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Mūsų diskusijose dėl galimo Darbo tvarkos taisyklių 29 straipsnio pakeitimo („Frakcijų 
kūrimas“) iki šiol iškilo trys klausimai. Visi jie susiję su galimu 2 dalies, kurioje apibrėžiamas 
mažiausias frakcijos narių skaičius, pakeitimu.

1) Valstybių narių skaičius

Dabar pagal šį straipsnį reikalaujama, kad frakcija būtų sudaryta iš narių, „išrinktų ne mažiau 
kaip viename penktadalyje valstybių narių“. Europos politinių partijų statute nurodomas vieno 
ketvirtadalio valstybių narių kriterijus. Buvo pateiktas pasiūlymas, kad Europos Parlamento 
darbo tvarkos taisyklės turėtų derėti su priimtų teisės aktų, susijusių su Europos politinėmis 
partijomis, nuostatomis. Jei pakeistumėme Darbo tvarkos taisyklių straipsnį ir jame 
nurodytume vieną ketvirtadalį, tai reikštų, kad dabar norint sukurti frakciją reikėtų Parlamento 
narių iš septynių, o ne iš šešių valstybių narių. Nė vienas iš šių skaičių nesikeistų, jei įstotų 
Kroatija.

2) Parlamento narių skaičius 

Dabar frakcijai sukurti reikia ne mažiau kaip 20 Parlamento narių. Šis skaičius prilygsta tik 
2,55 proc. Europos Parlamento narių. Iš priede pateikiamos lentelės duomenų matyti, kad 
norint sukurti frakciją 21-ame iš 25-ių parlamentų, nustačiusiųjų frakcijų taisykles, bent jau 
vienuose parlamento rūmuose minimali parlamento narių dalis yra didesnė: didžiausios 
minimalios procentinės dalies reikalaujama, pvz., Liuksemburge – 8,5 proc., Austrijos 
Bundesrate – 8,1 proc. ar Lenkijos Senate – 7 proc., bet paprastai nustatyta mažiausia riba 
viršija 4 proc. (15-oje valstybių narių).

Kyla klausimas, ar nereikėtų nustatyti didesnės mažiausios frakcijai sukurti reikalingos 
Europos Parlamento narių dalies, kad ji geriau atitiktų nacionalinių parlamentų taikomų ribų 
vidurkį. Jei kitos kadencijos 750 narių Parlamente būtų nustatyta 30 narių riba, ji atitiktų 
4 proc. dalį, kuri vis tiek būtų mažesnė nei nacionalinių parlamentų taikomų ribų vidurkis.

3) Leidimas frakcijai tęsti veiklą, jei po to, kai ji buvo sukurta, sukurtos frakcijos narių 
skaičius tampa mažesnis nei mažiausia frakcijai sukurti reikalinga narių dalis

J-P. Bonde ir kiti atkreipė dėmesį į tai, kad kebli padėtis gali susidaryti tuomet, kai frakciją 
sukuria mažiausias galimas narių skaičius. Tokia frakcija yra labai pažeidžiama, nes tokiai 
frakcijai gali daryti politinį spaudimą maža narių grupė – arba net ir vienas narys – kuri (-is) 
gali grasinti paliksianti (-is) frakciją ir taip ją išardysianti (-is) , jei sprendžiant tam tikrą 
klausimą nebus paklūsta jos (jo) valiai.

Taigi reikia apsvarstyti galimybę leisti frakcijai tęsti savo veiklą (bent jau tam tikrą laiką), kai 
po sukūrimo jos narių skaičius nukrinta žemiau mažiausios reikalaujamos ribos. Pavyzdžiui, 
jei frakcijai sudaryti reikia 30 narių, frakcija galėtų toliau (iki vienerių metų) tęsti savo veiklą, 
jei ją sudarytų bent 25 nariai. Tačiau, kad būtų galima pradėti taikyti tokią taisyklę, reikėtų 
imtis priemonių, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad skirtingos frakcijos negalėtų nuolatos 
„skolinti“ savo narių frakcijoms kurti bei kad šie per dažnai nepereidinėtų į dar kitas frakcijas 
ir nebūtų kuriamos vis naujos frakcijos.

