
Upadek rządu Conte II pozostawił głębokie rany w dawnej koalicji Giallorossi. Szczególnie dla Partii 

Demokratycznej XVIII kadencja charakteryzowała się różnymi traumatycznymi wydarzeniami. W 

rzeczywistości na początku Partia Demokratyczna przeszła rozszczepienie żyjących Włoch, co osłabiło jej 

grupy parlamentarne. Ale nawet pojawienie się rządu Draghiego nie było dla partii łatwym przejściem. 

W rzeczywistości, jeśli początkowo dem podjęli wielki wysiłek, aby spróbować kontynuować 

doświadczenia drugiego rządu Conte nawet bez głosów Italia viva, nie wszyscy w partii zgodzili się z 

późniejszą decyzją o dołączeniu do nowej większości.  

Te wewnętrzne podziały doprowadziły również do rezygnacji sekretarza 

Nicoli Zingaretti. 
Enrico Letta zajął miejsce Zingarettiego. Strategia odrodzenia partii przez byłego premiera opierała się 

zasadniczo na 3 filarach. W pierwszej kolejności zdecydował się potwierdzić sojusz z Ruchem Pięciu 

Gwiazd. Następnie próbował przegrupować centrolewicowy elektorat wokół pewnych kwestii 

tożsamościowych.  

Wreszcie zidentyfikował Matteo Salviniego jako swojego ulubionego rywala politycznego. Inny sposób, 

aby spróbować utrzymać zjednoczoną centrolewicę przeciwko wspólnemu przeciwnikowi. Ale jaka jest 

rola Partii Demokratycznej w rządzie Draghiego? A jakie są jego perspektywy? 

Ewolucja grup parlamentarnych 
Jak wspomniano podczas obecnej kadencji, Partia 

Demokratyczna musiała przezwyciężyć kilka bardzo 

trudnych momentów. Pierwszym z nich było wyjście z 

partii byłego sekretarza Matteo Renziego, który za 

przykładem prezydenta Francji Emmanuela Macrona 

postanowił założyć własny ruch.  

Za Renziego poszło wielu jego najbardziej przekonanych 

zwolenników, którzy wybrani w szeregach Partii 

Demokratycznej, następnie połączyli się w grupy parlamentarne Italia viva. Mówimy łącznie 25 posłów i 

14 senatorów. 

39 parlamentarzystów, którzy żyli z Partii Demokratycznej do Włoch. 

Z drugiej jednak strony ugrupowania demokratyczne również zarejestrowały nowe wpisy w swoje 

szeregi. W szczególności Partia Demokratyczna „pozyskała” 5 deputowanych z mieszanego ugrupowania, 

w tym byłą minister zdrowia Beatrice Lorenzin. Do tego dochodzi była przewodnicząca izby Laura 

Boldrini, która zamiast tego została wybrana z list Wolnych i Równych. Z kolei w Palazzo Madama do 

grupy dem dołączył niedawno senator Giovanni Marilotti. 

• Od Partii Demokratycznej w dużej mierze porzucającej się przy życiu do Włoch 

• Zmiany w grupach parlamentarnych Partii Demokratycznej Izby i Senatu od 2018 r. do dziś 

• WIEDZIEĆ 



Mapa pokazuje zmiany grupowe, które zostały już sformalizowane i uznane przez Biuro każdej izby. Tutaj 

są reprezentowane tylko wejścia i wyjścia, które bezpośrednio dotyczyły grup Partii Demokratycznej. 

Żadne inne zmiany grupowe nie nastąpiły przed ani po pasażu w dem. 

ŹRÓDŁO: dane i przetwarzanie openpolis 

• (ostatnia aktualizacja: czwartek 16 września 2021) 

• Niektórzy parlamentarzyści, którzy opuścili Partię Demokratyczną, wycofali się. 

Warto zauważyć, że niektórzy posłowie, którzy opuścili partię, cofnęli się. W tym 3 wykładowców, którzy 

początkowo dołączyli do Iv. Są to posłowie Nicola Carè i Vito De Filippo oraz senator Eugenio Comincini. 

Podobna droga także dla senatora Tommaso Cerno, który jednak dołączył do mieszanego grona. Inaczej 

wygląda sprawa senator Tatiany Rojc, „zapożyczonej” grupie europeistów za rządów Conte II.  

Grupa ta narodziła się w celu znalezienia alternatywy dla Italia viva, aby nie dopuścić do braku 

większości wykonawczej. Ten eksperyment się nie powiódł, senator friulski wrócił do Partii 

Demokratycznej. 

Ten projekt był częścią większej wizji, która polegała na znalezieniu punktu, aby uratować 

kraj.  
Teraz wracam, bo wierzę, dla siebie i dla społeczności, którą reprezentuję, że muszę w pełni wypełnić 

swój obowiązek w tej legislaturze 

Mimo tych napływów Partia Demokratyczna pozostaje jednak jedną z partii najbardziej poszkodowanych 

przez zjawisko zmian grupowych. W rzeczywistości od początku kadencji demowie stracili łącznie 31 

miejsc w parlamencie, z czego 18 w izbie i 13 w senacie. 

• Partia Demokratyczna jest jedną z najbardziej dotkniętych zjawiskiem zmian grupowych 

• Zmiana spójności grup parlamentarnych w stosunku do początku kadencji 

• Większe straty poniosły jedynie Movimento 5 stelle (96 posłów przegrało od początku kadencji) i 

Forza Italia (40). 

Waga Partii Demokratycznej w rządzie i parlamencie 

Mimo zmian ugrupowania Partia Demokratyczna nadal pozostaje jedną z głównych sił politycznych 

obecnych w parlamencie. Co ciekawe jednak, waga partii jest inna w izbie i senacie. W rzeczywistości w 

Montecitorio Partia Demokratyczna jest trzecią co do wielkości grupą po Lidze i Ruchu 

Pięciogwiazdkowym z 93 deputowanymi. Z kolei w Palazzo Madama Forza Italia również prezentuje 

większą liczbę reprezentantów (50 włoskich senatorów na 38 demonstracji). 

Przeczytaj także Jakie perspektywy dla ustawy Zan. 

W większości w Senacie istnieje równowaga między 

siłami centroprawicy i centrolewicy. Bardzo 

szczególna sytuacja, która w Senacie w zasadzie 

determinuje równowagę między Lega i Fi z jednej 

strony a Pd i M5 z drugiej. Te ramy przesądzają o 

tym, że w Senacie głos „mniejszych” ugrupowań staje 

się decydujący o losie środków. 



 To jest powód, dla którego na przykład dyskusja na temat ustawy Zan Bill utknęła w martwym punkcie. 

W rzeczywistości same siły centrolewicy nie miałyby wystarczającej liczby, aby zatwierdzić ustawę 

przeciwko homotransfobii. 


