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Kandidatke in kandidati za komisarje
Avstrija

Johannes Hahn
56 let

EPP

evropski komisar za regionalno politiko 

Avstrijski kandidat za komisarja prihaja 
iz Ljudske stranke (ÖVP). V primeru 
potrditve bo to za Hahna, po izobrazbi 
doktorja filozofije, že drugi zaporedni 
mandat v komisiji.

Belgija

Marianne Thyssen
58 let

EPP

evropska poslanka 

Nekdanja voditeljica flamskih krščanskih 
demokratov (CD & V), po izobrazbi 
pravnica, je članica evropskega 
parlamenta in podpredsednica EPP.

Bolgarija

Kristalina Georgieva 
61 let

EPP

evropska komisarka za mednarodno 
sodelovanje, humanitarno pomoč
in krizno odzivanje 

Ena od desetih žensk v drugi Barrosovi 
komisiji si je kariero zgradila v Svetovni 
banki. Članica desnosredinske stranke 
GERB je leta 2010 postala »evropska 
komisarka leta«.

Ciper

Kristos Stilianides
56 let

EPP

evropski poslanec 

Ciprski kandidat, po izobrazbi dentalni 
kirurg in magister političnih znanosti, je 
član konservativne stranke DIKO, od lani 
največje parlamentarne stranke na 
sredozemskem otoku.

Češka

Vĕra Jourová
49 let

ALDE

ministrica za regionalni razvoj 

Članica češke desnosredinske stranke 
ANO 2011 od januarja letos sedi v vladi 
premiera Bohuslava Sobotke. Jourová je 
po izobrazbi pravnica.

Danska

Margrethe Vestager
46 let

ALDE

ministrica za notranjo politiko
in gospodarstvo 

Danska kandidatka za komisarko, po 
izobrazbi diplomirana ekonomistka, ki 
prihaja iz socialnoliberalne stranke (RV),
je kot ministrica sodelovala v več vladah.

Estonija

Andrus Ansip
57 let

ALDE

nekdanji predsednik vlade 

Ansip se je na premierskem položaju 
obdržal devet let. Letos marca je 
odstopil, da bi svojemu nasledniku v 
liberalni stranki ER zagotovil dobre 
možnosti na prihajajočih volitvah.

Finska

Jyrki Katainen
42 let

EPP

evropski komisar za gospodarske
in monetarne zadeve 

Preden je Katainen junija letos prevzel 
komisarski resor, je bil tri leta 
predsednik finske vlade. Po izobrazbi 
magister političnih znanosti je član 
vladajoče desnosredinske stranke KK.

Francija

Pierre Moscovici
56 let

PES

nekdanji finančni minister 

Francoski kandidat, diplomirani 
ekonomist in filozof, je evropski javnosti 
poznan kot večkratni minister, nazadnje 
v vladi Françoisa Hollanda. Moscovici je 
član Socialistične stranke.

Grčija

Dimitris 
Avramopoulus
61 let

EPP

obrambni minister 

Grški kandidat za komisarja je večkratni 
minister in član vladajoče konservativne 
stranke Nova demokracija. Od lani v 
vladi premiera Antonisa Samarasa vodi 
obrambni resor.

Hrvaška

Neven Mimica
60 let

PES

evropski komisar za zaščito potrošnikov 

Nekdanji diplomat, minister in glavni 
hrvaški pogajalec v poganjih za vstop 
države v EU, je član socialdemokratske 
stranke, ki je komisarsko funkcijo 
prevzel leta 2013.

Irska

Phil Hogan
54 let

EPP

nekdanji minister za okolje in lokalno 
upravo 

Dolgoletni poslanec v irskem 
parlamentu in član vladajoče irske 
konservativne stranke Fine Gael je bil
med letoma 2011 in 2014 v vladi 
premiera Ende Kennyja.

Italija

Federica Mogherini
41 let

PES

ministrica za zunanje zadeve 

Italijanska političarka, sicer članica 
demokratične stranke (PD), je bila konec 
avgusta potrjena kot nova visoka 
predstavnica Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko.

Latvija

Valdis Dombrovskis
43 let

EPP

nekdanji predsednik vlade 

Dombrovskis, še en bodoči komisar, 
ki je bil v preteklosti premier, prihaja iz 
vrst liberalnokonservativne stranke 
Enotnost. Po izobrazbi je ekonomist in 
fizik.

