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SK 

Luca JAHIER 

Životopis 

 

Osobné údaje 
 

Meno: Luca 

Priezvisko: JAHIER 

Miesto a dátum narodenia: 6. decembra 1962, Turín, Taliansko 

Ženatý: manželka Marina Serio 

Deti: Beatrice (19 rokov) a Victor (12 rokov) 

Pracovná adresa: rue Belliard 99 – 101, 1000 Brusel 

Tel.: +32 (0) 546 8409 

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

 

 

Kariéra v EHSV 

 

od apríla 2018 predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

október 2011 – 2018 predseda skupiny III v rámci EHSV (dvakrát opätovne zvolený) a člen 

predsedníctva EHSV 

október 2008 – 2010 predseda monitorovacieho výboru EÚ – AKT a predseda stálej študijnej skupiny 

Prisťahovalectvo a integrácia 

október 2006 – 2008 podpredseda skupiny III, člen predsedníctva EHSV a člen zmiešaných 

poradných výborov EÚ – Chorvátsko a EÚ – Turecko 

september 2004 – 

2006 

predseda sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo v rámci EHSV 

od septembra 2002 člen skupiny III v rámci EHSV, kategória Sociálne hospodárstvo 

 

Ďalšie pracovné skúsenosti 

 

jún 2008 – marec 2012 predseda Kresťanského združenia talianskych pracovníkov (ACLI) 

2004 – 2008 člen národného riadiaceho výboru ACLI, zodpovedný za oblasť 

medzinárodných vzťahov 

marec 2006 zakladateľ siete európskych sociálnych organizácií IXE (Iniciatíva kresťanov za 

Európu) 

od roku 2003 člen platformy európskych sociálnych mimovládnych organizácií (Social 

Platform) 

február 2001 – 

september 2006 

podpredseda medzinárodnej federácie ACLI, Brusel 

2001 – 2006 člen rady Stáleho fóra tretieho sektora v Taliansku 

2001 zakladateľ siete hlavných talianskych katolíckych organizácií Retinopera 
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2000 – 2004 podpredseda nadácie Taliansky cirkevný výbor pre zníženie zahraničného dlhu 

najchudobnejších krajín 

1980 – 2000 aktívny v oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci talianskej dobrovoľníckej 

organizácie (CISV) so sídlom v Turíne a v rámci sietí a združení národných 

a európskych mimovládnych organizácií 

 

Vzdelanie 

 

1987 úspešné ukončenie štúdia politológie (medzinárodné štúdie), Univerzita v Turíne 

1980 – 1981 maturita s prírodovedným zameraním, Jezuitské gymnázium v Turíne 

 

Jazyky 

 

taliančina – materinský jazyk 

francúzština – plynulé ovládanie 

angličtina – plynulé ovládanie 

 

Spravodajca/spoluspravodajca stanovísk EHSV na tieto témy: 

 

 Perspektívy afrického sociálneho hospodárstva 

 Spolupráca medzi EÚ, Afrikou a Čínou 

 Podporovanie solidarity medzi generáciami 

 Aktualizovaná štúdia o nákladoch v prípade nekonania na úrovni EÚ 

 Štatút európskych politických strán 

 Vonkajší rozmer obnovenej Lisabonskej stratégie 

 Vykonávanie článku 11 Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o participatívnu demokraciu 

 Sociálny rozmer hospodárskej a menovej únie 

 Zlepšenie fungovania Lisabonskej zmluvy a možný vývoj a možné úpravy súčasnej inštitucionálnej 

štruktúry EÚ 

 Európsky pilier sociálnych práv 

 Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy 
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