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Europarlamentarzyœci, w zale¿noœci
od pogl¹dów politycznych, wstêpuj¹ do
jednej z frakcji politycznych funkcjo-
nuj¹cych oficjalnie w parlamencie lub
pozostaj¹ niezale¿ni, bez wzglêdu na
narodowoœæ. Aby utworzyæ frakcjê poli-
tyczn¹, potrzeba obecnie 25 pos³ów
reprezentuj¹cych co najmniej jedn¹
czwart¹ pañstw cz³onkowskich (mini-
mum 7 pañstw). Przystêpowanie do kilku

frakcji politycznych jest zabronione.
Frakcje zosta³y formalnie uznane w 1953 r. przez

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne Europejskiej
Wspólnoty Wêgla i Stali. Minimaln¹ liczbê cz³onków
tworz¹cych now¹ grupê okreœlono wówczas na 9. Obecnie
kwestie dotycz¹ce tworzenia i funkcjonowania frakcji poli-
tycznych Parlamentu Europejskiego rozwi¹zuje jego regu-
lamin. W czasie IV i V kadencji PE (1994–2004)
obowi¹zuj¹ce minimum wynosi³o 23 europarlamentarzy-
stów z dwóch pañstw albo 18 eurodeputowanych z trzech
pañstw, albo 14 europos³ów z czterech lub wiêcej pañstw.
W VI kadencji (2004–2009) do utworzenia nowej frakcji
byli potrzebni europarlamentarzyœci z co najmniej jednej
pi¹tej pañstw cz³onkowskich. W praktyce w latach
2004–2006 minimalna liczba cz³onków frakcji wynosi³a
19 eurodeputowanych z piêciu pañstw, a w latach
2007–2009 — 20 europos³ów z szeœciu pañstw.

Frakcje wybieraj¹ przewodnicz¹cego lub w niektórych
przypadkach dwóch wspó³przewodnicz¹cych, prezydium
i sekretariat. Przed ka¿dym g³osowaniem na posiedzeniu
plenarnym frakcje zapoznaj¹ siê ze sprawozdaniami
opracowanymi przez komisje parlamentarne i w razie
potrzeby wnosz¹ poprawki. Stanowisko frakcji jest usta-
lane przez wewnêtrzne porozumienie. ¯adnego euro-
parlamentarzysty nie mo¿na zobowi¹zaæ do g³osowania
w okreœlony sposób.

W Parlamencie Europejskim VII kadencji istnieje 7
frakcji politycznych: Europejska Partia Ludowa (Chrzeœci-
jañscy Demokraci) (EPP), Postêpowy Sojusz Socjalistów
i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D), Poro-
zumienie Libera³ów i Demokratów na rzecz Europy
(ALDE), Europejscy Konserwatyœci i Reformatorzy (ECR),
Zieloni-Wolne Przymierze Europejskie (Greens/EFA),
Zjednoczona Lewica Europejska-Nordycka Zielona Lewi-
ca (GUE/NGL), Europa Wolnoœci i Demokracji (EFD)
oraz Niezrzeszeni (NA).

EPP — Europejska Partia Ludowa (Chrzeœcijañscy
Demokraci) (European People’s Party). W jej sk³ad
wchodz¹ europarlamentarzyœci partii chadeckich, konser-

watywnych i liberalno-konserwatywnych. W Parlamencie
Europejskim VII kadencji EPP ma 265 cz³onków i jest jego
najwiêksz¹ frakcj¹.

EPP zosta³a utworzona 23 czerwca 1953 r. pod nazw¹
Grupa Chrzeœcijañsko-Demokratyczna jako frakcja poli-
tyczna Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty
Wêgla i Stali. Po pierwszych bezpoœrednich wyborach do
Parlamentu Europejskiego zmieni³a w lipcu 1979 r. nazwê
na Grupa Europejskiej Partii Ludowej, a nastêpnie w lipcu
1999 r. na Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrzeœci-
jañscy Demokraci) i Europejscy Demokraci. W lipcu
2009 r. powróci³a do nazwy Grupa Europejskiej Partii
Ludowej.

Ka¿dy europarlamentarzysta EPP jest cz³onkiem jednej
z parlamentarnych komisji, a w drugiej wystêpuje jako
zastêpca cz³onka. Organizacja wewnêtrzna EPP obejmuje
Zgromadzenie Frakcji, Prezydium, Biuro i grupy robocze.
Cz³onkowie frakcji omawiaj¹ wszystkie dokumenty przy-
gotowane do zatwierdzenia przez PE najpierw w grupach
roboczych, nastêpnie na plenarnych zgromadzeniach, pod-
czas których jest przyjmowane ostateczne stanowisko frakcji.
Zebrania te odbywaj¹ siê zwykle w Brukseli i Strasburgu.
Poza tym dwa razy do roku EPP zbiera siê w innych miej-
scach w Europie.

