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Антонио Таяни е новият председател на Европейския парламент

Дата на публикуване:
сряда, 18 Януари, 2017 - 14:19
Секция: Новини [1]
Тема: Европейски Парламент [2]
нтонио Таяни (ЕНП, Италия) спечели изборите за председател на Парламента с 351 гласа в последния вот
срещу Джани Питела (С&Д, Италия), който получи 282.
Резултат от третия тур:
1.

Антонио Таяни (ЕНП, Италия) – 351.

2.

Джани Питела (С&Д, Италия) – 282.

Брой на подадените валидни бюлетини на четвърти тур: 633.
Въздържали се: 80.
Общ брой на подадените бюлетини: 713.
Нито един от кандидатите не постигна абсолютно мнозинство от подадените валидни бюлетини в първите три тура
от избора за председател на Парламента във вторник.
Резултат от третия тур:
1.

Антонио Таяни (ЕНП, Италия) - 291 (+4).

2.

Джани Питела (С&Д, Италия) - 199 (-1).

3.

Хелга Стевенс (ЕКР, Белгия) - 58 (-8).

4.

Джийн Ламбърт (Зелените, Великобритания) - 53 (+2).

5.

Елеонора Форенца (ЕОЛ/СЗЛ, Италия) - 45 (+3).
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6.

Лауренциу Ребега (ЕНС, Румъния) - 44 (-1).

Брой на подадените валидни бюлетини на трети тур: 690.
Абсолютно мнозинство: 346.
Общ брой на подадените бюлетини: 719.
Резултат от втория тур:
1.

Антонио Таяни (ЕНП, Италия) - 287 (+13).

2.

Джани Питела (С&Д, Италия) - 200 (+ 17).

3.

Хелга Стевенс (ЕКР, Белгия) - 66 (-11).

4.

Джийн Ламбърт (Зелените, Великобритания) - 51 (-5).

5.

Лауренциу Ребега (ЕНС, Румъния) - 45 (+2).

6.

Елеонора Форенца (ЕОЛ/СЗЛ, Италия) - 42 (-8).

Брой на подадените валидни бюлетини на втори тур: 691.
Общ брой на подадените бюлетини: 725.
Резултат от първия тур:
1.

Антонио Таяни (ЕНП, Италия) – 274.

2.

Джани Питела (С&Д, Италия) – 183.

3.

Хелга Стевенс (ЕКР, Белгия) – 77.

4.

Джийн Ламбърт (Зелените, Великобритания) – 56.

5.

Елеонора Форенца (ЕОЛ/СЗЛ, Италия) – 50.

6.

Лауренциу Ребега (ЕНС, Румъния) – 43.

Брой на подадените валидни бюлетини на първия тур: 683.
Общ брой на подадените бюлетини: 718.
Гласуването е тайно и може да продължи до четири тура. Кандидатите имат право да се оттеглят, а нови
кандидатури могат да се появят преди второто и третото гласуване. Гласуването на трети тур ще започне в 18.30ч.
българско време.
Ако никой от кандидатите не спечели абсолютно мнозинство от подадените валидни гласове по време на първите
три гласувания, председателят ще бъде избран с обикновено мнозинство в четвъртия и последен тур, който ще се
проведе между двамата кандидати, които са получили най-много гласове на третия тур.
Презентации на кандидатите преди вота
Изборът на нов председател на Европейския парламент започна с триминутни презентации на всичките шест
кандидати. Те изложиха своите идеи за управление на ЕП през следващите две години и половина. Ги Верхофстад
(АЛДЕ) оттегли кандидатурата си преди вота. След това, евродепутатите продължиха с гласуването в първи тур.
Тагове: Антонио Таяни [3]
председател ЕП [4]
ЕНП [5]
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