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Osebni podatki
Ime: Luca
Priimek: JAHIER
Datum in kraj rojstva: 6. december 1962, Torino, Italija
Poročen z Marino Serio
Otroci: Beatrice (19) in Victor (12)
Delovni naslov: Rue Belliard 99–101, 1040 Bruselj
Telefon: +32 (0) 546 8409
E-naslov: president.eesc@eesc.europa.eu

Funkcije v EESO
Od aprila 2018
Oktober 2011–2018
Oktober 2008–2010
Oktober 2006–2008
September 2004–2006
Od septembra 2002

predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora
predsednik III. skupine EESO (dvakrat ponovno izvoljen) in član predsedstva
EESO
predsednik spremljevalnega odbora EU-AKP in predsednik stalne študijske
skupine za priseljevanje in vključevanje
podpredsednik III. skupine, član predsedstva EESO in član skupnih
posvetovalnih odborov EU-Hrvaška in EU-Turčija
podpredsednik strokovne skupine za zaposlovanje, socialne zadeve in
državljanstvo EESO
član III. skupine EESO in član interesne skupine za socialno ekonomijo

Druge poklicne izkušnje
predsednik nacionalnega sveta zveze ACLI (Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani)
2004–2008
član nacionalnega predsedstva ACLI, pristojen za mednarodne odnose
Marec 2006
ustanovitelj pobude kristjanov za Evropo IXE, mreže evropskih socialnih
organizacij
Od leta 2003
član socialne platforme
Februar2001–september 2006 podpredsednik mednarodne zveze ACLI, Bruselj
2001–2006
član sveta Stalnega foruma za tretji sektor v Italiji
2001
ustanovitelj Retinopere, mreže glavnih italijanskih katoliških organizacij
Junij 2008–marec 2012
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2000–2004

1980–2000

podpredsednik fundacije Comitato Ecclesiale Italiano per la riduzione del
debito estero dei paesi più poveri (italijanski cerkveni odbor za zmanjšanje
tujega dolga najrevnejših držav)
dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja v CISV (Comunità
Impegno Servizio Volontariato, italijanska organizacija prostovoljskega dela)
v Torinu ter z mrežami in združenji nacionalnih in evropskih nevladnih
organizacij

Izobrazba
1987
1980–1981

diplomiral z odliko na univerzi v Torinu, smer politične vede (mednarodne
študije)
matura naravoslovne smeri, srednja šola Istituto Sociale dei Padri Gesuiti v
Torinu

Znanje jezikov
Italijanščina – materni jezik
Francoščina – tekoče
Angleščina – tekoče

Poročevalec in soporočevalec za mnenja EESO o naslednjih temah:












Perspektive socialnega gospodarstva v Afriki
Sodelovanje med EU, Afriko in Kitajsko
Spodbujati solidarnost med generacijami
Posodobljena analiza stroškov „ne-Evrope“
Statut evropskih političnih strank
Zunanja razsežnost prenovljene lizbonske strategije
Izvajanje člena 11 Lizbonske pogodbe o participativni demokraciji
Socialna razsežnost EMU
Izboljšanje delovanja Lizbonske pogodbe ter možne spremembe in prilagoditve sedanje
institucionalne ureditve EU
Evropski steber socialnih pravic
Strategija EU za mednarodne kulturne povezave

