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Személyes adatok 
 

Keresztnév: Luca  

Vezetéknév: JAHIER 

Születési hely és idő: 1962. december 6., Torino, Olaszország  

Családi állapot: nős, felesége Marina Serio 

Gyermekei: Beatrice (19) és Victor (12) 

Munkahelyi cím: Rue Belliard 99–101., 1040 Brüsszel 

Telefonszám: +32 (0)2 546 8409 

E-mail-cím: president.eesc@eesc.europa.eu  

 

 

Pályafutás az EGSZB-nél 

 

2018. áprilistól Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke 

2011. október – 2018. Az EGSZB III. Csoportjának elnöke (két alkalommal újraválasztva) és az 

EGSZB Elnökségének tagja 

2008. október – 2010. Az EU–AKCS nyomonkövetési bizottság és a „Bevándorlás és integráció” 

állandó tanulmányozócsoport elnöke 

2006. október – 2008. A III. csoport alelnöke, az EGSZB Elnökségének tagja, valamint az EU–

Horvátország és az EU–Törökország konzultatív vegyes bizottság tagja 

2004. szeptember – 2006. A „Foglalkoztatás- és szociálpolitika, uniós polgárság” szekció alelnöke 

2002. szeptembertől  Az EGSZB III. Csoportjának a „Szociális gazdaság” kategóriához tartozó 

tagja 

 

Egyéb szakmai tapasztalat 

 

2008. június –  

2012. március 

Az ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – Olasz Munkavállalók 

Keresztény Egyesületei) országos tanácsának elnöke 

2004–2008 Az ACLI nemzeti igazgatási bizottságának nemzetközi kapcsolatokért 

felelős tagja 

2006. március  Az európai társadalmi szervezetek IXE (Initiative of Christians for Europe – 

Keresztények kezdeményezése Európáért) nevű hálózatának alapítója 

2003-tól A Szociális Platform tagja 

2001. február –  

2006. szeptember 

Az ACLI nemzetközi szövetségének alelnöke, Brüsszel 

2001–2006 Az olaszországi Harmadik Szektor Állandó Fóruma tanácsának tagja 

2001 A főbb olasz katolikus szervezetek Retinopera nevű hálózatának alapítója 
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2000–2004 A legszegényebb országok külföldi adósságállományának csökkentéséért 

munkálkodó olasz egyházi bizottság alapítványának alelnöke 

1980–2000 Egy torinói önkéntes szervezet (Comunità Impegno Servizio Volontariato, 

CISV) munkatársaként, valamint különféle nemzeti és európai szintű NGO-

k hálózatai és egyesületei keretében aktív szereplő a nemzetközi 

együttműködés terén 

 

Képzettség 

 

1987 Kitüntetéssel végzett politikatudományból (nemzetközi tanulmányok szakon) a Torinói 

Egyetemen 

1980–1981 Középiskolai érettségi bizonyítvány természettudományos szakirányban – Istituto 

Sociale dei Padri Gesuiti, Torino 

 

Nyelvtudás 

 

Olasz – anyanyelv 

Francia – folyékony nyelvtudás 

Angol – folyékony nyelvtudás 

 

EGSZB-vélemények előadója/társelőadója a következő témákban: 

 

 Afrika szociális gazdaságának kilátásai 

 Az EU, Afrika és Kína együttműködése 

 A nemzedékek közötti szolidaritás előmozdítása 

 Az európai egység hiányából fakadó költségek naprakész elemzése 

 Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása 

 A megújított lisszaboni stratégia külső dimenziója 

 A Lisszaboni Szerződés részvételi demokráciáról szóló 11. cikkének végrehajtása 

 A gazdasági és monetáris unió szociális dimenziója 

 A Lisszaboni Szerződés működésének javítása és az EU intézményi felépítésével kapcsolatos 

lehetséges fejlemények és módosítások 

 A szociális jogok európai pillére 

 A nemzetközi kulturális kapcsolatokra vonatkozó európai uniós stratégia 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions?search=&field_related_sections_target_id_entityreference_filter=All&status=All&opinion_type=All&rapporteur=jahier&plenary_session=&opinion_number=&year%5bvalue%5d%5byear%5d=&related_event=All&related_observatory=All&body_references_file_name=All&body_references_number=

