
 

Novas projeções sobre a distribuição de lugares no
próximo Parlamento Europeu - UE28
 

O Parlamento Europeu (PE) divulga hoje as quartas e últimas projeções sobre a
distribuição de lugares na próxima legislatura (751 lugares), baseadas em sondagens
nacionais.
 
Os novos dados podem ser consultados aqui
 
Estas projeções baseiam-se em sondagens realizadas nos 28 Estados-Membros da União
Europeia (UE) e compiladas pela Kantar Public em nome do PE, até ao dia 15 de abril.
 
Os dados das projeções anteriores, divulgadas em 29 de março, foram também atualizados
para facilitar a comparação com o novo cenário de o Reino Unido participar nas eleições
europeias de 23-26 de maio.
 
Cada partido é integrado num grupo político já existente ou no mesmo grupo a que pertence o
respetivo partido político europeu. Todos os novos partidos políticos e movimentos, que ainda
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https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/political-landscape-developments/en-ee19-national-report-18-april-2019.pdf


não declararam as suas intenções, são incluídos na categoria "Outros".
 
Todos os dados podem ser descarregados no dossiê de imprensa. As eleições europeias
realizam-se de 23 a 26 de maio.
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