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Mūsu diskusijās par iespējamo 29. panta (politisko grupu izveidošana) pārskatīšanu līdz šim ir 
radušies trīs jautājumi. Tie visi ir saistīti ar iespējamo punkta pārskatīšanu, kurā ir noteikts 
minimālais politiskās grupas lielums.

1) Dalībvalstu skaits

Spēkā esošais noteikums pieprasa, lai grupu veido locekļi „kas ievēlēti vismaz vienā piektdaļā 
dalībvalstu”. Eiropas politisko partiju statūtos kā kritērijs minēta vienu ceturtā daļa 
dalībvalstu. Ir ierosināts, ka iekšējiem Parlamenta noteikumiem ir jāatspoguļo tiesību akti, kas 
ir pieņemti saistībā ar Eiropas politiskajām partijām. Ja mums būtu jāmaina Parlamenta 
noteikumi tā, lai atsauktos uz vienu ceturto daļu, tas nozīmētu, ka grupas izveidošanai būtu 
nepieciešami deputāti no septiņām dalībvalstīm sešu vietā. Neviens no šiem skaitļiem 
nemainītos, pievienojoties Horvātijai.

2) Locekļu skaits 

Pašlaik minimālais deputātu skaits politiskās grupas izveidošanai ir 20. Tas ir tikai 2,55 % no 
Eiropas Parlamenta dalībniekiem. Pievienotajā tabulā parādīts, ka 21 no 25 valstu 
parlamentiem (kuriem ir noteikumi par politiskajām grupām) ir augstāks minimālais slieksnis 
vismaz vienā no parlamenta palātām, un tas sasniedz 8,5 % (Luksemburgā), 8,1% (Austrijas 
Federālajā padomē) vai 7% (Polijas Parlamenta apakšpalātā), bet kopumā 15 dalībvalstīs ir 
vairāk nekā 4 %..

Rodas jautājums vai nevajadzētu paaugstināt Eiropas Parlamenta minimālo slieksni, lai 
tuvotos valstu parlamentu vidējai praksei. Ja šis skaits būtu 30 deputāti no 750 nākamajā 
parlamenta sasaukumā, tas atbilstu 4 % līmenim, kas joprojām būtu mazāk nekā valstu 
parlamentu vidējais rādītājs.

3) Tādas grupas uzturēšana, kas pēc tās izveidošanas kļūst mazāka, nekā minimālais slieksnis

J.P. Bonde un citi ir pievērsuši uzmanību problēmai, kas var rasties, ja grupa ir izveidota ar 
tikai tik lielu deputātu skaitu, lai sasniegtu minimālo slieksni. Šāda grupa ir ārkārtīgi 
neaizsargāta pret politisko spiedienu, ko var radīt neliela locekļu grupa vai pat viens tās 
loceklis, kas var draudēt pamest grupu, tādējādi to iznīcinot, ja konkrētā jautājumā viņš/viņa 
nepanāk savu.

Tādēļ ir jāapsver iespēja grupai pastāvēt, vismaz kādu laiku, ja pēc tās izveidošanas grupa 
kļūst mazāka, nekā minimālais slieksnis. Piemēram, ja grupas izveidošanai ir nepieciešami 30 
locekļi, tad šāda grupa varētu pastāvēt līdz pat gadam, ar nosacījumu, ka tajā ir vismaz 25 
locekļi. Tomēr, lai ieviestu šādus noteikumus, tos ir jāpapildina ar pasākumiem, kas panāktu, 
ka locekļus nevarētu „aizdot” dažādām grupām, lai palīdzētu to radīšanā, bet tad veidot atkal 
un atkal citas grupas.

Referents uzaicina iesniegt saprātīgus ierosinājumus par šiem trijiem punktiem.



