Profiel leden PvdA-delegatie Europees Parlement
Vastgesteld door Partijbestuur op 7 juli 2008
Het PvdA partijbestuur nodigt uit tot sollicitatie naar het Lidmaatschap van het Europees
Parlement
Inleiding
Op 11 juni 2009 worden de verkiezingen gehouden voor de leden van het Europees Parlement. Om
te komen tot de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid (PvdA) gaat de
kandidaatstellingsprocedure hiervoor vanaf 15 juli 2008 formeel van start. De PvdA nodigt haar
leden uit te solliciteren naar het lidmaatschap van het Europees Parlement.
Een ieder die voldoet aan de gestelde eisen kan tot 25 september 2008, 10.00 uur reageren middels
een gemotiveerde brief. De door het PvdA-partijbestuur in te stellen adviescommissie
kandidaatstelling zal vervolgens de kandidaten aan de profielschets toetsen. Deze profielschets is
door het PvdA partijbestuur vastgesteld op 7 juli 2008.
Deze profielschets is de leidraad voor het werk van de adviescommissie kandidaatstelling en het
partijbestuur bij het opstellen van de ontwerp kandidatenlijst voor de verkiezingen voor het
Europese Parlement in 2009.
De profielschets dient tevens ter oriëntatie van geïnteresseerde kandidaten.
Het Europees Parlement (EP) is een rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging, die een steeds
belangrijker rol speelt in het wetgevingsproces op een groot aantal terreinen. Bovendien heeft het
Parlement het laatste woord over het Europese budget. Het gaat in het Europees Parlement dus
zowel om nieuwe regels en wetten, als om begrotingen, verdragen, institutionele hervormingen én
om het aan de kaak stellen van maatschappelijke problemen en het aandragen van oplossingen.
De PvdA maakt zich samen met Partij van Europese Socialisten sterk voor een Europa dat haar
inwoners serieus neemt. Voor een duurzaam, socialer en sterk Europa. Voor een veilig Europa, dat
een krachtige rol in de wereld speelt, ter bevordering van democratie en internationale solidariteit.
De Europese Unie is voor Nederland van grote waarde, maar de aansluiting met de burger mag
niet verloren gaan. Sterker: de aansluiting met de burger is voor de PvdA van groot belang. Daarom
nemen PvdA-europarlementariërs, naast hun parlementaire werk in Brussel en Straatsburg, actief
deel aan de publieke meningsvorming in Nederland. Door regelmatig contacten te onderhouden
met partijleden en kiezers in Nederland.
Naast hun inhoudelijke oriëntatie en vasthoudendheid dienen de leden van de PvdA-eurodelegatie
begrip op te brengen voor en antwoord te geven op - de vaak terechte - kritische vragen over het
functioneren van ‘Europa’. Zij werken mee aan het versterken van het draagvlak voor Europese
samenwerking.
De PvdA-europarlementariërs in het Europees Parlement vormen gezamenlijk de PvdAeurodelegatie. De PvdA-eurodelegatie maakt deel uit van de EU brede fractie van de Partij van
Europese Socialisten in het Europees Parlement.
Kandidaat PvdA-europarlementariërs
Kandidaat PvdA-europarlementariërs zijn integer en hebben een stevige binding met de partij.
Kandidaten zijn reeds lid van de PvdA en beschikken over een netwerk en ruime ervaring in de
vereniging. Zij nemen deel aan partijbijeenkomsten en zijn zelf soms mede-initiator van deze
debatten. Kandidaten moeten bereid zijn om in minimaal twee van de twaalf Nederlandse regio’s,
minstens maandelijks, met plezier aanwezig te zijn en contacten op te bouwen met

partijgeledingen en kiezers. Ook met Nederlandse maatschappelijke organisaties op het terrein van
hun portefeuille werken zij goed samen.
Kandidaat PvdA-europarlementariërs stralen stuk voor stuk enthousiasme uit. Zij zijn overtuigd
sociaaldemocraat en weten deze inzet op geïnspireerde wijze te vertalen. Kennis over het
functioneren van de Europese Unie en het Europees Parlement zijn van belang om succesvol
binnen en buiten het parlement te kunnen opereren. Inhoudelijke kennis op één of meerdere van
de volgende, in het PvdA verkiezingsprogramma aangegeven, prioriteitsgebieden is gewenst:
- milieu en klimaat;
- vrede en veiligheid;
- een socialer Europa;
- de rol van Europa in de wereld;
- binnenlandse zaken en justitie
Echter, een brede inzetbaar van de kandidaat PvdA-europarlementariër is vereist. Kandidaten
moeten in zekere mate dus ook generalist zijn en beschikken over de kwaliteit om zich inhoudelijke
zaken snel eigen te maken.
