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Kodukorra artikli 29 (Fraktsioonide moodustamine) võimaliku muutmise teemal seni peetud 
aruteludes on esile kerkinud kolm küsimust. Need kõik puudutavad fraktsiooni minimaalset 
suurust käsitleva lõike 2 võimalikku muutmist.

1) Liikmesriikide arv

Kehtiva eeskirja kohaselt peab fraktsioon koosnema parlamendiliikmetest, „kes on valitud 
vähemalt ühest viiendikust liikmesriikidest”. Euroopa tasandi erakondade põhikirjas 
viidatakse asjakohase kriteeriumina ühele neljandikule liikmesriikidele. On tehtud ettepanek, 
et parlamendisisestes eeskirjades peaksid kajastuma Euroopa tasandi erakondade kohta vastu 
võetud õigusaktid. Kui muudaksime parlamendi kodukorda nii, et selles viidataks ühele 
neljandikule, tähendaks see, et fraktsioonis peaks praegu olema parlamendiliikmeid seitsmest 
liikmesriigist kuue asemel. Kumbki neist arvudest ei muutuks Horvaatia ühinemise korral 
Euroopa Liiduga.

2) Liikmete arv 

Fraktsiooni moodustamiseks nõutav minimaalne parlamendiliikmete arv on praegu 
kakskümmend. See vastab ainult 2,55 protsendile Euroopa Parlamendi liikmetest. Lisatud 
tabelist on näha, et 25-st liikmesriikide parlamendist, kus on fraktsioone käsitlevad eeskirjad, 
21-s nõutakse vähemalt ühes parlamendikojas kõrgemat künnist, mis ulatub 8,5 
(Luksemburgis), 8,1 (Austria Liidunõukogus) või 7 protsendini (Poola Senatis), aga on 
üldiselt üle 4 protsendi (15 liikmesriigis).

Tekib küsimus, kas Euroopa Parlamendis kehtivat künnist tuleks tõsta, et viia see lähemale 
liikmesriikide parlamentides kasutatavale keskmisele näitajale. Kui arvuks sätestataks 30 
parlamendiliiget 750-st parlamendi järgmises koosseisus, vastaks see 4 protsendile, mis oleks 
liikmesriikide parlamentide keskmisest näitajast ikka veel väiksem.

3) Fraktsiooni säilitamine, kui selle liikmete arv on pärast loomist langenud künnisest 
allapoole

Hr Bonde ja teised juhtisid tähelepanu raskele olukorrale, mis võib tekkida, kui fraktsioon on 
moodustatud minimaalse künniseni jõudmiseks täpselt piisava arvu liikmetega. Sellisel juhul 
on fraktsioon äärmiselt kaitsetu poliitilise surve ees, mida avaldab väike rühm liikmeid või 
isegi üksainus liige, kes võivad/võib ähvardada fraktsioonist välja astuda ja seega selle 
lõhkuda, kui nad/ta ei saa mõnes küsimuses oma tahtmist.

Seetõttu tuleks kaalutleda, kas mitte lubada fraktsioonil vähemalt teatava aja jooksul edasi 
eksisteerida, kui fraktsiooni liikmete arv on pärast selle loomist langenud vajalikust künnisest 
allapoole. Näiteks kui fraktsiooni moodustamiseks on vaja 30 liiget, võiks fraktsioon kuni ühe 
aasta jooksul edasi eksisteerida, tingimusel et sellel on vähemalt 25 liiget. Kuid sellise 
eeskirja kasutuselevõtmisega peaksid kaasnema ka meetmed, millega välistatakse 
parlamendiliikmete „laenamine” järjestikku erinevatele fraktsioonidele, et aidata neid 
moodustada, ning seejärel üha uute fraktsioonide moodustamine samade parlamendiliikmete 
poolt.

