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Europoslanec Martin Kastler - Životopis 

Osobní údaje 

• Narozen 18. června 1974 

• Rodinný stav: ženatý, 3 děti 

• Vyznání: římsko-katolické 

• Studium dějin a politologie v Erlangenu a v Praze - magisterský titul  

• Vzdělání v oboru sakrální hudba – zkouška C, D 

 

Parlamentní práce 

• Člen Evropské lidové strany – Evropští demokraté 

• Člen Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

• Zastupující člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci 

• Člen delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie  

• Zastupující člen delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
(státy Afriky, Karibrké oblasti, Tichomoří – Evropská unie) 

• Člen meziparlamentní pracovní skupiny  "Udržitelná myslivost, biologická 
rozmanitost, život na venkově a lesy"  

• Člen meziparlamentní pracovní skupiny  pro rozvoj měst 

 

Funkce 

• Mluvčí skupiny CSU v EP odpovědný za oblast sociální politiky a politiky 
rozvoje 

• Místopředseda meziparlamentní skupiny pro bioetiku  

• Vicepresident pracovní skupiny pro bioetiku v rámci politické skupiny 
Evropské lidové strany v EP   
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Pracovní činnost 

2000 - 2001 Tiskový mluvčí Regionu Norimberk 

2001 - 2003 Redaktor společnosti DATEV 

2003 - 2004 Poslanec Evropského parlamentu 

2004 - 2008 Vedoucí odboru pro otázky politiky a rozvoje a koordinátor 
projektů EU v Nadaci Hannse Seidela v Mnichově 

od r. 2008 Poslanec Evropského parlamentu 

Dobrovolnické aktivity: 

• Člen správní rady Česko-německého fondu budoucnosti 
(http://www.fondbudoucnosti.cz) 

• Člen krajského předsednictva CSU ve Středních Francích a v oblasti 
Norimberk-Fürth-Schwabach  

• Místopředseda okresní organizace CSU ve Schwabachu 

• Člen Ústředního výboru německých katolíků (Zentralkomitee deutscher 
Katholiken), Mluvčí pro oblast “Evropská spolupráce a mezikulturní 
otázky” 

• Spolkový předseda Ackermann-Gemeinde 

• Člen diecézní rady v Eichstättu 

• Společenskopolitický poradce svazu Unitas 

• Předseda okresní organizace Paneuropaunion (PEU)  

• Člen klubu bývalých stipendistů Nadace Hannse Seidela (CdAS)  

• Iniciátor internetové kampaně k první evropské občanské iniciativě pro 
volnou neděli v celé Evropě  (www.free-sunday.eu) 

• Prezident mezinárodního Institutu pro národní práva a regionalismus 

13. Februar 2014 


