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Fid-diskussjonijiet tagħna sa issa dwar ir-reviżjoni possibbli ta’ l-Artikolu 29 (formazzjoni ta’ 
gruppi politiċi) tfaċċaw tliet kwistjonijiet. Dawn kollha jikkonċernaw reviżjoni possibbli tal-
paragrafu tnejn dwar id-daqs minimu ta’ grupp politiku.

(1) In-numru ta’ Stati Membri 

Bħalissa r-regola titlob li grupp politiku jkun magħmul minn membri "eletti f’mill-inqas 
wieħed minn kull ħamsa ta’ l-Istati Membri". L-istatut dwar il-partiti politiċi Ewropej jirreferi 
għal "kwart" ta’ l-Istati Membri bħala li huwa l-kriterju rilevanti. Ġie ssuġġerit li r-regoli
parlamentari interni tagħna għandhom jirriflettu l-leġiżlazzjoni li kienet ġiet adottata fir-
rigward tal-partiti politiċi Ewropej. Li kieku kellna nbiddlu r-regoli tal-Parlament biex 
nirreferu għal kwart wieħed, dan ikun ifisser li bħalissa, grupp ikun jeħtieġ MPE minn seba’ 
Stati Membri minflok minn sitta. L-ebda minn dawn il-figuri ma huma ser jinbidlu fl-
eventwalità ta’ adeżjoni mill-Kroazja. 

(2) In-numru ta’ membri 

In-numru minimu ta’ MPE meħtieġa biex jiffurmaw grupp politiku bħalissa huwa ta’ għoxrin. 
Dan in-numru jirrappreżenta sempliċiment 2.55% tan-numru ta’ membri tal-Parlament 
Ewropew. It-tabella mehmuża turi li f’21 mill-25 parlament nazzjonali li għandhom regoli 
dwar gruppi politiċi, huwa meħtieġ limitu ogħla f’mill-inqas kamra parlamentari waħda, li 
jitla’ sa 8.5% (għal-Lussemburgu), 8.1% (għall-Bundesrat Awstrijak) jew 7% (għas-Senat 
Pollakk), iżda ġeneralment ogħla mil-livell ta’ 4% (għal 15-il Stat Membru).

Il-mistoqsija li tqum hija dwar jekk il-limitu tal-Parlament Ewropew għandux jiżdied għal xi 
kwota eqreb għall-prattika medja tal-parlamenti nazzjonali. Jekk fil-parlament li jmiss il-
figura tiġi iffissata għal 30 Membru mis-750 li hemm, ikun ifisser li dan jikkorrispondi għal 
figura ta’ 4%, li xorta waħda jkun għadu inqas mill-medja għall-parlamenti nazzjonali. 

(3) Iż-żamma ta’ Grupp li jmur taħt il-limitu wara li jkun inħoloq

Is-Sur Bonde u oħrajn ġibdu l-attenzjoni għas-sitwazzjoni diffiċli li tista’ tfiġġ meta Grupp 
ikun ġie ikkreat b’biżżejjed membri biex jintlaħaq il-limitu minimu. Dan imbagħad ikun 
vulnerabbli ħafna għal pressjoni politika minn grupp żgħir ta’ membri - anki membru wieħed
- li jista’ jhedded li jħalli l-Grupp, biex b’hekk ikun qed jeqirdu sakemm tgħaddi tiegħu fuq 
kwistjoni partikolari.

Għaldaqstant, għandha tingħata konsiderazzjoni għal li jingħata ċ-ċans li Grupp ikompli 
jeżisti, għallinqas għal perjodu ta’ żmien, jekk wara l-ħolqien tiegħu huwa jmur taħt il-limitu 
meħtieġ. Ngħidu aħna, jekk sabiex jiġi ffurmat Grupp politiku hemm bżonn ta’ 30 membru, 
tali Grupp ikun jista’ jkompli jeżisti sa sena oħra, bil-kondizzjoni li jkollu mill-inqas 25 
membru. Madankollu, biex tkun tista’ tiġi introdotta regola bħal din, hija għandha tkun 
akkumpanjata minn miżuri li jiżguraw li l-membri ma jistgħux jiġu suċċessivament "mislufa
lil" gruppi differenti biex jgħinu fil-ħolqien tagħhom, u mbagħad jgħaddu biex jikkostitwixxu 
Gruppi oħrajn darba wara l-oħra.

