Οι έξι μήνες που θα αλλάξουν το
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Οιευρωεκλογές, που ξεκίνησαν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία –οι δύο πρώτες
χώρες από τις 28 της ΕΕ που ψηφίζουν– είναι το προοίμιο μιας πλήρους ανανέωσης των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έως τα τέλη του 2019.
Ακολουθούνοι βασικές ημερομηνίες:
- 23 με 26 Μαΐου Ηανανέωση των 751 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκίνησε σήμερα με τις εκλογές
που διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Αύριο ψηφίζει και η Ιρλανδία, μαζί με
την Τσεχία, μια χώρα όπου οι ψηφοφόροι έχουν δύο ημέρες (Παρασκευή και Σάββατο) για να
εκφράσουν την προτίμησή τους.
ΤοΣάββατο παίρνουν σειρά η Λετονία, η Μάλτα και η Σλοβακία, ενώ 21 κράτη-μέλη αποφασίζουν
την Κυριακή, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ελλάδα
κ.λπ.
Οιεθνικές αρχές σε καθένα από τα 28 κράτη-μέλη δεν μπορούν να ανακοινώσουν τα επίσημα
αποτελέσματα πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στην Ιταλία (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) όπου θα
κλείσουν την Κυριακή το βράδυ τα τελευταία εκλογικά κέντρα για τις ευρωεκλογές.
ΤοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να ανακοινώσει τις πρώτες του εκτιμήσεις για τη μελλοντική
σύνθεση του Ημικυκλίου μετά τις 21.00 ώρα Ελλάδας με βάση ένα συνδυασμό δημοσκοπήσεων
και exit polls.
- 28 Μαΐου Συγκαλείταιστις Βρυξέλλες έκτακτη σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για
να αποτιμηθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
Καθώςκάθε πολιτική οικογένεια (συντηρητικοί, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι κ.λπ) έχει ήδη
καταμετρήσει τα εκλεγμένα μέλη της, φθάνει η στιγμή των διαπραγματεύσεων για την επιλογή των
διαδόχων του Λουξεμβούργιου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο τιμόνι της Κομισιόν και του Πολωνού
Ντόναλντ Τουσκ στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

- 20 και 21 Ιουνίου Μιανέα σύνοδος κορυφής συγκαλείται αυτή τη φορά με τον στόχο να καταλήξει στις
υποψηφιότητες αυτές, οι οποίες καθορίζονται βάσει ειδικής πλειοψηφίας.
Ησυμφωνία για το όνομα του επόμενου επικεφαλής της Κομισιόν θα καθορίσει όλες τις άλλες
υποψηφιότητες (πρόεδρος του Συμβουλίου, επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας κ.λπ).
- Ιούλιος Προβλέπονταιδύο συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρώτη, από τις 2 έως τις 4 του
μήνα, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, και η δεύτερη από τις 15 έως τις 18. Αυτή η δεύτερη
έχει στόχο την επικύρωση (ή την απόρριψη), μέσω ψηφοφορίας των ευρωβουλευτών, της
επιλογής του νέου επικεφαλής της Κομισιόν από τους αρχηγούς κρατών.
- Φθινόπωρο ΤοΚοινοβούλιο θα αποφασίσει επί της σύνθεσης της Κομισιόν καθώς κάθε κράτος-μέλος θα έχει
ήδη προτείνει το όνομα του Επιτρόπου για να καταλάβει μια θέση στο εκτελεστικό όργανο.
Ηνέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου και ο
νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την 1η Δεκεμβρίου.
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