
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ГРУПА 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ



КОИ СМЕ НИЕ?
Ние сме членове на социалистическите, 

лейбъристките и социалдемократическите 
партии от европейските страни, обединени 
в Партията на европейските социалисти 
и избирани за Европейския парламент на 
всеки пет години.

КАКВА Е НАШАТА ЦЕЛ
Нашите цели са:

• да подпомогнем израстването и 
просперитета на Европа, да се преборим с 
бедността и да създадем повече и по-добри 
работни места

• да утвърдим Европа като зона на 
демокрация, солидарност и равенство

• да контролираме миграцията и да 
гарантираме, че независимо от своя 
произход хората осъзнават ролята си в 
обществото

• да създадем по-сигурен, надежден, мирен и 
справедлив свят

Като водеща сила в Европейския парламент 
ние играем основна роля във взимането на 
решения, засягащи цяла Европа. Искаме да 
видим една просперираща Европа, където 
всички хора живеят в благоденствие.  

Искаме да видим отлични резултати в 
ключовите области, които ни засягат  
най-много:

• безопасно и сигурно общество, в което 
всеки се чувства като у дома си

• икономика, от която всички в Европа да 
имат полза и която гарантира бъдещето 
на младите хора чрез осигуряването на 
висококачествено образование и обучение

• чиста и безопасна околна среда – сега и за 
бъдещите поколения

• отлични обществени услуги за всички, които 
се нуждаят от тях



КАК НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС
Ние сме силно свързани с всички сектори 

на обществото, вслушваме се в гласа 
на хората от доброволните организации, 
профсъюзите, бизнес организациите, 
организациите на потребителите, групите 
за специални интереси и на хората, които 
живеят близо до нас.

Тези взаимоотношения са безценни в 
ежедневната ни работа в Европейския 
парламент.  Всички ние участваме в 
цялостна работа на една или повече 
парламентарни комисии, изготвяйки 
проектозакони, така че те да донесат 
реални ползи за 450 милиона хора, живеещи 
в Европейския съюз.

В комисиите и в сесиите, на които заседава 
целият Парламент, приоритетите ни са да 
поставим на първо място ежедневните 
грижи на реалните хора и да изпълним 
ангажиментите си на практика.

Също така поддържаме редовен диалог 
с колегите си от всички части на света, 
поставяйки тяхната загриженост относно 
развитието, справедливата търговия, 
бедността и болестите в центъра на 
взимането на решения в Европа.  Този 
диалог означава, че ценностите, които 
изповядваме и ангажиментите, които сме 
поели, не се отнасят само до Европа, а до 
целия свят в името на мира, равенството, 
справедливостта и правата на човека.



ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ
Подробна информация относно дейностите ни 
може да се намери на нашия уеб сайт 
www.socialistgroup.org

Ние сме вашите членове в Европейския 
парламент и сме тук, за да работим от ваше 
име.   Можете да намерите линкове към нас и 
информация за контакти на уеб сайта и винаги 
сте добре дошли да се обърнете директно 
към всеки един от нас. 

ВАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ
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