
Življenjepis 
 
Izobrazba (nazivi in diplome) 

• 1983–1988: študij arhitekture na visoki šoli v Aachnu 
 
Politična kariera 
Funkcije v politični stranki ali nacionalnem sindikatu 

• 1990–... : članica stranke CDU 
• 2001–... : članica deželnega sveta stranke CDU Severno Porenje-Vestfalija 
• 2013–... : članica delovne skupine za medije pri konferenci predsednikov poslanskih 

skupin strank CDU/CSU 
• 2014–2017: namestnica predsednika mreže za medije in pravno ureditev pri stranki 

CDU 
 
Funkcije v lokalnih organih oblasti 

• 1994–2009: članica sveta mesta Aachen 
• 1999–2009: podžupanja mesta Aachen 

 
Funkcije v regionalnih organih oblasti 

• 1999–2009: članica sveta EUREGIO 
• 2002–... : članica deželnega predsedstva združenja za lokalno politiko 

 
Funkcije v mednarodnem združenju političnih strank ali sindikatov 

• 2009–... : predstavnica za lokalno politiko skupine CDU/CSU v Evropskem parlamentu 
• 2014–2019: podpredsednica skupine CDU/CSU v Evropskem parlamentu 
• 2014–2019: predstavnica politične skupine PPE v Odboru za kulturo in izobraževanje 

 
Funkcije v institucijah EU 

• 2009–... : poslanka Evropskega parlamenta 
• 2009–... : članica Odbora za kulturo in izobraževanje 
• 2009–2011: nadomestna članica Odbora za regionalni razvoj 
• 2009–2014: nadomestna članica delegacije za odnose z Iranom 
• 2009–2019: članica delegacije za odnose z Južnoafriško republiko 
• 2012–2019: nadomestna članica Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 
• 2014–2017: nadomestna članica delegacije v skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile 
• 2014–2017: nadomestna članica delegacije v evro-latinskoameriški parlamentarni 

skupščini 
• 2014–2019: podpredsednica delegacije za odnose z Južnoafriško republiko 
• 2017–2019: nadomestna članica delegacije pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-

EU 
• 2019–... : predsednica Odbora za kulturo in izobraževanje 
• 2019–... : članica delegacije za odnose z vseafriškim parlamentom 
• 2019–... : nadomestna članica delegacije za odnose z Južno Afriko 
• 2019–... : nadomestna članica Odbora za razvoj 
• 2019–2020: nadomestna članica Odbora za proračunski nadzor 
• 2020–... : članica Posebnega odbora o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v 

Evropski uniji, tudi o dezinformacijah 
 



Druge dejavnosti 
• 2003–2009: članica programskega sveta radiotelevizijske mreže WDR 
• 2009–2016: nadomestna članica programskega sveta radiotelevizijske mreže WDR 