Program EPP w Parlamencie Europejskim VII kadencji
dotyczy wielu zagadnieñ. Najwa¿niejsze z nich to:

� tworzenie nowych miejsc pracy poprzez reformy
i finansowanie edukacji, kszta³cenia ustawicznego i zatrud-
nienia;

� unikanie protekcjonizmu, ale koordynowanie polity-
ki monetarnej i podatkowej;

� zwiêkszanie przejrzystoœci dzia³ania rynków finan-
sowych i ich nadzorowanie;

� tworzenie z Europy lidera ekologicznej technologii;
� wzrost udzia³u energii odnawialnej przynajmniej do

20% do 2020 r.;
� wprowadzanie u³atwieñ dla pracuj¹cych rodziców

(prorodzinna polityka podatkowa, poprawa warunków
mieszkaniowych i opieki nad dzieckiem);

� opracowanie europejskiej strategii przyci¹gania
wysoko kwalifikowanych pracowników z innych czêœci
œwiata.

Do frakcji Europejska Partia Ludowa (Chrzeœcijañscy
Demokraci) nale¿¹ europarlamentarzyœci Platformy Oby-
watelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przewod-
nicz¹cym Parlamentu Europejskiego zosta³ polityk tej
grupy Jerzy Buzek.

S&D — Postêpowy Sojusz Socjalistów i Demokratów

w Parlamencie Europejskim (Progressive Alliance of

Socialists and Democrats in the European Parliament).

Sojusz jest to socjaldemokratyczna frakcja polityczna VII
kadencji PE, powo³ana 23 czerwca 2009 r. Liczy 184 euro-
parlamentarzystów i stanowi drug¹ co do wielkoœci grupê.
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Jej historia siêga 23 czerwca 1953 r., gdy we Wspól-
nym Zgromadzeniu Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali
utworzono Grupê Socjalistów (Group of the Socialists)
jako frakcjê polityczn¹. Biuro i sekretariat frakcji umiej-
scowiono w Luksemburgu. W powo³anym w 1958 r. PE
z mianowanymi parlamentarzystami frakcja kontynuowa³a
swoj¹ dzia³alnoœæ pod nazw¹ Grupa Socjalistyczna (Socia-
list Group). Grupa ta by³a obecna tak¿e w parlamencie
sk³adaj¹cym siê po raz pierwszy z parlamentarzystów
pochodz¹cych z powszechnych wyborów (1979 r.). By³a
wtedy jego najsilniejsz¹ frakcj¹ polityczn¹.

W 1987 r. Grupa Socjalistyczna nawi¹za³a wspó³pracê
z Europejsk¹ Parti¹ Ludow¹ EPP, z któr¹ tworzy³a wiêk-
szoœæ parlamentarn¹ przez znaczn¹ czêœæ dotychczaso-
wych kadencji PE. Od tej pory z tej koalicji jest wybierany
przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego, przy czym
jego kadencja jest dzielona na dwie czêœci, po po³owie
kadencji dla przedstawicieli obydwu frakcji.

W 1974 r. partie tworz¹ce Grupê Socjalistyczn¹
powo³a³y Konfederacjê Partii Socjalistycznych Wspólnoty
Europejskiej (Confederation of Socialist Parties of the
European Community), przekszta³con¹ w 1992 r. w Partiê
Europejskich Socjalistów (Party of European Socialists).
W zwi¹zku z tym zwi¹zana z nimi frakcja w Parlamencie
Europejskim zosta³a 21 kwietnia 1993 r. przemianowana
na Grupê Partii Europejskich Socjalistów (Group of the
Party of European Socialists). Kolejna zmiana nazwy tej
frakcji nast¹pi³a 20 lipca 2004 r. — na Grupa Socjalistycz-
na w Parlamencie Europejskim (Socialist Group in the
European Parliament). Chodzi³o g³ównie o odró¿nienie
frakcji parlamentarnej od tworz¹cej j¹ europejskiej partii.

W 2007 r. frakcja stanowi³a drug¹ najsilniejsz¹ grupê
w parlamencie. Jednak¿e z ostatnich wyborów z 2009 r.
wysz³a bardzo os³abiona. Znalaz³a koalicjanta we w³oskiej
Partii Demokratycznej, centrowej, z silnymi akcentami
socjaldemokratycznymi i lewicowo-chrzeœcijañskimi. Par-
tia ta wprowadzi³a do PE dwudziestu jeden przedstawicie-
li. Po zawi¹zaniu koalicji obydwa ugrupowania przyjê³y
obecn¹ nazwê.

