Henri GRETHEN
Dzimis 1950. gadā Ešā pie Alzetes, Luksemburgā.

Profesionālā pieredze
No 1976. līdz 1989. gadam Anrī Grētens ir ieņēmis dažādus amatus Luksemburgas Tirdzniecības
konfederācijā (Confédération luxembourgeoise du commerce). 1981. gadā viņu iecēla par šīs
konfederācijas ģenerālsekretāru.
No 1981. līdz 1990. gadam un no 1994. līdz 2004. gadam viņš bija Demokrātu partijas
ģenerālsekretārs.
Kopš 1984. gada, izņemot laikposmu no 1999. līdz 2004. gadam, viņš ir bijis Parlamenta (Chambre des
Députés) deputāts. No 1990. līdz 1999. gadam A. Grētens bija Finanšu un budžeta komisijas loceklis.
Pēc tam viņš tika iecelts par Budžeta izpildes kontroles komisijas priekšsēdētāju (no 1998. līdz
1999. gadam) un Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku (no 2006. līdz 2007. gadam).
Būdams Parlamenta deputāts, Grētena kungs bija atbildīgs par likuma, ar kuru izveido un reglamentē
Luksemburgas Revīzijas palātu (loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes), un tā
pašreizējās redakcijas (proposition de loi 5667 du 9 janvier 2007) izstrādi un pēc tam iesniedza
priekšlikumus Parlamentā kā referents. Pēc šā likuma pieņemšanas Luksemburgā tika izveidota
neatkarīga Revīzijas palāta, kuras uzdevums ir pārbaudīt valsts ieņēmumu un izdevumu likumību un
pareizību un publisko finanšu pareizu pārvaldību.
No 1999. līdz 2004. gadam viņš bija ekonomikas ministrs un transporta ministrs. Turklāt 2004. gadā
viņš īslaicīgi vadīja Civildienesta ministriju.
Par Eiropas Revīzijas palātas locekli A. Grētens kļuva 2008. gada 1. janvārī. No 2008. gada 1. janvāra
līdz 2010. gada 1. jūnijam viņš strādāja II revīzijas grupā “Struktūrpolitika, transports, pētniecība un
enerģētika” un bija Administratīvās komitejas loceklis.
Kopš Palātas reorganizācijas 2010. gada 1. jūnijā A. Grētens ir loceklis II apakšpalātā “Struktūrpolitika,
transports un enerģētika” un Administratīvās komitejas aizstājējloceklis.
No 2013. gada oktobra līdz 2016. gada septembrim Anrī Grētens bija II apakšpalātas vecākais loceklis
un līdz ar to arī Administratīvās komitejas loceklis.

Apbalvojumi
Luksemburga:

Grand Officier de l’Ordre civil et militaire d’Adolphe de Nassau
(Nasavas Ādolfa Civilā un militārā ordeņa lielvirsnieks)
Grand officier de l’Ordre Grand-Ducal de la Couronne de Chêne
(Luksemburgas Lielhercogistes Ozola Vainaga ordeņa lielvirsnieks)
Grand officier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg
(Luksemburgas Lielhercogistes Nopelnu ordeņa lielvirsnieks)

Austrija:

Grosse Goldene Ehrenzeichen am Bande (Lielā zelta goda zīme ar
lenti)

Beļģija:

Grand Officier de l‘Ordre de Léopold (Leopolda ordeņa lielvirsnieks)
Grand Officier de l’Ordre de Léopold II (Leopolda II ordeņa
lielvirsnieks)

Dānija:

Storkors af Dannebrogordenen (Daneborga ordeņa Lielais krusts)

Spānija:

Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica (Izabellas
Katolietes II šķiras ordeņa komandieris)

Francija:

Commandeur de la Légion d’Honneur (Goda Leģiona ordeņa
komandieris)

Grieķija:

Grand-Croix de l’Ordre de Phénix (Fēniksa ordeņa Lielais krusts)

Itālija:

Cavaliere di Gran Croce al Merito delle Repubblica Italiana (Itālijas
Republikas Nopelnu ordeņa Lielkrusta kavalieris

Norvēģija:

Kommandor av Kongelige Norske Fortjenstorden (Norvēģijas
Karaliskā Nopelnu ordeņa komandieris)
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