Litva

Vytenis Andriukaitis
63 let

PES

minister za zdravje

Andriukaitis, diplomirani zdravnik in 
eden od podpisnikov litovske deklaracije 
o neodvisnosti iz leta 1990, velja za 
izkušenega politika. Je član 
socialdemokratske stranke (LSDP).

Luksemburg

Jean-Claude Juncker 
59 let

EPP

nekdanji predsednik vlade

Novoizvoljeni predsednik evropske 
komisije je na premierskem položaju 
preživel dolgih 18 let. Med vrhuncem 
finančne krize je opravljal tudi naloge 
predsednika evroskupine.

Madžarska

Tibor Navracsics
48 let

EPP

minister za zunanje zadeve 

Navracsics je minister v vladi premiera 
Victorja Orbána že od leta 2010. 
Diplomirani pravnik in doktor političnih 
znanosti je član vladajoče konservativne 
stranke Fidesz.

Malta

Karmenu Vella
64 let

PES

nekdanji minister za turizem 

Vella v malteškem parlamentu sedi že 
38 let, kjer predstavlja barve levo 
usmerjene ljudske stranke (PL). Malteški 
kandidat za komisarja je po izobrazbi 
arhitekt.

Nemčija

Günther Oettinger 
60 let

EPP

evropski komisar za energijo 

Oettinger, član Barrosove komisarske 
ekipe od leta 2010, prihaja iz vladajoče 
krščanskodemokratske unije (CDU). Po 
izobrazbi je pravnik in ekonomist.

Nizozemska

Frans Timmermans 
53 let

PES

zunanji minister 

Nizozemski kandidat je član levo 
usmerjene Ljudske stranke. Magister 
evropskega prava od leta 2012 v 
koalicijski vladi premiera Marka Rutteja 
vodi zunanjepolitični resor. 

Poljska

Elżbieta Bieńkowska
50 let

EPP

ministrica za infrastrukturo in razvoj 

Poljska političarka je šest let let vodila 
ministrstvo za regionalni razvoj, preden 
je leta 2013 postala namestnica 
premiera Donalda Tuska. Po izobrazbi je 
magistra menedžmenta.

Portugalska

Carlos Moedas
43 let

EPP

državni sekretar v kabinetu predsednika 
vlade 

Moedas je v vladi premiera Pedra 
Passosa Coelha zadolžen za 
nadzorovanje uresničevanja strukturnih 
reform. Diplomirani inženir je član 
socialdemokratske stranke (PSD). 

Romunija

Corina Crețu
47 let

PES

poslanka v evropskem parlamentu 

Romunska kandidatka je bila v evropski 
parlament prvič izvoljena leta 2007. 
Nekdanja svetovalka v kabinetu 
predsednika države je diplomirana 
ekonomistka in članica 
socialdemokratov.

Slovaška

Maroš Šefčovič
48 let

PES

evropski komisar za medinstitucionalne 
odnose in upravo

Diplomirani ekonomist, ki je član 
socialdemokratske stranke SMER, se je 
Barrosovi ekipi pridružil leta 2009, ko je 
postal komisar za izobraževanje, kulturo 
in mladino.

Slovenija

Alenka Bratušek
44 let

ALDE

odhajajoča predsednica vlade

Dolgoletna državna uradnica je leta 
2013, takrat še kot članica Pozitivne 
Slovenije, postala prva ženska 
predsednica vlade. Po izobrazbi je 
tekstilna tehnologinja in magistra 
menedžmenta.

Španija

Miguel Arias Cañete 
64 let

EPP

evropski poslanec

Nekdanji minister za kmetijstvo, hrano 
in okolje v vladi premiera Mariana 
Rajoya v evropskih poslanskih klopeh 
sedi šele nekaj mesecev. Diplomirani 
pravnik je član ljudske stranke (PP).

Švedska

Cecelia Malmström
46 let

ALDE

evropska komisarka za notranje zadeve

Doktorica političnih znanosti se je 
Barrosovi komisiji pridružila leta
2010. Pred tem je bila ministrica v vladi 
Fredrika Reinfeldta.
Malmströmova je članica liberalne 
stranke (FP).

Velika Britanija

Jonathan Hill
53 let

ECR

nekdanji predsednik zgornjega doma 
parlamenta 

Baron Hill, sicer član britanske 
konservativne stranke, je v svoji karieri 
zasedal več pomembnih položajev, 
nazadnje kot predsednik lordske 
zbornice. Po izobrazbi je zgodovinar.
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