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CINE SUNTEM ?
Suntem membri ai partidelor socialiste, 

muncitoreşti şi social-democrate din ţările 
europene, regrupaţi în Partidul Socialiştilor 
Europeni şi aleşi în Parlamentul European la 
fiecare cinci ani.

ŢELURILE NOASTRE...
Preocupările noastre sunt:

• promovarea creşterii economice şi prosperităţii 
europene, lupta împotriva sărăciei şi crearea de 
locuri de muncă mai multe şi mai bune 

• promovarea Europei ca spaţiu democratic, de 
solidaritate şi de egalitate

• gestionarea fenomenului migraţiei şi grija pentru 
ca orice persoană, indiferent de origine să poată 
fi utilă societăţii din care face parte

• construirea unei lumi mai sigure, mai bune, o 
lume a păcii şi dreptăţii

Ca forţă de prim rang în Parlamentul European 
îndeplinim un rol major în luarea deciziilor care 
au impact asupra oricărui cetăţean european. 
Dorim o Europă bogată, în care toate popoarele 
ei să prospere.

Dorim rezultate cât mai bune pentru domeniile 
cheie care ne afectează în principal:

• o societate mai sigură în care fiecare să se 
simtă acasă 

• o economie performantă de care să profite orice 
european şi care să asigure viitorul  tinerilor 
noştri prin educaţie şi formare profesională de 
înaltă calitate

• un mediu înconjurător curat şi sigur – în prezent 
şi pentru generaţiile viitoare

• servicii publice de calitate care să fie utile tuturor 
celor care au nevoie de ele



MODUL ÎN CARE 
LUCRĂM PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ...
Menţinem o legătura strânsă cu toate  

sectoarele societăţii, fiind în contact cu 
organizaţii neguvernamentale, sindicate, 
asociaţii ale oamenilor de afaceri, asociaţii 
de consumatori şi personalităţi din domeniul 
academic.

Aceste contacte ne sunt preţioase în munca de 
zi cu zi desfăşurată în cadrul Parlamentului 
European. Facem toţi parte din una sau mai 
multe comisii parlamentare, susţinând legi de 
care vor beneficia cele 450 de milioane de 
locuitori care trăiesc în Uniunea Europeană.

În cadrul comisiilor şi sesiunilor plenare ale 
Parlamentului, priorităţile noastre sunt de 
a da întâietate preocupărilor de zi cu zi ale 
oamenilor de rând şi de a transforma ţelurile 
acestora în realitate.

Avem reuniuni periodice cu grupări similare 
din întreaga lume, pentru a aduce astfel 
preocupările lor referitoare la dezvoltare, 
comerţ echitabil, sărăcie şi boli în centrul 
atenţiei deciziilor europene. Acest dialog arată 
că valorile şi ţelurile noastre sunt nu numai 
europene, ci şi universale, în numele păcii, 
egalităţii, dreptăţii şi drepturilor omului. 



INFORMAŢII SUPLIMENTARE...

Detalii suplimentare privind activităţile noastre 
sunt disponibile pe adresa noastră de Internet:

www.socialistgroup.org

Suntem reprezentanţii dumneavoastră în 
Parlamentul European, şi ne aflăm aici pentru a 
vă promova interesele. Puteţi găsi coordonatele 
la care să ne contactaţi pe adresa noastră de 
Internet, fiind bineveniţi în permanenţă pentru a 
vă exprima părerea. 

REPREZENTANŢII DVS. 
ÎN PARLAMENTUL 
EUROPEAN...
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