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Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται άμεσα για
πέντε χρόνια. Κάθε χώρα έχει τους δικούς της εκλογικούς
κανόνες αλλά ορισμένες κοινές διατάξεις ισχύουν.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται κάθε πέντε
χρόνια. Το Κοινοβούλιο είναι η μοναδική άμεσα εκλεγόμενη
πολυεθνής συνέλευση στον κόσμο και εκπροσωπεί τα συμφέροντα
των πολιτών της ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Κοινοβούλιο
εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διορίζει τους
Επιτρόπους της (ως σύνολο) και τους καλεί σε λογοδοσία.
Ψηφίζει νόμους για την προστασία μας και προϋπολογισμούς στο
όνομά μας. Μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό και κάνει πράξη τις
αναφορές που του στέλνουμε. Ο λόγος των βουλευτών του
διαμορφώνει τις πολιτικές και κοινωνικές προτεραιότητές μας με
γνώμονα τη διαφύλαξη των αξιών πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0:44Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
0:45Πώς με αντιπροσωπεύουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου;

Ποιες είναι οι πολιτικές ομάδες στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Μολονότι εκλέγονται ανά χώρα, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εντάσσονται σε πολιτικές ομάδες με κοινή
ιδεολογία και ταυτότητα, γεγονός που προσδίδει στον κάθε
βουλευτή μεγαλύτερη επιρροή. Οι κανόνες του Κοινοβουλίου
ορίζουν ότι κάθε ομάδα έχει τουλάχιστον 25 μέλη και εκπροσωπεί
ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ. Τα πολιτικά
κόμματα στα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν συνήθως ότι ανήκουν σε
ορισμένη υπάρχουσα ομάδα ή ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να
σχηματίσουν ή να προσχωρήσουν σε νέα στην αρχή της
προεκλογικής περιόδου κι συχνά διεξάγουν κοινή προεκλογική
εκστρατεία, ως έναν βαθμό τουλάχιστον. Υπάρχουν οκτώ πολιτικές
ομάδες στο σημερινό Κοινοβούλιο.

Τι είναι οι κορυφαίοι υποψήφιοι
(Spitzenkandidaten);
Από το 2014 και έπειτα, τα πολιτικά κόμματα τείνουν να
συμφωνούν στο πρόσωπο που θα είναι ο «κορυφαίος υποψήφιός»
τους (‘Spitzenkandidat’) και θα ηγείται της προεκλογικής τους
εκστρατείας σε ολόκληρη την ΕΕ, το ίδιο πρόσωπο που θα είναι ο
επίσημος υποψήφιος του κόμματος για την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ο κορυφαίος υποψήφιος που θα έχει οριστεί
από το Συμβούλιο και θα κατορθώσει να αποκτήσει πλειοψηφία στο
Κοινοβούλιο, θα εκλεγεί Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα των εκλογών θα ανακοινώνονται ζωντανά (σε
αυτόν τον ιστότοπο) αμέσως μόλις επισημοποιούνται τη Κυριακή
26 Μαΐου 2019.

Τι θα γίνει
εκλογές;

αμέσως

μετά

τις

Τις ημέρες αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα
νέα μέλη του νέου Κοινοβουλίου εργάζονται για να σχηματίσουν
πολιτικές ομάδες. Η πολιτική σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου θα
καταστήσει ενδεχομένως αναγκαία τη δημιουργία νέων συμμαχιών
και την ανάδειξη νέων ομάδων. Στην πρώτη σύνοδο της
ολομέλειας, το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει τον νέο Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει στη
συνέχεια τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αργότερα
θα εξετάσει και θα εγκρίνει ολόκληρη την Επιτροπή.
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