
Hans-Gert POETTERING

President of  
the European Parliament ret.

Chairman of  
the Konrad-Adenauer-Stiftung

Hans-Gert Poettering was born on 15 September of 1945 in 
Bersenbrueck (Lower Saxony, Germany). He never knew his father 
who was killed in the final days of World War II. This personal 
tragedy was instrumental in shaping his political involvement and his 
career in European politics.
Studies
» Abitur 1966 (University Entrance Certification)
» Studies of Law, Political Science and History at  

the Universities of Bonn and Geneva (1968–1973)
» First state law exam (1973)
» Conferral of Doctorate, Dr. phil. (1974)
» Second state law exam (1976)
» Research Assistant (1976–1979)
Political Activities (amongst others)
» Honorary Member of the European Parliament
» Since January 2010 Chairman of the Konrad-Adenauer-Stiftung
» Chairman of the working group on the Middle East in the European 

Parliament (2008-2014)
» 12th President of the European Parliament since the first direct 

election (January 2007–July 2009)
» Chairman of the EPP-ED (christian democrats) group in  

the European Parliament (1999–2007)
» Chairman of the Working Group on the Middle East in  

the European Parliament (since 2008)
» Chairman of the Board of Trustees for establishing a “House of 

European History” (since 2008)
» President of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly EMPA 

(2008–2009)
» Supervisor of EPP/EPP group’s working group “Enlargement of the 

European Union” (1996–1999)
» President of “Europa-Union” Germany (1997–1999)
» Chairman of the Christian Democrats local committee, city of 

Bersenbrueck (1974–1980)
» Chairman of the Young Christian Democrats regional committee, 

Osnabrueck county (1974–1976)
Honours and Awards (selection)
» Grand Cross of Merit with Star and Shoulder Ribbon of the Federal 

Republic of Germany, 2010
» Grand Cross of the Papal Order of St. Gregory, 2007
» Commander of the National Order of the Legion of Honour of 

France, 2011
» Grand Cross of Merit of the Republic of Italy, “Cavaliere di Gran 

Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, 2008
» “Three-Star-Medal” of the Republic of Latvia, 2009
» Great Cross of Merit of Queen Jelena with Star and Shoulder 

Ribbon, Croatia, 2007
» Doctor Honoris Causa of the University Wrocław, Poland, 2014
» Doctor Honoris Causa: University Ateneo de Manila, 2014; 

University Bahçeşehir in Istanbul, 2012; University Miguel de 
Cervantes, Santiago de Chile, 2011; University of Korea, 2010; 
University of Opole, Poland, 2007

» René-Cassin-Medaille for Human Rights, Consultative Council 
Jewish Organisations, 2010

» Robert-Schuman-Medal of the EPP group, 1995
» Honorary citizen of the city of Bersenbrueck, his birthplace, 2009

ПОКАНА

За наше щастие  

сме обединени –
моят европейски път

ПетъК, 13 мАрт 2015 г.
12.30–14.00 ч.

СОфия, хОтел „БАлКАН”
Пл. „СветА Неделя” 5



Уважаеми дами и господа, 
скъпи приятели,

Каним ви да проследите последните 35 години 
от европейската история през очите на един 
непосредствен участник в нея.

д-р ханс-герт Пьотеринг (р. 1945 г.) е не само 
съвременник на обединението на европа, но и 
активен участник в неговото осъществяване. 
Още от първите преки избори през 1979 г. той 
е член на европейския парламент. От 1999 до 
2007 е бил председател на Пг на еНП, а от  
2007 г. до 2009 г. е председател на 
европейския парламент. Пьотеринг е участвал 
в множество европейски срещи на върха на 
държавни и правителствени глави. След 35 
години работа неговият мандат приключи на  
1 юли 2014 г.

в своята автобиография той описва 
спомените си от срещи с известни личности 
– представители на политиката, културата 
и обществото. разказва за реакцията на 
европейските депутати по повод рухването 
на комунизма и обединението на германия 
– събития, променили дълбоко европейската 
политика. той отправя също така поглед 
напред, към бъдещето на европейския съюз.  
По негова инициатива в Брюксел се създава  
„дом на европейската история” към 
европейския парламент.

Ще имате възможност да се обогатите от 
големия опит на един убеден европеец.  
Предстои ни интересна среща с него.

Каним ви най-сърдечно да участвате в нея.

ПрОгрАмА

12.30 ч. Приветствие
 д-р марко арнд
 фондация „Конрад Аденауер”, 

София

 д-р андрей ковачев
 евродепутат, член на Бюрото 

на европейския парламент 

12.40 ч. Обръщение
 бойко борисов
 министър-председател на  

република България 

13.00 ч. Моят европейски път
 д-р Ханс-Герт пьотеринг 

в разговор с бойко василев

13.30 ч. Дискусия

14.00 ч. Обеден бюфет

Ще имате възможност  
да си купите книгата на  
ханс-герт Пьотеринг в превод на 
български и да получите автограф 
от автора. 

Средствата от продажбата на 
книгата ще бъдат дарени от ПП 
герБ за благотворителни цели.

работни езици на конференцията 
са български, немски и английски. 

Моля да потвърдите участието си  
до 9.03.2015 г.  
на телефон +359 2 943-4388  
или факс +359 2 943-3459  
или info.sofia@kas.de


