Henri GRETHEN
Rojen v Esch-sur-Alzette v Luksemburgu leta 1950.

Poklicne izkušnje
Henri GRETHEN je med letoma 1976 in 1989 opravljal več funkcij pri luksemburškem trgovinskem
združenju (Confédération du commerce Luxembourgeois). Leta 1981 je bil imenovan za generalnega
sekretarja tega združenja.
Od leta 1981 do 1990 ter od leta 1994 do 2004 je bil generalni sekretar luksemburške demokratične
stranke.
Henri GRETHEN je od leta 1984 – razen med letoma 1999 in 2004 – član parlamenta (Chambre des
Députés) in je bil od leta 1990 do leta 1999 član odbora za finance in proračun (Commission des
Finances et du Budget). Leta 1999 je bil imenovan za predsednika odbora za nadzor izvrševanja
proračuna (Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire), bil pa je tudi podpredsednik
poslanske zbornice (od leta 1998 do 1999 in od leta 2006 do 2007).
Kot član parlamenta je bil pristojen za pripravo zakona za ustanovitev in delovanje računskega
sodišča (loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes) in njegove revizije
(proposition de loi 5667 du 9 janvier 2007) in je kot poročevalec predlog zakona predstavil poslanski
zbornici. Na podlagi tega zakona je bilo v Luksemburgu ustanovljeno neodvisno računsko sodišče za
preverjanje zakonitosti in pravilnosti državnih prihodkov in odhodkov ter dobrega finančnega
poslovodenja javnih sredstev.
Od leta 1999 do 2004 je bil minister za gospodarstvo (Ministre de l'Economie) ter minister za promet
(Ministre des Transports). Poleg tega je bil leta 2004 za kratek čas tudi minister za javno upravo
(Ministre de la Fonction Publique).
1. januarja 2008 je postal član Evropskega računskega sodišča. Od 1. januarja 2008 do 1. junija 2010
je bil član revizijske skupine II „strukturne politike, promet, raziskave in energetika“ in član upravnega
odbora.
Od reorganizacije Sodišča 1. junija 2010 je član senata II „strukturne politike, promet in energetika“ in
nadomestni član upravnega odbora.
Od oktobra 2013 do septembra 2016 je bil Henri GRETHEN dekan senata II in tako član upravnega
odbora.

Odlikovanja:
Luksemburg:

veliki častnik civilnega in vojaškega reda Adolfa von Nassau
veliki častnik reda Velikega vojvodstva hrastove krone
veliki častnik reda za zasluge Velikega vojvodstva Luksemburg

Avstrija:

veliki zlati častni znak na traku

Belgija:

veliki častnik reda Léopolda
veliki častnik reda Léopolda II

Danska:

veliki križ reda Danebrog

Španija:

Encomienda de Número reda Izabele Katoliške

Francija:

poveljnik reda legije časti

Grčija:

veliki križ reda Phénix

Italija:

vitez velikega križa za zasluge Republike Italije

Norveška:

poveljnik norveškega kraljevega reda za zasluge
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