контрол на
изпълнението на бюджета и заместник-председател на Парламента (най-напред в периода
1998—1999 г., а след това в периода 2006—2007 г.).
Като член на Парламента г-н Гретен отговаря за изготвянето на проектозакона, с който се
създава и регулира Сметната палата (закон от 8 юни 1999 г. за създаване на Сметната палата),
както и за последното изменение на закона (проектозакон 5667 от 9 януари 2007 г.); г-н Гретен е
представил като докладчик тези предложения пред Парламента. След приемането на този закон
в Люксембург е създадена независима Сметна палата, която проверява законосъобразността и
редовността на приходите и разходите от държавния бюджет, както и доброто финансово
управление на публичните средства.
В периода 1999–2004 г. заема постовете министър на икономиката и министър на транспорта.
Освен това, за кратък период през 2004 г. той заема поста министър на държавната
администрация.
Г-н Анри Гретен е член на Европейската сметна палата от 1 януари 2008 г. В периода от 1 януари
2008 г. до 1 юни 2010 г. той е член на одитна група II „Структурни политики, транспорт, научни
изследвания и енергетика“. В този период е бил член и на Административния комитет на
Сметната палата.
След преструктурирането на Сметната палата от 1 юни 2010 г. г-н Гретен е член на Одитен
състав II „Структурни политики, транспорт и енергетика“ и заместващ член на Административния
комитет на Сметната палата.
От октомври 2013 г. до септември 2016 г. г-н Анри Гретен е ръководител на Одитен състав II и
съответно член на Административния комитет.

Почетни отличия :
Люксембург :

Grand Officier de l’Ordre civil et militaire d’Adolphe de Nassau
Grand officier de l’Ordre Grand-Ducal de la Couronne de Chêne
Grand officier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg

Австрия :

Grosse Goldene Ehrenzeichen am Bande

Белгия:

Grand Officier de l‘Ordre de Léopold
Grand Officier de l’Ordre de Léopold II

Дания :

Storkors af Dannebrogordenen (Grand-Croix de l’Ordre du Danebrog)

Испания:

Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica

Франция:

Commandeur de la Légion d’Honneur

Гърция :

Grand-Croix de l’Ordre de Phénix

Италия :

Cavaliere di Gran Croce al Merito delle Repubblica Italiana

Норвегия:

Kommandor av Kongelige Norske Fortjenstorden
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