
De Socialistische
Fractie in het
Europees
Parlement



Wie zijn wij?
Wij zijn leden van socialistische, labour, 

en sociaaldemocratische partijen van
Europese landen, verenigd in de Partij 
van de Europese sociaaldemocraten en
gekozen in het Europees Parlement voor
een periode van vijf jaar.

Waar wij 
voor staan
Wij zetten ons in voor:
• het stimuleren van groei en welvaart in

Europa, het bestrijden van armoede en 
het scheppen van meer en betere werk-
gelegenheid

• het versterken van Europa als een gebied
van democratie, stabiliteit en gelijkheid

• het beheersen van migratie en er zorg 
voor dragen dat mensen met verschillende
achtergronden een rol kunnen spelen 
in onze maatschappij

• het bouwen aan een veilige, duurzame, 
vredige en rechtvaardige wereld

Als stuwende kracht in het Europees
Parlement, spelen wij een belangrijke rol in
de besluitvorming die een ieder in Europa
aangaat. Wij willen dat het Europa goed
gaat in die zin dat het welzijn en de welvaart
van alle inwoners wordt versterkt.

Wij willen dat Europa uitblinkt op de volgende
punten:

• een veilige samenleving waarin iedereen
zich thuis voelt

• een economie die ten goede komt aan
iedereen in Europa en die de toekomst van
onze jongeren veiligstelt door onderwijs van
hoge kwaliteit

• een schoon en veilig milieu – nu en voor
komende generaties

• uitstekende openbare dienstverlening 
die ten goede komt aan allen die hiervan 
afhankelijk zijn



Hoe wij voor 
u werken...
Wij hebben goede verbindingen in de 

samenleving en werken samen met het 
vrijwilligerswerk, vakbonden, het bedrijfs-
leven, consumentenorganisaties en andere
belangenorganisaties.

Deze contacten zijn van onschatbare waarde
voor ons dagelijks werk in het Europees
Parlement. Wij maken allemaal deel uit van
het gespecialiseerde werk van één of meer
parlementaire commissies, waar ontwerp-
wetgeving tot stand komt en die uiteindelijk
ten goede komt aan de 450 miljoen burgers
van de Europese Unie.

Zowel in de commissies, als tijdens de 
zittingen van het voltallige Parlement stellen
we ons ten doel de alledaagse zorgen van
de Europeanen aan de orde te stellen.

Wij zijn in contact met onze groeperingen
overal in de wereld om hun overwegingen
en zorgen mee te wegen als het gaat om
ontwikkelingssamenwerking, eerlijke 
handel, armoede en ziektebestrijding.  
Deze dialoog betekent dat onze politieke
doelstellingen niet alleen in Europa, 
maar wereldwijd worden uitgedragen 
ter bevordering van vrede, gelijkheid, 
rechtvaardigheid en mensenrechten.



Meer informatie

Meer uitgebreide informatie krijgt u op onze
website: www.socialistgroup.org

Wij, leden van het Europees Parlement zijn er
voor u en zetten ons voor u in. Op de website
kunt u onze links en contactgegevens vinden.
U bent ook van harte welkom met een ieder
van ons direct contact op te nemen.

Uw leden van het
Europees Parlement
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