
2018. gada 30. augustā 

 

LV 

Luca Jahier 

Curriculum vitae 

 

Personas dati 
 

Vārds: Luca  

Uzvārds: Jahier 

Dzimšanas vieta un datums: 1962. gada 6. decembris, Turīna, Itālija  

Precējies ar Marina Serio 

Divi bērni: Beatrice (19) un Victor (12) 

Darbavietas adrese: Rue Belliard 99-101, B-1040 Bruxelles 

Tālrunis: +32 (0) 546 8409 

E-pasts: president.eesc@eesc.europa.eu  

 

 

Karjera EESK 

 

Kopš 2018. g. aprīļa Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs 

2011. g. okt. - 2018. g. EESK III grupas priekšsēdētājs (divas reizes pārvēlēts) un EESK Biroja loceklis 

2008. g. okt. - 2010. g. ES un ĀKK koordinācijas komitejas un pastāvīgās izpētes grupas “Imigrācija un 

integrācija” priekšsēdētājs 

2006. g. okt. - 2008. g. III grupas priekšsēdētāja vietnieks, EESK Biroja loceklis, ES un Horvātijas 

apvienotās konsultatīvās komitejas un ES un Turcijas apvienotās konsultatīvās 

komitejas loceklis 

2004. g. sept.-2006. g. EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas 

priekšsēdētāja vietnieks 

Kopš 2002. g. sept.  EESK III grupas loceklis, interešu grupas “Sociālā ekonomika” dalībnieks 

 

Cita darba pieredze 

 

2008. g. jūn.-

2012. g. marts 

ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) nacionālās padomes 

priekšsēdētājs 

2004.-2008. g. ACLI nacionālās vadības komitejas loceklis, atbild par starptautiskajām 

attiecībām 

2006. g. marts  Eiropas sociālo organizāciju tīkla IXE (“Kristiešu iniciatīva Eiropai”) dibinātājs 

Kopš 2003. g. Sociālās platformas loceklis 

2001. g. feb.-

2006. g. sept. 

Starptautiskās ACLI federācijas priekšsēdētāja vietnieks Briselē 

2001.-2006. g. Itālijas Trešā sektora pastāvīgā foruma padomes loceklis 

2001. g. Itālijas galveno katolisko organizāciju tīkla Retinopera dibinātājs 

2000.-2004. g. Itālijas Baznīcas lietu komitejas fonds nabadzīgāko valstu ārējā parāda 

samazināšanai; priekšsēdētāja vietnieks 
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1980.-2000. g. Darbojies starptautiskās sadarbības jomā gan CISV (Comunità Impegno 

Servizio Volontariato) Turīnā, gan valsts un Eiropas NVO tīklos un apvienībās 

 

Izglītība 

 

1987. g. Ar izcilību politikas zinātnēs (starptautisko zinātņu studijās) absolvēta Turīnas 

Universitāte 

1980.-1981. g. Turīnas Istituto Sociale dei Padri Gesuiti iegūts atestāts par vidējo izglītību dabaszinību 

virzienā 

 

Valodas 

 

Itāļu – dzimtā 

Franču – pārvalda 

Angļu – pārvalda 

 

Ziņotājs/līdzziņotājs EESK atzinumiem par šādiem tematiem: 

 

 Āfrikas valstu sociālās ekonomikas perspektīvas 

 ES, Āfrikas un Ķīnas sadarbība 

 Paaudžu solidaritātes veicināšana 

 Eiropas pasivitātes izmaksu atjaunināta analīze 

 Eiropas politisko partiju statuss 

 Atjauninātās Lisabonas stratēģijas ārējā dimensija 

 Lisabonas līguma 11. panta īstenošana (par līdzdalības demokrātiju) 

 EMS sociālā dimensija 

 Lisabonas līguma darbības uzlabošana un pašreizējās ES institucionālās struktūras iespējamā 

izvērtēšana un koriģēšana 

 Eiropas sociālo tiesību pīlārs 

 ES starptautisko kultūras sakaru stratēģija 
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