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QUEM SOMOS?
Somos membros dos partidos socialistas, 

trabalhistas e sociais-democratas dos
países europeus, unidos no seio do 
Partido Socialista Europeu e eleitos para 
o Parlamento Europeu de cinco em 
cinco anos.

O QUE REPRESENTAMOS?
Os nossos compromissos são:
• aumentar o crescimento e a prosperidade

da Europa, lutar contra a pobreza e criar
melhores empregos

• promover a Europa como um espaço de
democracia, de solidariedade e de igualdade

• gerir a migração e assegurar que as 
pessoas de todos os meios sociais sintam
que têm um papel a desempenhar na nossa
sociedade

• construir um mundo mais seguro, sustentável,
pacífico e justo

Como principal força do Parlamento Europeu,
temos um papel importante a desempenhar
na tomada de decisões que afectam todos
os cidadãos europeus. Desejamos uma
Europa cada vez mais próspera e, com ela,
todos os seus povos.  

Desejamos ver excelência nas principais
áreas que mais nos afectam:

• uma sociedade segura em que cada um 
se sinta em casa

• uma economia que beneficie toda a gente
na Europa e garanta o futuro dos nossos
jovens através de educação e formação 
de elevada qualidade

• um ambiente limpo e seguro – agora e para
as gerações futuras

• serviços públicos excelentes e funcionais
para quem deles necessitar
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COMO TRABALHAMOS
PARA SI?
Estamos solidamente ligados a todos os 

sectores da sociedade, ouvindo as pessoas
em organizações de voluntariado, sindicatos,
organizações comerciais, organizações 
de consumidores, grupos de interesses
específicos e pessoas nos nossos espaços
internos.

Estas relações são inestimáveis no nosso 
trabalho diário no Parlamento Europeu.
Estamos todos envolvidos no trabalho 
aturado de uma ou mais comissões 
parlamentares, elaborando projectos de 
lei que tragam benefícios reais para os 
450 milhões de pessoas que vivem na
União Europeia.

Nas comissões e nas sessões plenárias do
Parlamento, as nossas prioridades consistem
em atender em primeiro lugar as preocupações
reais do dia-a-dia das pessoas e em 
transformar os nossos compromissos 
em realidade.

Também temos contactos regulares com os
nossos homólogos de todo o mundo, 
levando as suas preocupações sobre 
o desenvolvimento, o comércio justo, 
a pobreza e a doença ao centro das tomadas
de decisão europeias. Este diálogo significa
que os nossos valores e compromissos
estão a ser promovidos em todo o mundo,
e não apenas na Europa, em nome da paz,
da igualdade, da justiça e dos direitos
humanos.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações sobre as nossas 
actividades, contactar o nosso sítio web
www.socialistgroup.org

Somos os seus deputados no Parlamento
Europeu e estamos aqui para trabalhar em
seu nome. Pode encontrar as nossas ligações
e dados de contacto no sítio web e não 
hesite em contactar qualquer um(a) de nós
directamente. 

OS SEUS MEMBROS DO
PARLAMENTO EUROPEU
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