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KIK VAGYUNK?
Az európai országok szocialista, munkás-, és  

szociáldemokrata pártjainak tagjai, akiket 
öt éves ciklusokra delegálnak választóik 
az Európai Parlamentbe, ahol az Európai 
Szocialisták Pártjába tömörülve  
tevékenykedünk.

MILYEN CÉLOKÉRT 
DOLGOZUNK?
Az alábbi célok mellett köteleztük el magunkat:

• Az európai növekedés és jólét fokozása, a 
szegénység elleni harc, több és jobb munkahely 
teremtése

• Annak elősegítése, hogy Európa a demokrácia, 
a szolidaritás és az egyenlőség térségévé váljon

• A migráció kezelése, és annak biztosítása, hogy 
származásától függetlenül mindenki úgy érezze 
helye és szerepe van a társadalomban 

• Egy biztonságosabb, fenntarthatóbb, békésebb 
és igazságosabb világ megteremtése 

Az Európai Parlament egyik legnagyobb erőt 
képviselő frakciójaként meghatározó szerepet 
játszunk a valamennyi európai állampolgárt 
érintő döntések meghozatalában. Az európai 
prosperitás számunkra összes lakójának 
gyarapodását jelenti.   

Kiválóságra törekszünk az alábbi kulcsterületeken, 
amelyek leginkább hatással vannak 
mindannyiunk életére:

• egy biztos és biztonságos társadalom, 
amelyben mindenki otthon érzi magát

• egy olyan gazdaság, amely Európa összes 
lakójának javát szolgálja, és magas színvonalú 
oktatás és képzés révén a fiatalok jövőjét is 
biztosítja

• tiszta és biztonságos környezet – nemcsak a 
mai, hanem a későbbi generációk számára is 

• kiváló minőségű közszolgáltatások, amelyek 
mindenki rendelkezésére állnak, aki igényt tart 
rájuk



HOGYAN DOLGOZUNK 
ÖNÖKÉRT?
Erős szálak fűznek minket a társadalom 

valamennyi szegmenséhez, odafigyelünk az 
önkéntes szervezetek, szakszervezetek, üzleti 
és fogyasztóvédelmi szervezetek, különféle 
érdekvédelmi csoportok képviselőire és 
az otthoni, általunk képviselt emberek 
véleményére.

Ezen kapcsolataink felbecsülhetetlen értéket 
jelentenek az Európai Parlamentben végzett 
napi munkánk során. Mindannyian részt 
veszünk egy vagy több parlamenti bizottság 
munkájában, s igyekszünk úgy alakítani a 
törvénytervezeteket, hogy azok az Európai 
Unió mind a 450 millió lakosa számára 
valóban hasznot jelentsenek.

A bizottságokban és a plenáris üléseken is 
mindenekelőtt a valós emberek hétköznapi 
problémáit helyezzük előtérbe, illetve céljaink 
megvalósításán fáradozunk.

Folyamatos párbeszédet folytatunk a 
világ egyéb részein élő szocialista 
képviselőtársainkkal is, és igyekszünk az ő 
fejlődéssel, tisztességes kereskedelemmel, 
szegénységgel és betegségekkel kapcsolatos 
nézeteiknek hangot adni az európai 
döntéshozatal központjában. Ez a párbeszéd 
ugyanakkor azt is jelenti, hogy a számunkra 
fontos értékek és kötelezettségvállalások 
nemcsak Európában, hanem az egész világon 
támogatásra lelnek, a béke, az egyenlőség, 
az igazságosság és az emberi jogok 
nevében.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Tevékenységünkről bővebb információt a 
weboldalunkon találnak  
www.socialistgroup.org

Mi Önöket képviseljük az Európai 
Parlamentben, és az Önök érdekében 
tevékenykedünk. A legfontosabb linkeket, 
illetve elérhetőségeinket megtalálják 
weboldalunkon. Mindannyian mindig szívesen 
fogadjuk megkeresésüket! 

AZ ÖNÖK KÉPVISELŐI 
AZ EURÓPAI 
PARLAMENTBEN
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