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Luca Jahier
Gyvenimo aprašymas

Asmens duomenys
Vardas: Luca
Pavardė: JAHIER
Gimimo data ir vieta: 1962 m. gruodžio 6 d., Turinas, Italija
Vedęs Marina Serio
Du vaikai: Beatrice (19 m.) ir Victor (12 m.)
Darbo adresas: rue Belliard 99-101, 1000 Bruxelles
Tel.: +32 0 546 8409
El. pašto adresas: president.eesc@eesc.europa.eu

Karjera EESRK
Nuo 2018 m. balandžio
mėn.
2011 m. spalio mėn. –
2018 m.
2008 m. spalio mėn. –
2010 m.
2006 m. spalio mėn. –
2008 m.
2004 m.
rugsėjo
mėn. – 2006 m.
Nuo 2002 m. rugsėjo
mėn.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas
EESRK III grupės pirmininkas (perrinktas du kartus) ir EESRK biuro narys
AKR ir ES tolesnio darbo komiteto pirmininkas ir Nuolatinės tyrimo grupės dėl
imigracijos ir integracijos pirmininkas
III grupės pirmininko pavaduotojas, EESRK biuro narys, ES ir Kroatijos ir ES ir
Turkijos jungtinių konsultacinių komitetų narys
EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus pirmininko
pavaduotojas
EESRK III grupės narys, priklausantis Socialinės ekonomikos kategorijai

Kita profesinė patirtis
2008 m. birželio mėn. –
2012 m. kovo mėn.
2004-2008 m.
2006 m. kovo mėn.

ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) nacionalinės tarybos
pirmininkas
ACLI nacionalinio valdymo komiteto narys, atsakingas už tarptautinius santykius
IXE (iniciatyvos „Krikščionys už Europą“), Europos socialinių organizacijų tinklo,
steigėjas
Nuo 2003 m.
Socialinės platformos narys
2001 m. vasario mėn. – Tarptautinės ACLI federacijos pirmininko pavaduotojas, Briuselis
2006 m. rugsėjo mėn.
2001-2006 m.
Trečiojo sektoriaus nuolatinio forumo tarybos narys Italijoje
2001 m.
Retinopera, pagrindinių Italijos katalikų organizacijų tinklo, steigėjas

LT

2018 m. rugpjūčio 30 d.

2000-2004 m.

Italijos bažnyčių komiteto, kuris siekia sumažinti neturtingiausių šalių užsienio
skolą, fondo viceprezidentas
Aktyvus tarptautinio bendradarbiavimo su Italijos savanoriškos tarnybos
organizacija (Comunità Impegno Servizio Volontariato – CISV) Turine ir su
nacionalinių ir Europos NVO tinklais ir asociacijomis veikėjas

1980-2000 m.

Išsilavinimas
1987 m.
1980-1981 m.

Turino universitete su pagyrimu baigė tarptautines politinių mokslų studijas
Vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimas gamtos mokslų srityje – Istituto Sociale dei
Padri Gesuiti, Turinas

Kalbos
Gimtoji kalba – italų
Prancūzų kalba – laisvai
Anglų kalba – laisvai

Pranešėjas ir (arba) bendrapranešėjis EESRK nuomonę šiais klausimais:












Afrikos socialinės ekonomikos perspektyvos
ES, Afrikos ir Kinijos bendradarbiavimas
Kartų vienybės skatinimas
Atnaujintas Europos nebuvimo kainos tyrimas
Europos politinių partijų statutas
Atnaujintos Lisabonos strategijos išorės aspektas
Lisabonos sutarties 11 straipsnio dėl dalyvaujamosios demokratijos įgyvendinimas
EPS socialinis matmuo
Lisabonos sutarties veikimo gerinimas ir dabartinės ES institucinės sąrangos galimi pokyčiai ir
koregavimai
Europos socialinių teisių ramstis
ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategija

