
GRUPA
SOCJALISTYCZNA
W PARLAMENCIE
EUROPEJSKIM



KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy członkami partii socjalistycznych, 

partii pracy i partii socjaldemokratycznych 
działających w państwach europejskich,  
zjednoczonych w Partii Europejskich 
Socjalistów i wybieranych do Parlamentu 
Europejskiego co pięć lat.

NASZE PRZEKONANIA
Dążymy do: 
• rozwoju i lepszej koniunktury Europy, walki z 

biedą i tworzenia większej liczby i lepszych 
miejsc pracy;

• promowania Europy jako obszaru demokracji, 
solidarności i równouprawnienia;

• kontrolowania migracji i zapewnienia, że 
wszyscy ludzie, bez względu na pochodzenie, 
mają swoje miejsce i rolę w naszym 
społeczeństwie;

• stworzenia bezpieczniejszego, stabilniejszego, 
spokojniejszego i sprawiedliwego świata.

Jako wiodąca siła w Parlamencie Europejskim 
odgrywamy główną rolę w podejmowaniu 
decyzji dotyczących wszystkich mieszkańców 
Europy. Pragniemy, aby Europa rozwijała 
się tak, aby skorzystali z tego wszyscy jej 
mieszkańcy.      

Pragniemy udoskonalić wszystkie obszary, 
mające dla nas kluczowe znaczenie:

• bezpieczne społeczeństwo, w którym każdy 
czuje się jak w domu;

• gospodarkę przynoszącą korzyści każdemu 
Europejczykowi i zapewniającą młodym 
ludziom przyszłość poprzez wysokiej jakości 
edukację i szkolenia;

• czyste i bezpieczne środowisko zarówno dla 
obecnych, jak i przyszłych pokoleń;

• doskonałe usługi publiczne dostępne dla 
wszystkich, którzy ich potrzebują.



JAK PRACUJEMY    
Jesteśmy mocno związani ze wszystkimi  

sektorami społecznymi, słuchamy członków 
organizacji społecznych, związków zawo-
dowych, firm, organizacji konsumenckich, 
grup specjalnych zainteresowań oraz ludzi z 
rejonów, z których pochodzimy.

Powiązania te są nieocenione w codziennej 
pracy w Parlamencie Europejskim. Wszyscy 
uczestniczymy w szczegółowych pra-
cach jednej lub kilku komisji parlamentar-
nych, opracowując projekty ustaw tak, aby 
przynosiły one realne korzyści 450 milionom 
mieszkańców Unii Europejskiej.

Podczas sesji komisji i Parlamentu 
najważniejszą dla nas kwestią są codzienne 
troski zwykłych ludzi oraz realizacja naszych 
zobowiązań.

Prowadzimy również regularne dyskusje z 
podobnymi ugrupowaniami na całym świecie, 
przedstawiając kwestie dotyczące rozwoju, 
uczciwej konkurencji, biedy i chorób na 
forum instytucji decyzyjnych UE. Dzięki 
temu wyznawane przez nas wartości i 
zobowiązania są propagowane nie tylko w 
Europie, ale i na całym świecie w imię  
pokoju, równouprawnienia, sprawiedliwości i 
praw człowieka.



DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat naszej 
działalności są dostępne na naszej stronie 
internetowej 
www.socialistgroup.org

Jesteśmy Twoimi Członkami Parlamentu 
Europejskiego i pracujemy tu w Twoim imieniu. 
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z 
każdym z nas, szczegółowe informacje oraz linki 
znajdują się na stronie internetowej. 

TWOI CZŁONKOWIE 
PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO
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