Kdo je kdo
JÁN FIGEĽ

Je členem Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mnohojazyčnost.

Rady Evropy. V říjnu 1998 byl jmenován státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí Slovenské
republiky a poté v prosinci téhož roku se stal hlavním
vyjednávačem pro integraci Slovenska do Evropské
unie. V letech 2002 až do začátku svého mandátu
člena Evropské komise v květnu 2004 působil jako
Předseda Zahraničního výboru Národní rady Slovenské republiky.

Narodil se v Čaklově, v okrese Vranov nad Topľou
na Slovensku. V letech 1978–1983 vystudoval výkonovou elektroniku na Technické univerzitě v Košicích. Po
ukončení vysoké školy byl zaměstnán jako výzkumný
a vývojový pracovník v Závodech průmyslové automatizace Prešov.

Kromě uvedených aktivit působí Ján Figeľ jako člen
představenstva Nadace Antona Tunegu v Bratislavě,
Sociální akademie v Bratislavě, člen představenstva
Slovenské společnosti pro zahraniční politiku, čestný
předseda Kolpingova díla na Slovensku a člen představenstva Panevropské unie na Slovensku. Je členem Mezinárodního výboru na podporu demokracie na Kubě
a členem Středoevropského fóra. Je autorem publikace
European Foreign Affairs Review: Slovakia’s Difﬁcult
but Promising Task, (1999) a též spoluautorem knih:
Slovakia on the Road to EU Membership (2000) a Slovensko na ceste do Európskej únie. Kapitoly a súvislosti (2003).

Jako člen předsednictva Křesťansko-demokratického hnutí byl zvolen v červnu 1992 poslancem Národní
rady Slovenské republiky a stal se členem Zahraničního výboru a Výboru pro evropskou integraci. Od
března 1993 působil jako poslanec v Parlamentním
shromáždění Rady Evropy, v němž zastával postavení místopředsedy Výboru pro zemědělství a rozvoj
venkova a poté předsedy Výboru pro mezinárodní
ekonomické vztahy.
V roce 1994 absolvoval studium mezinárodních
vztahů na Georgetown University, Washington D. C.,
USA a univerzitní semestrový kurz Evropská ekonomická integrace v Antverpách. V letech 1995–2000
přednášel o mezinárodních vztazích na Trnavské
univerzitě.

Na svých webových stránkách Ján Figeľ píše:
„Vzdělávání a odborná příprava jsou klíčové pro budoucnost Evropské unie. Kvalita a dostupnost vzdělání
jsou základem pro všechny občany – budoucí podnikatele, zaměstnance, vědce, tj. všechny, kteří vytvářejí
Evropu založenou na vědomostech.”

Od června do října 1998 byl místopředsedou frakce
Evropské lidové strany v Parlamentním shromáždění
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