Ir-Rapporteur tiegħek qiegħed jagħmel stedina għal suġġerimenti ta’ sens komun dwar dawn 
it-tliet punti. 
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ANNESS 1

Gruppi Politiċi f’parlamenti nazzjonali

Pajjiż Numru totali ta’ 
Membri fil-Parlament /

Kamra

Numru minimu ta’ 
Membri għal grupp 

politiku 

%
ta’ totali

L-Awstrija

Nationalrat 183 5 2,7 %

Bundesrat 62 5 8,1 %

Il-Belġju 

La Chambre 150 5 3,3 %

Le Sénat 71 2 2,8 %

Il-Bulgarija 239 10 4,2 %

Ċipru Skond il-Kostituzzjoni 80 (li 
minnhom, 56 huma Ċiprijotti 
Griegi; iċ-Ċiprijotti Torok
telqu fl-1963); bħalissa de 
facto 56

7 (minn 56) 12 %

Ir-Repubblika Ċeka

Il-Kamra tad-Deputati 200 101 5 %

Is-Senat 81 5 6,2 %

Id-Danimarka 179 42 2,2 %

L-Estonja 101 5 5 %

Il-Finlandja 200 m/r m/r

Franza
Assemblée 577 20 3,5 %

                                               
1 Din il-figura tapplika għat-tiswir ta’ grupp ġdid matul il-mandat parlamentari. Wara li jsiru l-elezzjonijiet 
għandu japplika limitu aktar baxx ta’ 3 membri (1,5%).
2 Fir-Regoli ta’ Proċedura ma hemm l-ebda limitu stipulat, iżda gruppi ta’ inqas minn 4 membri jiksbu inqas 
appoġġ finanzjarju. Peress li l-ebda partit li jkun kiseb inqas minn 2% tal-voti ma huwa ser ikollu siġġijiet fil-
Folketing, f’ħafna mill-każijiet huwa stabbilit limitu prattiku ta’ 4 membri.
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Sénat 331 15 4,5 %

Il-Ġermanja 598
(flimkien ma’ mandati li jistgħu 

jiżdiedu)
Is-16-il Bundestag Ġermaniż: 614

30 plus x 
Is-16-il Bundestag

Ġermaniż: 31

5 %

Il-Greċja 300 10 3,3 %

L-Ungerija 386 15 3,9 %

L-Irlanda 166 7 4,2 %

L-Italja

Camera dei Deputati 630 20 3,2 %

Senato 3151 10 3,2 %

Il-Latvja 100 5 5 %

Il-Litwanja 141 7 5 %

Il-Lussemburgu 60 5 8,3 %

Malta m/r m/r

L-Olanda 

Il-Kamra tar-
Rappreżentanti 150 1 0,7 %

Is-Senat 75 1 1,3 %

Il-Polonja

Sejm 460 152 3,3 %

Senat 100 7 7 %

Il-Portugall 230 2 0,9 %

Ir-Rumanija

Kamra tad-Deputati 332 10 3 %

Is-Senat 137 7 5,1 %

Is-Slovakja 150 8 5,3 %

Is-Slovenja 90 3 3,3 %

                                               
1 Is-Senat Taljan huwa magħmul minn 315-il Senatur elett, iżda uħud mis-Senaturi jistgħu jinħatru għal dejjem 
mill-President tar-Repubblika. In-numru totali ta’ Senaturi huwa għalhekk akbar minn 315 u jvarja minn żmien 
għal żmien.
2 Fil-kmamar Pollakki issir distinzjoni bejn "klabbijiet" u "gruppi". It-twaqqif ta’ grupp huwa possibbli 
b’minimu ta’ 3 membri (li jkunu jirrappreżentaw 0,65% fis-Sejm, 3% fis-Senat).
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Spanja

Congreso 350 151 4,3 % 

Senado 259 10 3,9 %

L-Iżvezja 349                142 4 %

Ir-Renju Unit 646 m/r m/r

m/r = mhux rilevanti

                                               
1 Limitu aktar baxx ta’ 5 membri (1,42%) jiġi applikat għal partiti li jkunu kisbu jew 15% tal-voti fir-
reġjun/kostitwenzi fejn ikunu ppreżentaw il-kandidati jew 5% tal-koalizzjoni ta’ membri parlamentari/partit fuq 
skala nazzjonali, li minnha kienu jagħmlu parti.
2 Fit-teorija, 1, jekk PP jikseb aktar minn 12 % tal-voti f’kostitwenza waħda. Sa issa dan għadu qatt ma seħħ fl-elezzjonijiet 
Żvediżi. Il-limitu huwa ta’ 4 % tal-voti fil-pajjiż kollu, li jirriżultaw f’madwar 14-il siġġu.


	689515mt.doc

