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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ?
Είμαστε μέλη των σοσιαλιστικών, εργατικών και 

σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων των κρατών 
της Ευρώπης, ενωμένοι στο Ευρωπαϊκό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα και εκλεγμένοι στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά πενταετία.

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Οι δεσμεύσεις μας είναι:

• να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την 
ευημερία στην Ευρώπη, να καταπολεμήσουμε 
τη φτώχια και να δημιουργήσουμε 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

• να προβάλουμε την Ευρώπη ως χώρο 
δημοκρατίας, αλληλεγγύης και ισότητας

• να διαχειριστούμε καλύτερα τη 
μετανάστευση και να διασφαλίσουμε 
ότι οι άνθρωποι από κάθε κοινωνικό 
υπόβαθρο αισθάνονται ότι έχουν ρόλο να 
διαδραματίσουν στην κοινωνία μας

• να οικοδομήσουμε έναν πιο ασφαλή, 
αειφόρο, ειρηνικό και δίκαιο κόσμο.

Ως κύρια δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουμε 
ένα μείζονα ρόλο να διαδραματίσουμε στη 
λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν τον 
καθένα στην Ευρώπη. Θέλουμε να δούμε 
μια ευημερούσα Ευρώπη στην οποία όλοι οι 
πολίτες της  να προοδεύουν.  

Θέλουμε να δούμε την τελειότητα στους 
βασικούς τομείς που μας επηρεάζουν 
σημαντικά:

• μια ασφαλή και σίγουρη κοινωνία στην οποία 
ο καθένας να αισθάνεται άνετα

• μια οικονομία που να ωφελεί τον καθένα 
στην Ευρώπη και να διασφαλίζει το μέλλον 
των νέων μας μέσα από μια υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση

• ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον για μας 
και για τις μελλοντικές γενιές

• άριστες δημόσιες υπηρεσίες που να 
εργάζονται για όλους όσους τις χρειάζονται



ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ  
ΓΙΑ ΣΑΣ
Είμαστε στενά συνδεδεμένοι με όλους τους 

παράγοντες της κοινωνίας, ακούγοντας 
προσεκτικά τους ανθρώπους που εργάζονται 
σε  εθελοντικές οργανώσεις, σε συνδικάτα, 
σε εμπορικές οργανώσεις, σε οργανώσεις 
καταναλωτών, σε ομάδες ειδικών 
συμφερόντων καθώς και τους πολίτες στην 
εκλογική μας περιφέρεια.

Αυτοί οι δεσμοί είναι ανεκτίμητης αξίας στην 
καθημερινή μας εργασία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  Συμμετέχουμε όλοι μας 
στη εξειδικευμένη εργασία μιας ή και 
περισσοτέρων κοινοβουλευτικών επιτροπών, 
διαμορφώνοντας σχέδια νόμων που θα 
αποφέρουν πραγματικά οφέλη στα 450 
εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις επιτροπές και στις συνεδριάσεις 
της ολομέλειας του Κοινοβουλίου, οι 
προτεραιότητες μας είναι να θέσουμε σε 
πρώτη διάταξη τις καθημερινές ανησυχίες 
των πολιτών και να πραγματοποιήσουμε τις 
δεσμεύσεις μας.

Βρισκόμαστε επίσης σε διαρκή διάλογο  με 
τους ομόλογους μας από όλα τα μέρη της 
υφηλίου, μεταφέροντας στο ευρωπαϊκό 
κέντρο λήψης αποφάσεων   τις ανησυχίες 
τους αναφορικά με την ανάπτυξη, το εμπόριο 
με δίκαιους όρους, τη φτώχεια και τις 
ασθένειες.  

Αυτός ο διάλογος σημαίνει ότι οι αξίες και οι 
δεσμεύσεις μας προωθούνται όχι μόνο στην 
Ευρώπη αλλά και σ’ όλο τον κόσμο στο όνομα 
της ειρήνης, της ισότητας, της δικαιοσύνης 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες εξειδικευμένες πληροφορίες 
για τις δραστηριότητες μας μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας: 
www.socialistgroup.org

Είμαστε οι δικοί σας Ευρωβουλευτές και 
αποστολή μας είναι να σας υπηρετούμε.   
Μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους και τα 
στοιχεία επαφής μας στην ιστοσελίδα μας και  
βεβαίως είστε  πάντα ευπρόσδεκτοι να έρθετε 
άμεσα σε επαφή με τον καθένα από εμάς. 

ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
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