Henri GRETHEN
Sündinud 1950. aastal Esch-sur-Alzette’is, Luksemburgis.

Teenistuskäik:
1976–1980 töötas Henri GRETHEN Luksemburgi kaubanduse keskliidus (Confédération du commerce
Luxembourgeois) mitmel ametikohal. 1981. aastal sai ta keskliidu peasekretäriks.
Aastatel 1981–1990 ja 1994–2004 oli ta demokraatliku partei peasekretär.
Aastast 1984 on ta Luksemburgi parlamendi liige, välja arvatud ajavahemik 1999–2004. 1990–1999
oli Henri GRETHEN rahandus- ja eelarvekomisjoni liige. Seejärel valiti ta eelarvekontrolli ja täitmise
komisjoni esimeheks ja parlamendi asespiikriks (esmalt 1998–1999, seejärel 2006–2007).
Parlamendi liikmena liikmena oli Henri GRETHEN vastutav Luksemburgi riigikontrolli organisatsiooni
käsitleva 8. juuni 1999. aasta seaduse koostamise eest (loi du 8 juin 1999 portant organisation de la
Cour des comptes) ja selle praeguse läbivaatamise eest (proposition de loi 5667 du 9 janvier 2007),
ning esitles ettepanekuid parlamendile raportöörina. Selle seaduse alusel loodi Luksemburgis
sõltumatu riigikontroll, et kontrollida riigi tulude ja kulude seaduslikkust ja korrektsust ning avaliku
sektori vahendite usaldusväärset finantsjuhtimist.
1999–2004 oli ta majandusminister ja transpordiminister. Lisaks oli ta ning lühikest aega 2004. aastal
avaliku teenistuse ja haldusreformi minister.
Henri GRETHEN on Euroopa Kontrollikoja liige alates 1. jaanuarist 2008. 1. jaanuarist 2008 kuni
1. juunini 2010 oli ta II auditigrupi (struktuuripoliitika, transport, teadusuuringud ja energeetika) liige.
Ta oli ka kontrollikoja halduskomitee liige.
Pärast kontrollikoja ümberkorraldamist on Henri Grethen alates 1. juunist 2010 II auditikoja
(struktuuripoliitika, transport ja energeetika) liige ja halduskomitee asendusliige.
Ajavahemikul oktoobrist 2013 kuni septembrini 2016 oli Henri GRETHEN II auditikoja esimees ja
halduskomitee liige.

Autasud:
Luksemburg:

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

Austria:

Grosse Goldene Ehrenzeichen am Bande

Belgia:

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

Taani:

Storkors af Dannebrogordenen

Hispaania:

Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica

Prantsusmaa:

Commandeur de la Légion d’Honneur

Kreeka:

Grand-Croix de l’Ordre de Phénix

Itaalia:

Cavaliere di Gran Croce al Merito delle Repubblica Italiana

Norra:

Kommandor av Kongelige Norske Fortjenstorden
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