Kandidaten dienen een uitgesproken en brede internationale oriëntatie te hebben. Internationale
contacten in relevante politieke en of maatschappelijke netwerken, kennis van moderne talen en
ervaring in het onderhouden van netwerken zijn onontbeerlijk. Deze elementen kunnen ter plekke
wel worden uitgebouwd, maar niet vanaf nul worden opgebouwd. Het is wenselijk dat kandidaten al
eigen herkenbaarheid hebben of deze snel kunnen ontwikkelen om zo een bijdrage te leveren aan
de werfkracht bij Europese verkiezingen.
Politieke en communicatieve vaardigheden, om de Nederlandse en de Europese agenda goed met
elkaar te verbinden en over het voetlicht te brengen, zijn zeer gewenst. Omdat de media een steeds
grotere rol spelen, is het van belang dat kandidaat Europarlementariërs over talent en uitstraling
beschikken om de sociaaldemocratische boodschap ook in de media op overtuigende wijze over te
brengen.
Vanwege de werkwijze van het Europees Parlement, dient een europarlementariër in hoge mate zelf
initiatieven te nemen en met een beperkte staf het eigen werk te organiseren. Het is van groot
belang dat de PvdA-europarlementariër deze initiatieven afstemt met de PES-fractie en met de
PvdA (o.a. met de Tweede Kamerfractie). De Europarlementariër moet zich bewust zijn van het feit
dat hij/zij deel uitmaakt van een team. Hij/zij maakt zowel deel uit van de PvdA-eurodelegatie, als
van de EU brede PES-fractie in het Europees Parlement, als ook van de Partij van de Arbeid in z’n
geheel. Goede sociale en communicatieve vaardigheden en gevoel voor diplomatie zijn daarom
vereisten.
Pvd-europarlementariërs doen frequent verslag van hun werkzaamheden, onder meer via de PvdAnieuwsbrief en website. Ervaring met moderne communicatiemiddelen is daarbij zeer behulpzaam.
Een proactieve opstelling naar de collega’s in de Tweede Kamerfractie is relevant. Met hen moet
een inhoudelijke wisselwerking zijn.
Tevens zijn de aard van het internationale werk, het veelvuldig reizen en de schaalgrootte zeer
bepalend voor de werkzaamheden van de leden in het Europese Parlement. Bij elkaar betekent dit
dat het EP-lidmaatschap van een boeiende, maar tijdrovende functie is. Het is belangrijk dat
kandidaat PvdA-europarlementariërs sterk in hun schoenen staan en bestand zijn tegen een
reizend en onregelmatig bestaan.
Profiel van het lid van het Europese Parlement
Het Europees Parlementslid namens de PvdA dient te beschikken over bepaalde competenties en
persoonlijkheidskenmerken. De mate waarin over verschillende competenties wordt beschikt, kan
en mag per individu verschillen. Daarnaast voldoet het Europees Parlementslid aan enkele

aanvullende voorwaarden en vereisten. Flexibiliteit en brede inzetbaarheid is vereist, omdat het
straks in het dagelijks werk om brede en nog niet vooraf vaststaande vakcommissies en
portefeuilles gaat.
Kerncompetenties
- Overtuigd sociaaldemocraat, actief en ervaren lid van de PvdA, gekend in de vereniging en voelt
zich thuis in de sociaaldemocratische beweging op Europees en internationaal niveau
- Politieke sensitiviteit: gevoel voor politiek en besluitvorming en daarin de weg weten en begrijpen.
Tevens beschikken over diplomatieke vaardigheid
- Communicatieve vaardigheden: de eigen uitdrukkingsvaardigheid en het aanwenden daarvan om
anderen te motiveren en te overtuigen
- Resultaatgerichtheid: focus op resultaat en vaardigheid in het zoeken van compromissen en
benutten van de relevante ander (mens of organisatie) ten behoeve van het eigen functioneren
- Voeling met de Nederlandse samenleving, de PvdA-leden en de kiezer. Goed op de hoogte zijn
van de dynamiek in de Nederlandse samenleving en in staat zijn om als lid van het EP stevig met
de voeten in de Nederlandse samenleving te blijven staan.
