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Лука ЖАЙЕ 

Биография 

 

Лични данни 
 

Име: Лука  

Фамилия: ЖАЙЕ 

Място и дата на раждане: 6 декември 1962 г., Торино, Италия  

Женен за Марина Серио 

Две деца: Беатриче (19) и Виктор (12) 

Служебен адрес: rue Belliard 99-101, 1000 Bruxelles 

Телефон: +32 (0) 546 8409 

Електронен адрес: president.eesc@eesc.europa.eu  

 

 

Кариера в ЕИСК 

 

от април 2018 г. Председател на Европейския икономически и социален комитет 

октомври 2011 г. – 2018 г. Председател на III група на ЕИСК (преизбран два пъти) и член на 

Бюрото на ЕИСК 

октомври 2008 г. – 2010 г. Председател на Комитета за наблюдение „ЕС-АКТБ“ и на постоянна 

проучвателна група „Имиграция и интеграция“ 

октомври 2006 г. – 2008 г. Заместник-председател на III група на ЕИСК, член на Бюрото на 

ЕИСК и член на съвместните консултативни комитети „ЕС-Турция“ и 

„ЕС-Хърватия“. 

септември 2004 г. – 2006 г. Заместник-председател на секция „Заетост, социални въпроси и 

гражданство“ на ЕИСК 

от септември 2002 г.  Член на група ІІІ на ЕИСК, от категория „Социална икономика“ 

 

Друг професионален опит 

 

юни 2008 г. – март 2012 г. Председател на Националния съвет на ACLI (Associazioni Cristiane 

Lavoratori Italiani – Християнски асоциации на италианските 

работници) 

2004 г. – 2008 г. Член на националния управителен комитет на ACLI, където отговаря 

за международните отношения 

март 2006 г.  Основател на IXE (Инициатива на християните за Европа) – мрежа 

от европейски социални организации 

от 2003 г. Член на Социалната платформа 

февруари 2001 г. – 

септември 2006 г. 

Заместник-председател на международната федерация на ACLI, 

Брюксел 
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2001 г. – 2006 г. Член на съвета на Постоянния форум на третия сектор в Италия 

2001 г. Основател на Retinopera – мрежа на основните италиански 

католически организации 

2000 г. – 2004 г. Заместник-председател на фондацията Италиански църковен 

комитет за намаляване на външния дълг на най-бедните държави 

1980 г. – 2000 г. Активна дейност в областта на международното сътрудничество със 

CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato) в Торино и с мрежите и 

сдруженията на национални и европейски неправителствени 

организации 

 

Образование 

 

1987 г. Завършва с отличие специалност политология (международни 

отношения) в Торинския университет 

1980 г. – 1981 г. Получава диплома за завършено средно образование (научен 

профил) от Istituto Sociale dei Padri Gesuiti в Торино 

 

Езици 

 

Италиански – майчин език 

Френски – свободно ползване на езика 

Английски – свободно ползване на езика 

 

Докладчик/съдокладчик по становища на ЕИСК на следните теми: 

 

 Перспективите на африканската социална икономика 

 Сътрудничество между ЕС, Африка и Китай 

 Укрепване на връзките между поколенията 

 Актуализиран анализ на цената на „отказа от Европа 

 Статут на европейските политически партии 

 Външното измерение на обновената Лисабонска стратегия 

 Прилагане на член 11 от Договора от Лисабон относно демокрацията на участието 

 Социалното измерение на ИПС 

 Подобряване на функционирането на Договора от Лисабон и възможно развитие и 

адаптиране на съществуващата институционална структура на ЕС 

 Европейски стълб на социалните права 

 Стратегията на ЕС за международните културни отношения 
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