
DT\689515RO.doc PE396.502v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru afaceri constituţionale

16.10.2007

DOCUMENT DE LUCRU

privind modificarea articolului 29 - Constituirea grupurilor politice

Comisia pentru afaceri constituţionale

Raportor: Richard Corbett



PE396.502v01-00 2/6 DT\689515RO.doc

RO

În discuţiile noastre de până acum asupra unei posibile revizuiri a articolului 29 (constituirea 
grupurilor politice), au apărut trei probleme. Toate trei se referă la o posibilă revizuire a 
alineatului (2) referitor la mărimea minimă admisă a unui grup politic.

(1) Numărul de state membre

În prezent articolul respectiv impune ca membrii unui grup politic să fie „aleşi în cel puţin o 
cincime din statele membre”. Statutul partidelor politice europene face referire la criteriul 
„unui sfert” din statele membre ca fiind relevant. S-a sugerat că legislaţia referitoare la 
partidele politice europene ar trebui să fie reflectată în normele parlamentare interne. Dacă ar 
fi să schimbăm normele Parlamentului în aşa fel încât să facă referinţă la un sfert, aceasta ar 
însemna că în prezent un grup ar trebui să aibă membri din şapte state membre în loc de şase. 
Aceste cifre nu s-ar schimba în cazul aderării Croaţiei.

(2) Numărul de membri 

Numărul minim necesar de deputaţi pentru a constitui un grup politic este de douăzeci. Acesta 
reprezintă doar 2,55% din numărul total de deputaţi ai Parlamentului European. Din tabelul 
anexat reiese că în 21 din cele 25 de parlamente naţionale care au instituit norme referitoare la 
grupurile politice, este necesar un prag superior în cel puţin una din camerele parlamentului, 
mergând până la 8,5% în Luxembourg, 8,1% în Bundesrat-ul Austriei sau 7% în Senatul 
Poloniei, însă în general peste pragul de 4% (în 15 state membre).

Se pune întrebarea dacă în Parlamentul European pragul minim ar trebui să fie stabilit la un 
nivel superior, mai apropiat de media din parlamentele naţionale. Dacă pragul ar fi fixat la 30 
de deputaţi din 750 în următorul parlament, acesta ar corespunde unui nivel de 4%, care ar fi 
în continuare inferior mediei din parlamentele naţionale.

(3) Continuitatea existenţei unui grup politic al cărui număr de membri scade sub pragul 
minim după crearea sa

Dl Bonde, împreună cu alţii, a atras atenţia asupra situaţiei dificile care poate apărea în 
situaţia în care un grup a fost constituit cu un număr de membri care abia ajunge la pragul 
minim.  În această situaţie, grupul devine extrem de vulnerabil la presiuni politice din partea 
unui grup restrâns de membri, sau chiar a unui singur membru, care poate ameninţa cu 
părăsirea grupului, şi deci cu desfiinţarea sa, în cazul în care el sau ea nu are câştig de cauză 
pe o anumită problemă.

Prin urmare, ar trebui să se ia în considerare ideea de a permite unui grup să continue să 
existe, cel puţin pentru o perioadă, în cazul în care după constituirea sa numărul de membri 
scade sub pragul minim necesar. De exemplu, în cazul în care sunt necesari 30 de membri 
pentru constituirea unui grup, acesta ar putea continua să existe pentru o perioadă de până la 
un an, cu condiţia să aibă cel puţin 25 de membri. Totuşi, pentru ca o asemenea normă să 
poată fi introdusă, ar trebui să se instituie măsuri prin care să se asigure că membrii nu pot fi 
„împrumutaţi” în mod succesiv diferitelor grupuri pentru a ajuta la constituirea unui grup, ca 
după aceea să ajute la constituirea altuia, şi aşa mai departe.

Raportorul vă invită sa-i trimiteţi sugestii de bun-simţ referitoare la aceste trei probleme.
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ANEXA 1:

Grupuri politice în parlamentele naţionale

Ţara: Numărul total de 
deputaţi în parlament / 

cameră

Numărul minim de 
deputaţi într-un 

grup politic

%
din total

Austria

Nationalrat 183 5 2,7 %

Bundesrat 62 5 8,1 %

Belgia

Camera 150 5 3,3 %

Senatul 71 2 2,8 %

Bulgaria 239 10 4,2 %

Cipru 80 potrivit Constituţiei (din 
care 56 de ciprioţi greci;
ciprioţii turci nu mai sunt 
prezenţi din 1963); în prezent 
de facto 56

7 (din 56) 12 %

Republica Cehă

Camera Deputaţilor 200 101 5 %

Senatul 81 5 6,2 %

Danemarca 179 42 2,2 %

Estonia 101 5 5 %

Finlanda 200 n/r n/r

Franţa
Adunarea naţională 577 20 3,5 %

                                               
1 Acest număr se aplică în cazul constituirii unui nou grup în timpul mandatului parlamentar.  După alegeri se 
aplică un prag inferior de 3 membri (1,5%).
2 Regulamentul de procedură nu prevede niciun prag, însă grupurile constituite din mai puţin de 4 membri obţin 
un nivel mai scăzut de asistenţă financiară. Deoarece partidele care obţin mai puţin de 2% din voturi nu vor fi 
reprezentate în Folketing, în practică de cele mai multe ori se aplică o limită minimă de 4 membri.
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Senatul 331 15 4,5 %

Germania 598
plus potenţiale mandate 

suplimentare
al 16-lea Bundestag al Germaniei:

614

30 plus x
al 16-lea Bundestag al 

Germaniei:  31

5 %

Grecia 300 10 3,3 %

Ungaria 386 15 3,9 %

Irlanda 166 7 4,2 %

Italia

Camera Deputaţilor 630 20 3,2 %

Senatul 3151 10 3,2 %

Letonia 100 5 5 %

Lituania 141 7 5 %

Luxemburg 60 5 8,3 %

Malta n/r n/r

Ţările de Jos

Camera 
Reprezentanţilor 150 1 0,7 %

Senatul 75 1 1,3 %

Polonia

Seimul 460 152 3,3 %

Senatul 100 7 7 %

Portugalia 230 2 0,9 %

România

Camera Deputaţilor 332 10 3 %

Senatul 137 7 5,1 %

Slovacia 150 8 5,3 %

Slovenia 90 3 3,3 %

                                               
1 Senatul Italiei este constituit din 315 senatori aleşi, însă unii senatori pot fi numiţi pe viaţă de către preşedintele 
republicii. Numărul total al senatorilor este deci mai mare de 315 şi în timp poate varia.
2 În parlamentul Poloniei, se face distincţie între „cluburi” şi „grupuri”. Grupurile se pot constitui cu minimum 3 
membri (reprezentând 0,65% în Seim şi 3% în Senat).
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Spania

Congresul 350 151 4,3 % 

Senatul 259 10 3,9 %

Suedia 349                142 4 %

Regatul Unit 646 n/r n/r

n/r = nu este relevant

                                               
1 Se aplică un prag inferior de 5 membri (1,42%) partidelor care au obţinut 15% din voturi în 
regiunile/circumscripţiile unde au prezentat candidaţi sau 5% din grupul parlamentar naţional/coaliţia de partide 
din care făceau parte.
2 În teorie, 1, dacă un partid reprezentat în parlament primeşte mai mult de 12% din voturi într-o circumscripţie. 
Acest lucru nu s-a întâmplat încă niciodată în alegerile din Suedia. Pragul este de 4% din voturile exprimate în 
toată ţara, ceea ce echivalează cu 14 locuri.
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