Henri GRETHEN
Gimė 1950 m. Eše prie Alzeto (Liuksemburge).

Profesinė patirtis:
1976–1989 m. Henri GRETHEN ėjo nemažai politinių pareigų Liuksemburgo prekybos konfederacijoje
(Confédération du commerce Luxembourgeois). 1981 m. jis buvo paskirtas Federacijos generaliniu
sekretoriumi.
1981–1990 m. ir 1994–2004 m. jis buvo Demokratų partijos generalinis sekretorius.
Nuo 1984 m. (išskyrus laikotarpį nuo 1999 iki 2004 m.) Henri GRETHEN buvo Parlamento (Chambre
des Députés) narys, o 1990–1999 m. jis buvo Finansų ir biudžeto komiteto (Commission des Finances
et du Budget) narys. Vėliau jis buvo paskirtas Biudžeto vykdymo kontrolės komiteto (Commission du
Contrôle de l'exécution budgétaire) pirmininku ir Parlamento pirmininko pavaduotoju (pirmas
pareigas ėjo nuo 1998 iki 1999 m., po antrąsias – nuo 2006 iki 2007 m.).
Būdamas Parlamento nariu Henri GRETHEN buvo atsakingas už įstatymo (loi du 8 juin 1999 portant
organisation de la Cour des comptes), kuriuo buvo įsteigti Audito Rūmai ir reglamentuojama jų veikla,
parengimą ir dabartinę jo peržiūrą (proposition de loi 5667 du 9 janvier 2007). Kaip pranešėjas
pateikė pasiūlymų Parlamente. Priėmus šį įstatymą Liuksemburge buvo įsteigti nepriklausomi Audito
Rūmai, kurių paskirtis – tikrinti valstybės pajamų ir išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą bei patikimą
viešųjų lėšų finansų valdymą.
1999–2004 m. Henri GRETHEN ėjo ekonomikos ministro (Ministre de l'Economie) ir transporto
ministro pareigas ('inistre des Transports). Be to, 2004 m. jis trumpai ėjo valstybės tarnybos ministro
(Ministre de la Fonction Publique) pareigas.
2008 m. sausio 1 d. Henri GRETHEN tapo Europos Audito Rūmų nariu. Nuo 2008 m. sausio 1 d. iki
2010 m. birželio 1 d. jis buvo paskirtas dirbti II audito grupėje „Struktūrinė, transporto, mokslinių
tyrimų ir energetikos politika“. Jis taip pat buvo Administracinio komiteto narys.
Nuo 2010 m. birželio 1 d., pertvarkius Audito Rūmus, Henri GRETHEN yra II kolegijos „Struktūrinė,
transporto ir energetikos politika“ narys ir pakaitinis Administracinio komiteto narys.
Nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2016 m rugsėjo mėn. Henri GRETHEN buvo II kolegijos seniūnas ir
Administracinio komiteto narys.

Apdovanojimai:
Liuksemburgas :

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

Austrija :

Grosse Goldene Ehrenzeichen am Bande

Belgija:

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

Danija :

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

Ispanija:

Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica

Prancūzija:

Commandeur de la Légion d’Honneur

Graikija :

Grand-Croix de l’Ordre de Phénix

Italija:

Cavaliere di Gran Croce al Merito delle Repubblica Italiana

Norvegija:

Kommandor av Kongelige Norske Fortjenstorden

2

