CURRICULUM VITAE de PETER WEISS, Deputado
Federal ( MdB )


Nascido a 12 de março de 1956 em Freiburg im Breisgau, três filhos



Vestibular em 1976



Curso superior de Teologia Católica, de 1976 a 1882, em Freiburg e Tübingen



Estágio de jornalismo e atividades de redação, de 1982 a 1985, em Munique.
Desde 1985, diversas atividades na Central Federal da Associação Alemã da
Caritas, em Freiburg : Assessor de imprensa, de 1985 a 1988 ; assessor
pessoal do secretário-geral, de 1988 a 1990; encarregado do processo de
cooperação com as associações dos novos estados federados da Alemanha;
desde 1991, chefe de seção na secretaria geral ; gerente da Escola Superior
Católica de sociologia, pedagogia religiosa e cuidados de assistência, de
1993 a 1998, em Freiburg ( atualmente em período de licença para exercício
do mandato no Parlamento Federal /Bundestag)



Desde 1998, deputado federal no Bundestag, diretamente eleito pelo círculo
eleitoral de Emmendingen- Lahr.

Postos e mandatos políticos:










Membro da comissão parlamentar do Bundestag para trabalho e assuntos
sociais
Suplente da comissão parlamentar de saúde do Bundestag
Presidente do grupo “ trabalho e assuntos sociais “ da bancada parlamentar
do CDU/ CSU no Bundestag
Vice-presidente do grupo parlamentar Alemanha-Brasil no Bundestag
Coordenador do grupo de trabalho “ América Latina “ da bancada parlamentar
do CDU/CSU no Bundestag
Membro da comissão federal técnica da bancada do CDU para trabalho e
assuntos sociais
Membro da comissão federal técnica da bancada do CDU para políticas
externa, de segurança, desenvolvimento e direitos humanos
Presidente distrital da associação cristã-democrática de trabalhadores (CDA)/
comissões sociais do CDU no distrito de Baden Sul
Membro da presidência do partido CDU no distrito de Baden Sul

Atividades de empenho social:
















Membro da comissão de planejamento da Fundação Konrad-Adenauer
Membro da comissão permanente “ economia e assuntos sociais “ do comitê
central dos católicos alemães (ZdK)
Membro da central católica para política de desenvolvimento
Membro da comissão alemã Justitia et Pax
Membro da comissão “ Weltkirche “ da conferência alemã de bispos
(consultor)
Presidente da “ Aktion Psychisch Kranke “ (Ação doentes psíquicos)
Presidente do Maximilian- Kolbe- Werkner e da fundação Maximilian Kolbe
Vice-presidente do conselho da Caritas para a arquidiocese de Freiburg
Membro do curatório da fundação Peter Hesse “ Solidarität in Partnerschaft “
(solidariedade em parceria)
Membro do conselho de assessoria de “ Exposure- und Dialogprogramme
e.V. “
Membro do conselho parlamentar da fundação “ Weltbevölkerung “
(população do mundo)
Membro da comissão de ética do Pax-Bank
Membro da presidência de XertifiX (associação para a luta contra o trabalho
infantil e de escravidão)
Membro do curatório da fundação “ Liebenswert “ (amável) do PSD-Bank
Membro da presidência do “ Turngau “ de Breisgau