DT\689515LV.doc 3/5 PE 396.502v01-00

LV

1 PIELIKUMS

Politiskās grupas valstu parlamentos

Valsts Kopējais deputātu skaits 
parlamentā / palātā

Minimālais locekļu 
skaits politiskajā 

grupā

%
no kopskaita

Austrija

Nacionālā padome 183 5 2,7 %

Federālā padome 62 5 8,1 %

Beļgija

Pārstāvju palāta 150 5 3,3 %

Senāts 71 2 2,8 %

Bulgārija 239 10 4,2 %

Kipra Saskaņā ar Konstitūciju — 80 
(no kuriem 56 — Kipras grieķi;
Kipras turki pameta parlamentu 
1963. gadā); pašreiz de facto 
56

7 (no 56) 12 %

Čehijas Republika

Deputātu palāta 200 101 5 %

Senāts 81 5 6,2 %

Dānija 179 42 2,2 %

Igaunija 101 5 5 %

Somija 200 neattiecas neattiecas

Francija
Nacionālā asambleja 577 20 3,5 %

                                               
1 Šis skaitlis attiecas uz jaunas grupas izveidošanu parlamentārā sasaukuma laikā. Pēc vēlēšanām tiek piemērots 
zemāks slieksnis — 3 locekļi (1,5 %).
2 Reglamentā nav noteikts slieksnis, taču grupas, kurās ir mazāk par 4 locekļiem, iegūtu mazāku finansiālo 
atbalstu. Tā kā neviena partija, kas saņēmusi mazāk par 2 % balstu, neiegūt vietas Folketing, vairumā gadījumu 
praksē pastāv 4 locekļu robeža. 



PE 396.502v01-00 4/5 DT\689515LV.doc

LV

Senāts 331 15 4,5 %

Vācija 598
(kā arī skaitu pārsniedzošie 

mandāti)
16. Vācijas Bundestāgā: 614

30 plus x
16. Vācijas Bundestāgā: 31

5 %

Grieķija 300 10 3,3 %

Ungārija 386 15 3,9 %

Īrija 166 7 4,2 %

Itālija

Deputātu palāta 630 20 3,2 %

Senāts 3151 10 3,2 %

Latvija 100 5 5 %

Lietuva 141 7 5 %

Luksemburga 60 5 8,3 %

Malta n/r n/r

Nīderlande

Pārstāvju palāta 150 1 0,7 %

Senāts 75 1 1,3 %

Polija

Parlamenta 
apakšpalāta

460 152 3,3 %

Senāts 100 7 7 %

Portugāle 230 2 0,9 %

Rumānija

Deputātu palāta 332 10 3 %

Senāts 137 7 5,1 %

Slovākija 150 8 5,3 %

Slovēnija 90 3 3,3 %

                                               
1 Itālijas Senātu veido 315 ievēlēti senatori, taču dažus senatorus Itālijas Republikas prezidents var iecelt uz 
mūžu. Tādējādi kopējais senatoru skaits ir lielāks par 315 un mainās laika gaitā.
2 Polijas palātās izšķir „klubus” un „grupas”. Izveidot grupu var ar 3 locekļu minimālo skaitu (kas ir 0,65 % no 
Parlamenta apakšpalātas un 3 % no Senāta).
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Spānija

Kongress 350 151 4,3 % 

Senāts 259 10 3,9 %

Zviedrija 349                142 4 %

Apvienotā Karaliste 646 neattiecas neattiecas

                                               
1 Zemāku slieksni, proti, 5 locekļus (1,42 %) piemēro partijām, kas ir ieguvušas 15 % balsu reģionā/vēlēšanu 
apgabalā, kurā tās piedāvāja kandidātus, vai 5 % balsu valsts partijas vadībā/partijas koalīcijā, kurā tie piedalās.
2 Teorētiski — 1, ja partija iegūst vairāk par 12 % balsu vienā vēlēšanu apgabalā. Zviedrijas vēlēšanās tas nekad 
nav noticis. Slieksnis ir 4 % no balsīm visā valstī, kas atbilst apmēram 14 vietām.
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