
 

Noi estimări ale componenței viitorului Parlament
European (UE28)
 
PE a lansat astăzi cea de-a patra și ultima ediție a estimărilor viitoarei sale componențe
(751 de mandate), în baza sondajelor naționale reprezentative colectate.
 

Parlamentul European a publicat un nou set de estimări despre cum ar putea arăta componența
sa după alegeri, în baza sondajelor realizate în cele 28 de state membre înainte de 15 aprilie
2019.  Cifrele  provin  dintr-o  compilație  a  sondajelor  reprezentative  efectuate  de  institute
naționale de sondare a opiniei publice din statele membre și agregate de Kantar Public în
numele Parlamentului European. Noile informații  sunt extrase din 43 de sondaje de opinie
special dedicate alegerilor europene, efectuate în 21 de țări.
 
Informațiile din setul anterior de estimări, publicat pe 29 martie, au fost de asemenea actualizate
cu cifre referitoare la Regatul Unit, pentru a facilita comparația cu noul scenariu al participării
acestuia la alegerile europene din luna mai.
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Partidele sunt atribuite numai grupurilor politice existente sau acolo unde sunt deja afiliate unui
partid politic  european asociat.  Toate noile partide și  mișcări,  care nu și-au declarat  încă
intențiile,  intră în categoria „altele”.
 
Toate datele pot fi descărcate din dosarul de presă. Alegerile europene vor avea loc în perioada
23-26 mai 2019.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Accesați estimările în dosarul de presă pentru alegeri

Marjory VAN DEN BROEKE
Head of Spokesperson's Unit and Deputy Spokesperson

(+32) 2 284 43 04 (BXL)
(+33) 3 8817 4336 (STR)
(+32) 498 98 35 86
marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu

Neil CORLETT
Head of the Press Unit

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu
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