
 

Европейските избори през 2019 г.: най-висока
избирателна активност от 20 години
 
След като повече хора дадоха своя глас на европейските избори от 23 до 26 май,
депутатите сформираха групите в ЕП и трябва да вземат решение за председателя
на Комисията.
 

Избирателна активност
 
 
На изборите участваха над 50% от гласоподавателите в ЕС, най-високото ниво на
избирателна активност от 20 години. За пръв път от началото на прякото избиране на
депутати в ЕП през 1979 г. избирателната активност нараства.
 
 
В 21 страни от ЕС делът на гласувалите се повиши, а в седем ръстът беше с над 10
процентни пункта. Най-много нарасна избирателната активност в Полша и Испания - с
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над 20 процентни пункта.
 
 
Разгледайте нашия блог, посветен на всичко, което се случваше в дните преди и по
време на изборите.
 

Резултати
 
Вижте страницата ни за резултатите от изборите през май.
 
 
Политически групи
 
 
Новоизбраните  депутати  трябваше  да  вземат  решение  след  изборите  към  коя
политическа група в Европейския парламент да се присъединят или дали искат да
сформират нова група. Към началото на мандата бяха създадени 7 политически групи -
вижте графиката най-горе.
 
 
Групите  в  ЕП се  състоят  от  членове  от  различни  страни  със  сходни  политически
виждания.  Те упражняват влияние върху работата на Парламента и се ползват от
определени предимства, например при разпределянето на времето за изказвания в
пленарна зала. В същото време групите трябва да отговарят на някои изисквания, в
това число да имат поне 25 депутати от най-малко 7 страни от ЕС.
 
 
Прочетете повече за сформирането на политическите групи в Парламента.
 

Избрани моменти от изборите
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/highlights-from-the-2019-european-elections_N01-PUB-190526-BEST_ev
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https://www.evropeiski-izbori.eu/novini
https://rezultati-izbori.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/faq/1/what-are-political-groups-and-how-are-they-formed


Водещи кандидати
 
 
Европейските политически партии предложиха кандидати за поста на председател на
Комисията  преди  изборите  на  23-26  май.  Намерението  е  водещият  кандидат,
номиниран от Съвета и събрал мнозинство от гласовете в Парламента, да бъде избран
за председател на Европейската комисия с гласуване на евродепутатите.
 
 
Тази система бе използвана за пръв път през 2014 г. при избирането на настоящия
председател на Комисията Жан-Клод Юнкер.
 
 
Въз основа на изборните резултати водещите кандидати ще се опитат да сформират
мнозинство в Парламента в подкрепа на своята кандидатура. 
 

Политически групи
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/between-party-lines-political-groups

Водещи кандидати
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process
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