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Partigrupper i Europaparlamentet: vad de
står för och ideologi
Som faktablad nummer 5 visade är partigrupperna i Europaparlamentet organiserade
utifrån politisk tillhörighet och inte utifrån nationalitet. Partigrupperna är organiserade
utifrån den klassiska vänster-högerskalan som kan ses i alla demokratiska parlament
(Hix et al, 2006). I figuren nedan presenteras en kort sammanställning över vad
partigrupperna står för. För att få reda på vilka partigrupper de svenska partierna tillhör
kan ni se faktablad nummer 5.
Figur 1. Partigrupper i Europaparlamentet.

Det Europeiska
folkpartiet (EPP) är den
största partigruppen i
Europaparlamentet. Dess
politiska tillhörighet ses
som center-höger.
Gruppen grundades år
1952 som en
kristdemokratisk grupp,
och är därmed en av de
äldsta grupperna i
Europaparlamentet.

Den näst största gruppen
i Europaparlamentet är
Progressiva förbundet av
socialdemokrater och
demokrater (S&D).
Gruppen har en
socialdemokratisk
politisk ställning och
grundades år 1953, ett
år senare än EPP.

Gruppen Europeiska
konservativa och
reformister (ECR) är en
politisk konservativ
grupp som grundades år
2009 av konservativa
brittiska parlamentariker
som tidigare ingick i EPP.
Politiskt är gruppen EUskeptisk.

Gruppen Alliansen
liberaler och demokrater
för Europa (ALDE) består
av liberala, socialliberala
och konservativt liberala
partier. Även ALDE
grundades i början av
1950-talet, närmare
bestämt år 1952.

Gruppen Europeiska
enade vänstern/Nordisk
grön vänster (GUE/NGL
eller EUL-NGL) är en
vänsterorienterad
partigrupp som
grundades år 1995.
Medlemmarna består av
traditionellt sett
kommunistiska partier.

Gruppen De
gröna/Europeiska fria
alliansen (Greens/EFA)
består huvudsakligen av
två europeiska partier.
Dessa partier är det
Europeiska gröna partiet
och Europeiska fria
alliansen. Gruppen
bildades år 1999.

Gruppen Frihet och
direktdemokrati i Europa
(EFDD) är en
högerorienterad EUskeptisk grupp som
bildades sommaren efter
valet till
Europaparlamentet år
2009.

Gruppen Nationernas
och friheternas Europa
(ENF) en högerradikal
grupp som bildades år
2015 efter valet till
Europaparlamentet
2014. Även denna grupp
är skeptisk till EU.

Kommentar: Beskrivningar av varje partigrupp är baserade på informationen från hemsidan It’s Your Parliament samt från de två
artiklarna Lehane, S. & Grabbe, H. (2018) “2019 European Parliament Elections Will Change the EU’s Political Dynamics”, in
Carnegie Europe; McDonnell, D & Werner, A (2018) “Respectable radicals: why some radical right parties in the European
Parliament forsake policy congruence”, Journal of European Public Policy, 25:5, 747-763. Bilderna på partigruppernas logga är
hämtade från respektive partigrupps hemsida.
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