Aanvullende voorwaarden en vereisten
- Onderschrijft de PvdA-beginselen, het PES-manifest (2008) en het PvdA-verkiezingsprogramma
voor de Europese verkiezingen
- Doorgrondt het politieke besluitvormingsproces binnen de Europese Unie en kent de politieke
dynamiek in de verschillende lidstaten van de EU
- Is bereid en beschikbaar om zich intensief in te zetten voor partij – en campagneactiviteiten in
Nederland
- Beschikt over relevante (internationale) contacten in politieke en maatschappelijke netwerken
- Is bereid en beschikbaar om het lidmaatschap van het Europees Parlement voor de volledige
periode te vervullen
- Is bereid consequent (zoveel als mogelijk) deel te nemen aan de zittingen van de plenaire en PESfractievergaderingen in Straatsburg en Brussel en de werkzaamheden in tenminste twee
vakcommissies en/of andere parlementsorganen naar behoren te vervullen.
- Beheerst de Nederlandse en de Engelse taal en liefst ook nog andere talen (bij voorkeur Frans,
Duits en of Spaans). Is bereid zich daarin, indien nodig verder te bekwamen.
- Voldoet aan de voorwaarden gesteld in de integriteitsverklaring van de Partij van de Arbeid en
ondertekent deze voordat de Europese verkiezingen plaatsvinden
- Kan een verklaring van goed gedrag overleggen aan de kandidaatstellingscommissie
- Conformeert zich aan de huidige gedragsregels van de AVS
Rollen:
- De volksvertegenwoordiger, die voor de burger bij uitstek aansprekend, mediageniek en
herkenbaar is
- De politicus, die de kunst van het politiseren beheerst
- De generalist, die zich over alle beleidsterreinen beweegt
- De bruggenbouwer, die respect geniet bij verschillende partijen
- Het teamlid, dat zich als een sociaal medemens opstelt
- De diplomaat, die procedure en processen door en door kent
- De ter zake deskundige, die voor inhoudelijke diepgang en analyse en praktisch handwerk zorgt
- Een actief lid, die goed gekend is in de vereniging
Profiel samenstelling delegatie
De delegatie bestaat uit kandidaten met politieke of maatschappelijke ervaring. Mensen met talent
voor het formuleren en aanpakken van politiek-maatschappelijke vraagstukken. Er dient een balans
te zijn tussen vernieuwing en continuïteit. Naast ervaren kandidaten is er ook ruimte voor
vernieuwing. Ook voor nieuwkomers geldt dat zij over ervaring in de partij beschikken. Zij worden,
evenals de reeds zittende leden, grondig getoetst aan de in de profielschets gestelde criteria. Bij de
beoordeling van de zittende EP-leden zal de delegatieleider worden gevraagd verslag te doen aan

de kandidaatstellingscommissie van de functioneringsgesprekken, die de delegatieleiders de
afgelopen termijn met hen hebben gevoerd.
Herkenbare politiek in een pluriforme en veelkleurige samenleving vraagt daarnaast ook om een
divers samengestelde delegatie. Geografische spreiding, leeftijdsopbouw, diversiteit in
opleidingsniveau en achtergrond dienen bij de samenstelling van de fractie mee te wegen.
Wijze van selectie kandidaten
De kandidaatstelling sluit op 25 september 2008 om 10.00 uur. Kandidaten moeten hun
kandidatuur voor dat tijdstip schriftelijk kenbaar hebben gemaakt aan de
kandidaatstellingscommissie. De kandidaatstellingscommissie legt het partijbestuur in de laatste
week van januari 2009 een aanbeveling voor.
Het partijbestuur stelt op basis van deze advieslijst een conceptlijst op. De kandidatenlijst voor de
Europese verkiezingen wordt vastgesteld door het PvdA-congres in maart 2009.
Kandidaten sturen hun brief naar:
Partij van de Arbeid
Ter attentie van de adviescommissie kandidaatstelling EP
Herengracht 54
Postbus 1310
1000 BH Amsterdam

