Henri GRETHEN
Narodil sa v roku 1950 v Esch-sur-Alzette (Luxemburské
veľkovojvodstvo)

Odborná prax:
V rokoch 1976 až 1989 zastával rôzne funkcie v Luxemburskom združení obchodu („Confédération du
commerce Luxembourgeois“). V roku 1981 bol vymenovaný za generálneho tajomníka združenia.
V rokoch 1981 až 1990 a v rokoch 1994 až 2004 bol generálnym tajomníkom Demokratickej strany.
Od roku 1984 bol poslancom Snemovne poslancov („Chambre des Députés“) s výnimkou obdobia
od roku 1999 do roku 2004, v rokoch od 1990 do 1999 bol členom Výboru pre financie a rozpočet
(„Commission des Finances et du Budget“). Bol zvolený za predsedu Výboru pre kontrolu rozpočtu
(„Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire“) a v rokoch 1998 až 1999 a 2006 až 2007 bol
podpredsedom Snemovne poslancov.
Ako poslanec zodpovedal za vypracovanie návrhu zákona, ktorým sa zriaďuje a reguluje Dvor
audítorov („loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes“) a za jeho súčasnú
úpravu („proposition de loi 5667 du 9 janvier 2007“) a následne preložil návrhy v Snemovni
poslancov v pozícii spravodajcu. Týmto zákonom sa zriaďuje nezávislý Dvor audítorov so sídlom
v Luxemburgu, ktorý skúma zákonnosť a riadnosť príjmov a výdavkov štátu a riadne finančné
hospodárenie s verejnými prostriedkami.
V rokoch 1999 až 2004 bol ministrom hospodárstva („Ministre de l'Economie“), ako aj ministrom
dopravy („Ministre des Transports“). V roku 2004 bol na krátke obdobie ministrom zodpovedným
za verejnú správu („Ministre de la Fonction Publique“).
Pán GRETHEN sa stal členom Európskeho dvora audítorov dňa 1. januára 2008. Od 1. januára 2008
do 1. júna 2010 bol menovaný do audítorskej skupiny II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum
a energetika” a za člena správneho výboru.
Po reorganizácii Dvora audítorov sa 1. júna 2010 stal členom komory II „Štrukturálne politiky,
doprava a energetika“ a zastupujúcim členom správneho výboru.
Od októbra 2013 do septembra 2016 bol predsedajúcim komory II a členom správneho výboru.

Vyznamenania:
Luxembursko:

Vysoký dôstojník Civilného a vojenského radu Adolfa Nassauského
Vysoký dôstojník Veľkovojvodského radu Dubovej koruny
Štátne vyznamenanie Radu Luxemburského veľkovojvodstva
za zásluhy

Rakúsko:

Grosse Goldene Ehrenzeichen am Bande

Belgicko:

Vysoký dôstojník Radu Leopolda
Vysoký dôstojník Radu Leopolda II

Dánsko:

Storkors af Dannebrogordenen (Veľký kríž Radu Dannebrog)

Španielsko:

Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica

Francúzsko:

Veliteľ čestnej légie

Grécko:

Veľký kríž Radu fénixa

Taliansko:

Cavaliere di Gran Croce al Merito delle Repubblica Italiana

Nórsko:

Kommandor av Kongelige Norske Fortjenstorden
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