Luca JAHIER
Životopis

Osobní údaje
Jméno: Luca
Příjmení: JAHIER
Místo a datum narození: 6. prosince 1962, Turín, Itálie
Ženatý, manželka Marina Serio
Dvě děti: Beatrice (19 let) a Victor (12 let)
Pracoviště: rue Belliard 99-101, 1000 Bruxelles
Telefon: +32 (0) 546 8409
E-mail: president.eesc@eesc.europa.eu

Kariéra v EHSV
od dubna 2018
říjen 2011–2018
říjen 2008–2010
říjen 2006–2008
září 2004–2006
od září 2002

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru
předseda skupiny III v EHSV (dvakrát opětovně zvolen) a člen předsednictva
EHSV
předseda monitorovacího výboru EU-AKT a předseda stálé skupiny pro
přistěhovalectví a integraci
místopředseda skupiny III, člen předsednictva EHSV a člen smíšených
poradních výborů EU-Chorvatsko a EU-Turecko
místopředseda specializované sekce EHSV Zaměstnanost, sociální věci,
občanství
člen skupiny III v EHSV, která patří do zájmové skupiny Sociální ekonomika

Další pracovní zkušenosti
červen 2008 – březen předseda národní rady sdružení ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
2012
– křesťanská sdružení italských pracujících)
2004–2008
člen národního řídicího výboru ACLI odpovědným za mezinárodní vztahy
březen 2006
zakladatel sítě evropských sociálních organizací IXE (Iniciativa křesťanů pro
Evropu)
od roku 2003
člen Sociální platformy
únor 2001 – září 2006 místopředseda Mezinárodní federace ACLI v Bruselu
2001–2006
člen rady Stálého fóra třetího sektoru v Itálii
zakladatel sítě Retinopera sdružující důležité italské katolické organizace
2000–2004
místopředseda Italského církevního výboru pro snížení zahraničního dluhu
nejchudších zemí

CS

1980–2000

aktivně činný v oblasti mezinárodní spolupráce v CISV (Comunità Impegno
Servizio Volontariato, organizace zabývající se dobrovolnou službou) v Turíně
a v sítích a sdruženích vnitrostátních a evropských nevládních organizací

Vzdělání
1987
1980–1981

Absolvoval s vyznamenáním obor politologie (mezinárodní studia) na univerzitě
v Turíně.
Maturitní vysvědčení se specializací na vědní obory v Istituto Sociale dei Padri Gesuiti
v Turíně

Jazyky
Italština – mateřský jazyk
Francouzština – výborná znalost
Angličtina – výborná znalost

Zpravodaj/spoluzpravodaj stanovisek EHSV k těmto tématům:












Budoucí uplatnění africké sociální ekonomiky
Spolupráce mezi EU, Afrikou a Čínou
Podpora solidarity mezi generacemi
Aktualizovaná analýza nákladů v případě neexistence evropské úrovně
Status evropských politických stran
Vnější rozměr obnovené Lisabonské strategie
Uplatňování článku 11 Lisabonské smlouvy o participativní demokracii
Sociální rozměr HMU
Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy a možný vývoj a úpravy
současné institucionální struktury Evropské unie
Evropský pilíř sociálních práv
Strategie EU pro mezinárodní kulturní vztahy