Pranešėjas ragina teikti konstruktyvius su šiais trimis klausimais susijusius pasiūlymus.
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1 PRIEDAS

Frakcijos nacionaliniuose parlamentuose

Šalis Bendras parlamento 
arba rūmų narių 

skaičius

Mažiausias būtinas 
frakcijai įkurti 
narių skaičius

Procentinė dalis

Austrija

Nationalrat 183 5 2,7 %

Bundesrat 62 5 8,1 %

Belgija

La Chambre 150 5 3,3 %

Le Sénat 71 2 2,8 %

Bulgarija 239 10 4,2 %

Kipras Pagal Konstituciją 80 narių (iš 
kurių 56 – Kipro graikai; 
1963 m. Kipro turkai paliko 
parlamentą); šiuo metu de facto
56 nariai.

7 (iš 56) 12 %

Čekijos Respublika

Deputatų Rūmai 200 101 5 %

Senatas 81 5 6,2 %

Danija 179 42 2,2 %

Estija 101 5 5 %

Suomija 200 nesvarbu nenustatyta

Prancūzija
Assemblée 577 20 3,5 %

                                               
1 Ši riba taikoma naujos frakcijos sudarymui parlamento kadencijos metu. Po rinkimų frakcijai sudaryti reikia 
mažiau, t. y. trijų (1,5 proc.), narių.
2 Darbo tvarkos taisyklėse nenustatyta, kiek narių reikia norint sukurti frakciją, tačiau frakcijoms, kurias sudarytų 
mažiau nei 4 nariai, būtų skiriama mažesnė finansinė parama. Kadangi partija, kuri gavo mažiau nei 2 proc. 
rinkėjų balsų, nepatenka į Folketinge, praktiniais sumetimais daugeliu atveju taikoma 4 narių riba.
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Sénat 331 15 4,5 %

Vokietija 598
(ir galimi papildomi mandatai)
16-ame Vokietijos Bundestage:

614

30 plius x
16-ame Vokietijos 
Bundestage: 31

5 %

Graikija 300 10 3,3 %

Vengrija 386 15 3,9 %

Airija 166 7 4,2 %

Italija

Camera dei Deputati 630 20 3,2 %

Senato 3151 10 3,2 %

Latvija 100 5 5 %

Lietuva 141 7 5 %

Liuksemburgas 60 5 8,3 %

Malta nesvarbu nenustatyta

Nyderlandai

Atstovų Rūmai 150 1 0,7 %

Senatas 75 1 1,3 %

Lenkija

Seimas 460 152 3,3 %

Senatas 100 7 7 %

Portugalija 230 2 0,9 %

Rumunija

Deputatų rūmai 332 10 3 %

Senatas 137 7 5,1 %

Slovakija 150 8 5,3 %

Slovėnija 90 3 3,3 %

                                               
1 Italijos Senatą sudaro 315 renkamų senatorių, bet Respublikos Prezidentas gali skirti kelis senatorius eiti šias 
pareigas iki gyvos galvos. Taigi, bendras senatorių skaičius viršija 315 ir laikui bėgant kinta.
2 Lenkijos parlamento rūmų „klubai“ skiriasi nuo „frakcijų“. Frakciją galima sukurti, jei ją sudaro bent trys 
nariai (t. y. 0,65 proc. Seimo narių arba 3 proc. Senato narių).
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Ispanija

Congreso 350 151 4,3 %

Senado 259 10 3,9 %

Švedija 349                142 4 %

Jungtinė Karalystė 646 nesvarbu nenustatyta

                                               
1 Partijoms, kurios gavo 15 proc. rinkėjų balsų regione arba rinkimų apygardose, kuriame (-iose) jos kėlė savo 
kandidatus, arba 15 proc. visos šalies masto partijų sąjungos arba koalicijos, kuriai jos priklausė, balsų, taikoma 
mažesnė nei penkių narių (1,42 proc.) riba.
2 Teoriškai užtenka vieno nario, jei vienoje rinkimų apygardoje politinė partija gavo daugiau nei 12 proc. balsų. 
To Švedijos parlamento rinkimuose dar neatsitiko nė karto. Reikia 4 proc. visos šalies rinkėjų balsų, o tai atitinka 
maždaug 14 vietų.
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