Οι ευρωεκλογές σε πέντε αριθμούς
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Στιςκάλπες καλούνται αυτόν τον μήνα οι ψηφοφόροι στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ για ένατη φορά
στην ιστορία για να εκλέξουν αυτούς που θα τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ακολουθούν πέντε χαρακτηριστικοί αριθμοί για τις Ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν από τις 23 ως
τις 26 Μαΐου.
427 εκατομμύρια
Τόσοιείναι οι ψηφοφόροι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι σε ηλικία ψήφου.
Οαριθμός αυτός των ψηφοφόρων καθιστά τις Ευρωεκλογές τη δεύτερη μεγαλύτερη εκλογική
διαδικασία στον κόσμο, μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ινδία.
Δικαίωμαψήφου έχουν στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ οι πολίτες που έχουν
συμπληρώσει τα 18 έτη.
ΟιΈλληνες ωστόσο έχουν δικαίωμα ψήφου από τα 17 και οι Αυστριακοί και οι πολίτες της Μάλτας
από τα 16.
42,6% συμμετοχή
Το ποσοστό συμμετοχής του 2014 ήταν το χαμηλότερο που καταγράφηκε ποτέ σε Ευρωεκλογές.
Ησυμμετοχή των Ευρωπαίων δεν έχει εξάλλου σταματήσει να φθίνει μετά τις πρώτες
Ευρωεκλογές που έγιναν το 1979, όταν το ποσοστό αυτών που είχαν ψηφίσει είχε φτάσει στο
62%. Κάτω από το όριο του 50% έπεσε η συμμετοχή το 1999.
Το2014 οι Βέλγοι ήταν αναλογικά οι περισσότεροι που ψήφισαν στις Ευρωεκλογές, με ποσοστό
συμμετοχής 89,7%, ακολουθούμενοι από τους Λουξεμβούργιους (85,6%). Ωστόσο η συμμετοχή
στις εκλογές είναι υποχρεωτική στις δύο αυτές χώρες, όπως και στην Βουλγαρία, την Κύπρο και
την Ελλάδα.
Ταχαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής κατέγραψαν οι Σλοβάκοι (13,1%), οι Τσέχοι (18,2%) και οι
Πολωνοί (23,8%).
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Αυτόςείναι ο αριθμός των Ευρωβουλευτών που θα εκλεγούν.
Ηκατανομή των εδρών ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος των πληθυσμών. Η Γερμανία θα έχει 96, η
Γαλλία 74, η Ιταλία και η Βρετανία 73, ενώ η Μάλτα, η Κύπρος και το Λουξεμβούργο μόνον 6.
Όταντο Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ, το ημικύκλιο θα έχει πλέον μόνον 705
Ευρωβουλευτές: ένα μέρος των βρετανικών εδρών του θα καταργηθεί και οι υπόλοιπες θα
ανακατανεμηθούν. Η Γαλλία και η Ισπανία θα πάρουν 5 από αυτές, η Ιταλία και η Ολλανδία 3.
Παράτην αβεβαιότητα που επικρατεί όσον αφορά την ημερομηνία αποχώρησης της Βρετανίας
από την ΕΕ, τα κράτη στα οποία προβλέπεται να κατανεμηθούν οι έδρες της που δεν θα
καταργηθούν θα πρέπει να προβλέψουν για την εκλογή αυτών των επιπλέον Ευρωβουλευτών, οι
οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα μόνο μετά το διαζύγιο ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες.
53 έτη
Αυτήείναι η μέση ηλικία των εκλεγέντων στις Ευρωεκλογές του 2014, σύμφωνα με υπολογισμούς
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τότεοι Ευρωπαίοι είχαν εκλέξει έναν Δανό 26 ετών, καθώς και τον τότε 91χρονο Έλληνα Μανώλη
Γλέζο.
Σεπερισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ, είναι απαραίτητο να είναι κανείς τουλάχιστον 18
ετών για να είναι υποψήφιος στις Ευρωεκλογές. Ωστόσο ορισμένες χώρες έχουν πιο δραστικούς
κανόνες: στην Ιταλία και στην Ελλάδα, το κατώτερο όριο για να θέσει κανείς υποψηφιότητα είναι τα
25 έτη και στην Ρουμανία τα 23.
36,9% γυναίκες
Αυτόείναι το ποσοστό των γυναικών που εξελέγησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, το
οποίο είναι το υψηλότερο στην ιστορία των εκλογών.
Απότις πρώτες Ευρωεκλογές που έγιναν το 1979, στις οποίες το ποσοστό των γυναικών που
είχαν εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφτανε μόνο στο 16,3%, το ποσοστό αυτό δεν έχει
σταματήσει να αυξάνεται.
Ωστόσοπολύ καλή είναι η αναλογία όσον αφορά τις γυναίκες μόνον σε πέντε κράτη μέλη: στη
Φινλανδία (10 έδρες στις 13), στην Ιρλανδία (6 στις 11), στην Κροατία (6 στις 11), στην Μάλτα (3
στις 6) και στην Σουηδία (10 στις 20).
Οιπιο κακοί μαθητές είναι η Κύπρος (1 στις 6 έδρες), η Βουλγαρία (3 στις 17) και η Λιθουανία (2
στις 11).
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