ALDE — Porozumienie Libera³ów i Demokratów
na rzecz Europy (Alliance des Démocrates et des Libéraux
pour l’Europe). Frakcja ta jest wynikiem przymierza
dwóch europejskich partii politycznych: Europejskiej
Liberalno-Demokratycznej Partii Reform i Europej-
skiej Partii Demokratycznej. Jest ona trzeci¹ co do wielko-
œci grup¹ polityczn¹ w PE, licz¹c¹ 101 cz³onków.

ALDE opowiada siê za otwartym podejœciem do poli-
tyki Unii Europejskiej, ³¹cz¹cym wolnoœæ indywidualn¹,
kulturê biznesow¹, solidarnoœæ gospodarcz¹ i spo³eczn¹,
troskê o przysz³oœæ œrodowiska oraz tolerancjê i poszano-
wanie ró¿norodnoœci kulturowej, religijnej i jêzykowej.
Optuje za Europ¹, która szanuje zasady demokracji,
praworz¹dnoœæ, prawa cz³owieka i gospodarkê wolno-
rynkow¹. Grupa walczy o wolnoœæ, bezpieczeñstwo i spra-
wiedliwoœæ dla wszystkich obywateli Europy, k³ad¹c
nacisk na przestrzeganie praw cz³owieka i zwalczanie
wszelkich form dyskryminacji. Dzia³a na rzecz pokoju,
sprawiedliwoœci i stabilnoœci na œwiecie oraz wspó³pra-
cy instytucji miêdzynarodowych. ALDE wspiera reformê
instytucji UE.

ECR — Europejscy Konserwatyœci i Reformatorzy
(European Conservatives and Reformists). Frakcja
zosta³a utworzona 22 czerwca 2009 r. W sk³ad grupy

wesz³y: Partia Konserwatywna z Wielkiej Brytanii, Prawo
i Sprawiedliwoœæ z Polski oraz Obywatelska Partia Demo-
kratyczna z Czech, a tak¿e pojedynczy przedstawiciele
innych partii. Ostatecznie decyzjê o przyst¹pieniu do frak-
cji podjê³o 55 europarlamentarzystów. Przewodnicz¹cym
grupy jest Micha³ Kamiñski.

Program Europejskich Konserwatystów i Reformato-
rów opiera siê na tzw. Deklaracji Praskiej z 22 czerwca
2009 r., g³osz¹cej nastêpuj¹ce wartoœci:

� swoboda przedsiêbiorczoœci, wolny i uczciwy han-
del i konkurencja, minimum regulacji, ni¿sze podatki
i mniejszy udzia³ rz¹du jako czynniki zapewniaj¹ce wol-
noœæ osobist¹ i dobrobyt w wymiarze jednostkowym i na-
rodowym;

� wolnoœæ jednostek, wiêksza odpowiedzialnoœæ oso-
bista i wiêksze poszanowanie zobowi¹zañ wobec demo-
kratycznych wartoœci;

� trwa³e dostawy czystej energii z naciskiem na bez-
pieczeñstwo energetyczne;

� znaczenie rodziny jako fundamentu spo³eczeñstwa;
� integralnoœæ i suwerennoœæ pañstwa narodowego,

sprzeciw wobec unijnego federalizmu i przywrócenie
poszanowania zasad prawdziwej subsydiarnoœci;

� nadrzêdnoœæ transatlantyckich wiêzi bezpieczeñstwa
w dynamicznym i skutecznym NATO i poparcie dla
m³odych demokracji w Europie;

� skuteczna kontrola imigracji i po³o¿enie kresu nad-
u¿ywaniu procedur azylowych;

� wydajne i nowoczesne us³ugi publiczne oraz wra¿li-
woœæ na potrzeby wspólnot miejskich i wiejskich;

� ograniczenie marnotrawstwa i nadmiernej biuro-
kracji oraz zobowi¹zanie siê do wiêkszej przejrzystoœci
i uczciwoœci w instytucjach UE i w dysponowaniu fundu-
szami unijnymi;

� poszanowanie i równe traktowanie wszystkich kra-
jów UE, nowych i starych, du¿ych i ma³ych.

Greens/EFA — Zieloni-Wolne Przymierze Europej-

skie (Greens/European Free Alliance). Jest to ugrupowa-
nie centrolewicowe. Frakcja powsta³a w lipcu 1999 r.
Sk³ada siê z reprezentantów dwóch grup politycznych: par-
tii Zielonych zgrupowanych w Europejskiej Federacji Par-
tii Zielonych-Europejskiej Partii Zielonych i Wolnego
Sojuszu Europejskiego, reprezentuj¹cego narody bez
pañstw oraz mniejszoœci narodowe. Obecnie ma 55
cz³onków.