Raportöör ootab nimetatud kolme punkti kohta tervel mõistusel põhinevaid ettepanekuid.
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1. LISA

Fraktsioonid liikmesriikide parlamentides

Riik Liikmete koguarv 
parlamendis/kojas

Fraktsiooni 
liikmete 

minimaalne arv

%
koguarvust

Austria

Rahvusnõukogu 
(Nationalrat)

183 5 2,7%

Liidunõukogu 
(Bundesrat)

62 5 8,1%

Belgia

Esindajatekoda (La 
Chambre)

150 5 3,3%

Senat (Le Sénat) 71 2 2,8%

Bulgaaria 239 10 4,2%

Küpros põhiseaduse järgi 80 (sellest 56 
eraldatud kreeka kogukonnale,
türgi kogukond lahkus 
parlamendist 1963. aastal);
praegu de facto 56

7 (56-st) 12%

Tšehhi Vabariik

Saadikutekoda 200 101 5%

Senat 81 5 6,2%

Taani 179 42 2,2%

Eesti 101 5 5%

Soome 200 ei ole asjakohane ei ole asjakohane

                                               
1 See arv kehtib, kui uus fraktsioon moodustatakse parlamendi ametiaja jooksul. Pärast valimisi kohaldatakse 
madalamat künnist (3 liiget ehk 1,5%).
2 Kodukorras ei ole künnist sätestatud, aga vähem kui 4 liikmega fraktsioonid saaksid väiksemat rahalist toetust.
Kuna ükski partei, kes on saanud vähem kui 2% häältest, ei saa Folketing'is kohti, kehtib enamikul juhtudel 4-
liikmeline praktiline piirmäär.
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Prantsusmaa
Rahvuskogu 
(Assemblée)

577 20 3,5%

Senat (Sénat) 331 15 4,5%

Saksamaa 598
(pluss võimalikud lisamandaadid)

16. Saksamaa Bundestag: 614

30 pluss x
16. Saksamaa Bundestag:

31

5%

Kreeka 300 10 3,3%

Ungari 386 15 3,9%

Iirimaa 166 7 4,2%

Itaalia

Saadikutekoda 
(Camera dei Deputati)

630 20 3,2%

Senat (Senato) 3151 10 3,2%

Läti 100 5 5%

Leedu 141 7 5%

Luksemburg 60 5 8,3%

Malta ei ole asjakohane ei ole asjakohane

Madalmaad

Esindajatekoda 150 1 0,7%

Senat 75 1 1,3%

Poola

Seim 460 152 3,3%

Senat 100 7 7%

Portugal 230 2 0,9%

Rumeenia

Saadikutekoda 332 10 3%

Senat 137 7 5,1%

                                               
1 Itaalia Senat koosneb 315 valitud senaatorist, aga mõned senaatorid võib vabariigi president nimetada eluajaks.
Senaatorite koguarv on järelikult suurem kui 315 ja varieerub aja jooksul.
2 Poola kodades eristatakse nn klubisid ja fraktsioone. Fraktsioonide loomiseks on vaja vähemalt 3 liiget (vastab 
0,65 protsendile Seimis, 3 protsendile Senatis).
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Slovakkia 150 8 5,3%

Sloveenia 90 3 3,3%

Hispaania

Kongress (Congreso) 350 151 4,3% 

Senat (Senado) 259 10 3,9%

Rootsi 349                142 4%

Ühendkuningriik 646 ei ole asjakohane ei ole asjakohane

                                               
1 Madalamat künnist (5 liiget ehk 1,42%) kohaldatakse parteidele, kes on saanud 15% häältest 
piirkonnas/valimisringkondades, kus nad kandidaate üles seadsid, või 5% üleriigilisele parteiliidule / parteide 
ühendusele, millesse nad kuulusid, antud häältest.
2 Teoreetiliselt 1, kui partei saab ühes valimisringkonnas üle 12% hääli. Seda ei ole Rootsi valimistel veel kunagi 
juhtunud. Künnis on 4% häältest kogu riigis, mis võrdub umbes 14 kohaga.
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