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Under vores hidtidige drøftelser om en mulig ændring af artikel 29 (dannelse af politiske 
grupper) har tre spørgsmål udkrystalliseret sig.  De angår alle en mulig ændring af stk. 2 om 
minimumskravene til størrelsen af en politisk gruppe.

(1) Antal medlemsstater

For øjeblikket står der i artiklen, at en politisk gruppe skal bestå af medlemmer, der er valgt i 
mindst 1/5 af medlemsstaterne. Statutten for politiske partier på europæisk plan henviser til en 
fjerdedel af medlemsstaterne som værende det relevante kriterium. Der er blevet stillet forslag 
om, at vores interne regler i Parlamentet bør afspejle den lovgivning, der er blevet vedtaget 
vedrørende politiske partier på europæisk plan. Hvis vi ændrer forretningsordenen, så den 
henviser til en fjerdedel, vil det betyde, at der i den nuværende situation skal medlemmer fra 
syv i stedet for seks medlemsstater til for at danne en gruppe. Ingen af disse tal vil ændre sig, 
hvis Kroatien tiltræder EU.

(2) Antal medlemmer 

For øjeblikket er minimumskravet til det antal medlemmer, der kræves for at danne en politisk 
gruppe, 20. Det udgør blot 2,55 % af det samlede antal medlemmer af Europa-Parlamentet. 
Den vedhæftede tabel viser, at der i 21 af de 25 nationale parlamenter, der har regler 
vedrørende politiske grupper, er en højere tærskel i mindst et af de pågældende parlamenters 
kamre, helt op til 8,5 % (Luxembourg), 8,1 % (Østrigs Bundesrat) eller 7 % (det polske 
senat), men generelt over en grænse på 4 % (15 medlemsstater).

Spørgsmålet rejser sig, om hvorvidt Europa-Parlamentets tærskel bør hæves til et tal, der 
ligger tættere på den gennemsnitlige praksis i de nationale parlamenter. Hvis tallet blev sat til 
30 medlemmer ud af 750 i det næste parlament, ville det svare til 4 %, hvilket stadig ville 
være lavere end gennemsnittet for de nationale parlamenter.

(3) Bevarelse af en gruppe, hvis medlemsantal falder under tærsklen, efter den er blevet 
dannet

Jens-Peter Bonde og andre har gjort opmærksom på den vanskelige situation, der kan opstå, 
hvis en gruppe er blevet dannet og kun lige netop har medlemmer nok til at leve op til 
minimumskravet. Den bliver således sårbar over for politisk pression fra en mindre gruppe af 
medlemmer - endog enkelte medlemmer - der kan true med at træde ud af gruppen og 
ødelægge den, medmindre vedkommende får sin vilje med hensyn til en bestemt sag.

Det skal derfor overvejes, om en gruppe forsat skal have lov til at eksistere, i det mindste i en 
periode, hvis antallet af medlemmer kommer under det nødvendige minimumsantal. Hvis der 
skal 30 medlemmer til at danne en politisk gruppe, kunne en sådan gruppe for eksempel 
fortsætte med at eksistere i op til et år, forudsat at den har mindst 25 medlemmer. Hvis en 
sådan artikel skal indføres, skal den dog følges op med foranstaltninger, der sikrer, at 
medlemmer ikke kan udlånes på skift til forskellige grupper med det formål at hjælpe med 
deres dannelse for derefter at flytte videre og danne nye grupper igen og igen.

Ordføreren opfordrer til, at der stilles fornuftige forslag til disse tre punkter.
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BILAG 1

Politiske grupper i de nationale parlamenter

Land Samlet antal 
medlemmer i parlament 

/ kammer

Mindste antal 
medlemmer i en 
politisk gruppe

% af det 
samlede antal

Østrig

Nationalrat 183 5 2,7 %

Bundesrat 62 5 8,1 %

Belgien

La Chambre 150 5 3,3 %

Le Sénat 71 2 2,8 %

Bulgarien 239 10 4,2 %

Cypern Ifølge forfatningen 80 (heraf 56 
græsk-cyprioter; de tyrkiske 
cyprioter forlod parlamentet i 
1963). For øjeblikket de facto 
56.

7 (ud af 56) 12 %

Den Tjekkiske 
Republik

Deputeretkammer 200 101 5 %

Senat 81 5 6,2 %

Danmark 179 42 2,2 %

Estland 101 5 5 %

Finland 200 i.r i.r

Frankrig
Assemblée 577 20 3,5 %

                                               
1 Dette tal vedrører dannelsen af en ny gruppe i løbet af en parlamentssamling. Efter valg gælder en lavere 
grænse på tre medlemmer (1,5 %).
2 Der er ikke nogen tærskel i forretningsordenen, men grupper på færre end fire medlemmer, ville få lavere 
finansiel støtte. Eftersom partier, der får under 2 % af stemmerne, ikke får sæde i Folketinget, er der i de fleste 
tilfælde en praktisk grænse på fire medlemmer.
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Sénat 331 15 4,5 %

Tyskland 598
(plus potentielle tillægsmandater)

16. tyske Bundestag 614

30 plus x 
16. tyske Bundestag 31

5 %

Grækenland 300 10 3,3 %

Ungarn 386 15 3,9 %

Irland 166 7 4,2 %

Italien

Camera dei Deputati 630 20 3,2 %

Senato 3151 10 3,2 %

Letland 100 5 5 %

Litauen 141 7 5 %

Luxembourg 60 5 8,3 %

Malta i.r i.r

Nederlandene

Repræsentanternes hus 150 1 0,7 %

Senat 75 1 1,3 %

Polen

Sejm 460 152 3,3 %

Senat 100 7 7 %

Portugal 230 2 0,9 %

Rumænien

Deputeretkammer 332 10 3 %

Senat 137 7 5,1 %

Slovakiet 150 8 5,3 %

Slovenien 90 3 3,3 %

                                               
1 Det italienske senat udgøres af 315 valgte senatorer, men nogle senatorer kan udnævnes som livstidssenatorer 
af Republikkens præsident. Det samlede antal senatorer er derfor højere end 315 og forandrer sig over tid.
2 I det polske parlaments kamre skelnes der mellem "klubber" og "grupper". Det er muligt at danne grupper med 
mindst tre medlemmer (hvilket udgør 0,65 % af medlemmerne i Sejm og 3 % i senatet).
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Spanien

Congreso 350 151 4,3 % 

Senado 259 10 3,9 %

Sverige 349                142 4 %

Det Forenede 
Kongerige

646 i.r i.r

i.r = ikke relevant

                                               
1 En lavere tærskel på fem medlemmer (1,42 %) finder anvendelse for partier, der opnår mere end 15 % af 
stemmerne i den region/valgkreds, hvor de havde opstillet kandidater, eller 5 % af stemmerne i det nationale 
parti/partikoalition, som de var en del af.
2 Teoretisk set et medlem, hvis et parti får mere end 12 % af stemmerne i en valgkreds. Det er endnu aldrig 
hændt i forbindelse med svenske valg. Tærsklen er 4 % af stemmerne i hele landet, hvilket er lige med cirka 14 
pladser.
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