Henri GRETHEN

Γεννήθηκε το 1950 στο Esch-sur-Alzette (Λουξεμβούργο).

Επαγγελματική πείρα:
Κατείχε διάφορες θέσεις στη «Συνομοσπονδία εμπόρων» του Λουξεμβούργου (Confédération du
commerce luxembourgeois) από το 1976 έως το 1989. Το 1981 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας της
Συνομοσπονδίας.
Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος από το 1981 έως το 1990 και από το
1994 έως το 2004.
Ως βουλευτής στο εθνικό κοινοβούλιο (Chambre des Députés) από το 1984, με εξαίρεση την
περίοδο 1999-2004, διετέλεσε μέλος της «Επιτροπής οικονομικών και προϋπολογισμού»
(Commission des Finances et du Budget) από το 1990 έως το 1999. Στη συνέχεια διορίστηκε
Πρόεδρος της «Επιτροπής ελέγχου και εκτέλεσης του προϋπολογισμού» (Commission du Contrôle
de l'exécution budgétaire) και Αντιπρόεδρος του εθνικού κοινοβουλίου (αρχικά από το 1998 έως το
1999 και στη συνέχεια από το 2006 έως το 2007).
Ως βουλευτής, ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξη του νόμου περί ίδρυσης και λειτουργίας του
ανώτατου οργάνου ελέγχου του Λουξεμβούργου (loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour
des comptes) και την αναθεώρησή του (proposition de loi 5667 du 9 janvier 2007), καθώς και για τη
συνακόλουθη παρουσίαση των σχετικών προτάσεων στο εθνικό κοινοβούλιο ως «εισηγητής»
(rapporteur). Ως αποτέλεσμα αυτού του νόμου, συγκροτήθηκε στο Λουξεμβούργο ανεξάρτητο
ανώτατο όργανο ελέγχου (Cour des comptes) για τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των
εσόδων και των δαπανών και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων.
Από το 1999 έως το 2004 διετέλεσε Υπουργός Οικονομίας (Ministre de l'Economie) και Υπουργός
Μεταφορών («Ministre des Transports»). Επίσης, το 2004 και για σύντομο χρονικό διάστημα,
διετέλεσε Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης («Ministre de la Fonction Publique»).
Την 1η Ιανουαρίου 2008, διορίστηκε Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από τον
διορισμό του και έως την 1η Ιουνίου 2010, ήταν μέλος της Ομάδας Ελέγχου II «Διαρθρωτικές
πολιτικές, μεταφορές, έρευνα και ενέργεια», καθώς και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
Από την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν της αναδιοργάνωσης του Συνεδρίου, είναι μέλος του Τμήματος ΙΙ
«Διαρθρωτικές πολιτικές, μεταφορές και ενέργεια», καθώς και αναπληρωματικό μέλος της
Διοικητικής Επιτροπής.
Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Σεπτέμβριο του 2016 ήταν Πρόεδρος του Τμήματος ΙΙ και
επομένως μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.

Τιμητικές διακρίσεις :
Λουξεμβούργο :

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

Αυστρία :

Grosse Goldene Ehrenzeichen am Bande

Βέλγιο:

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

Δανία :

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

Ισπανία:

Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica

Γαλλία:

Commandeur de la Légion d’Honneur

Ελλάδα:

Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Φοίνικος

Ιταλία :

Cavaliere di Gran Croce al Merito delle Repubblica Italiana

Νορβηγία:

Kommandor av Kongelige Norske Fortjenstorden
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