Program frakcji obejmuje m.in. dzia³anie na rzecz
budowy spo³eczeñstwa szanuj¹cego podstawowe prawa
cz³owieka, pog³êbiaj¹cego demokracjê przez decentraliza-
cjê i bezpoœredni udzia³ ludnoœci w podejmowaniu
dotycz¹cych jej decyzji. Wed³ug tej grupy nale¿y budowaæ
Uniê Europejsk¹ ludzi wolnych, kieruj¹c¹ siê zasadami
pomocniczoœci i solidarnoœci miêdzyludzkiej. Powinny
byæ zagwarantowane prawa obywatelskie, równie¿ dla
osób pochodz¹cych z krajów nienale¿¹cych do UE. Jedno-
czeœnie nale¿y zmieniæ obecne zbyt mocne ukierunkowa-
nie UE na rozwój gospodarczy kosztem wartoœci
spo³ecznych, kulturalnych i ekologicznych. Specjalny sta-
tus powinny uzyskaæ w Unii Europejskiej regiony oddalo-
ne od Europy, takie jak Wyspy Kanaryjskie, Azory, Madera
i zamorskie terytoria Francji.

Z Grup¹ Zieloni/WSE wspó³pracuje polska partia Zie-
lonych 2004 oraz Ruch Autonomii Œl¹ska.
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GUE/NGL — Zjednoczona Lewica Europejska-Nor-

dycka Zielona Lewica (European United Left-Nordic

Green Left). Lewicowa frakcja polityczna w Parlamencie
Europejskim grupuje partie eurokomunistyczne, socjali-
styczne oraz ekosocjalistyczne. Powsta³a w 1994 r. Jej
cz³onkowie nale¿¹ do dwóch partii europejskich: Europej-
skiej Partii Lewicy oraz Sojuszu Nordyckiej Zielonej
Lewicy. Skupia 41 europarlamentarzystów.

Wed³ug deklaracji brukselskiej z 14 lipca 1994 r. frak-
cja przeciwstawia siê obecnej europejskiej strukturze poli-
tycznej, chocia¿ popiera integracjê pañstw europejskich.
Do g³ównych celów frakcji nale¿¹: ca³kowita zmiana insty-
tucji tak, aby by³y one w pe³ni demokratyczne, zerwanie z
neoliberaln¹ polityk¹ monetarystyczn¹ oraz polityka
wspó³rozwoju i równowa¿nej wspó³pracy. Frakcja chce
likwidacji NATO i wzmocnienia OBWE (Organizacji Bez-
pieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie).

EFD — Europa Wolnoœci i Demokracji (Europe of

Freedom and Democracy). Frakcja ta powsta³a 1 lipca
2009 r. po wyborach europejskich, w zwi¹zku z rozpadem
dwóch dotychczasowych grup — Unii na rzecz Europy
Narodów oraz Niepodleg³oœci i Demokracji. W VII kaden-
cji Parlamentu Europejskiego liczy 32 europarlamentarzy-
stów.

EFD po³¹czy³a ugrupowania prawicowe, konserwa-
tywne i eurosceptyczne. Partie cz³onkowskie deklaruj¹
niechêæ wobec traktatu lizboñskiego, akcesu Turcji do UE,
a tak¿e do zjawiska nielegalnej imigracji.

NA — Niezrzeszeni (Non-attached Members). Do tej
grupy zaliczaj¹ siê europarlamentarzyœci, którzy nie nale¿¹
do ¿adnej frakcji politycznej. Jest ich obecnie 26.

W latach 90. niezrzeszeni europarlamentarzyœci
wspó³pracowali na forum Parlamentu Europejskiego pod
nazw¹ Technicznej Frakcji Europejskiej Prawicy. By³ to
zwi¹zek pragmatyczny, gdy¿ dziêki tej formie organizacji
mogli korzystaæ z przywilejów frakcji politycznej PE.
Obecnie nie s¹ dozwolone takie ugrupowania tworzone nie
z pobudek ideologicznych, lecz jedynie dla korzyœci orga-
nizacyjnych. Aby stworzyæ frakcjê parlamentarn¹, nale¿y
posiadaæ minimum 25 europarlamentarzystów z siedmiu
ró¿nych krajów cz³onkowskich. Zmusi³o to skrajne partie
do utworzenia Grupy Niezrzeszonych. Reprezentowane s¹
w niej trzy nurty: nacjonalistyczno-ksenofobiczny
(m.in. francuski Front Narodowy), nacjonalistyczno-liber-
tariañski oraz nacjonalistyczno-regionalny (m.in. w³oska
Liga Pó³nocna).
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