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 As eleições europeias são realizadas de cinco em cinco 
anos. Em 2019, as eleições ocorreram durante o mês de maio e 
cada Estado-Membro elege um número fixo de representantes, 
totalizando 751 deputados. A sede do parlamento é em 
Estrasburgo, na França, onde são realizadas as sessões plenárias. 
Seus comitês, bem como sessões adicionais, são realizados no 
Espace Leopold em Bruxelas, na Bélgica. A sua secretaria geral 
está localizada em Luxemburgo. 

 Desde o Tratado de Lisboa de 13 de dezembro de 2007, o 
processo legislativo da União Europeia é ordinário, que coloca o 
Conselho (representando os Estados-Membros) e o Parlamento 
Europeu (representando a população) em pé de igualdade para a 
adoção de uma norma européia. Assim, as áreas em que não se 
aplica são largamente minoritárias, o que não significa que sejam 
marginais. Conforme bem explicado no site oficial da União 
Europeia « O Parlamento Europeu está, assim, em grande medida 
excluído da Política Externa e de Segurança Comum da UE. O 
Parlamento também tem controle das despesas (mas não da 
componente das receitas) do orçamento europeu. » 

Resultados das eleições 2019:
Resultados obtidos nas eleições europeias em maio de 

2019 conforme a tendência politica dos partidos durante as 
eleições nos países europeus: 
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« O Parlamento Europeu é o órgão 
parlamentar da União Europeia 
(UE) regido por sufrágio universal 
direto. Partilha com o Conselho da 
União Europeia o poder legislativo 
da União Europeia que 
representam cerca de 404 milhões 
de eleitores e 28 países o segundo 
maior eleitorado do mundo, atrás 
da Índia e o maior eleitorado 
transnacional. . » Le Monde
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O que esperar do Parlamento europeu nos próximos cinco 
anos após a saída do Reino Unido da União Europeia.
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Fonte:Le monde

Esquerda: 
Esquerda radical: 38 lugares 
Sociais democratas:149 lugares 
Ecologistas e regionalistas: 78 lugares  

Centro e outros: 
Centristas e liberais:108 lugares 
Outros: 31 lugares 

Direita: 
Conservadores: 174 lugares 
Direita nacionalista e soberana: 58 lugares  
Extrema direita: 115 lugares 

 O Parlamento Europeu e o Conselho acordaram numa 
redução da dimensão do parlamento de 751 para 705 lugares a 
partir do momento em que o Reino Unido sairá da UE em 2019.  
Por enquanto foram eleitos 751 euro deputados. Esta redução daria 
margem para polêmicos desdobramentos da UE, ao passo que os 
restantes lugares do Reino Unido serão afetados a países que se 
encontravam sub-representados, pois a redistribuição será 
estabelecida a partir dos tratados da União Europeia. Os países 
com populações de maior dimensão dispõem de mais lugares do 
que os países com populações de menor dimensão, mas estes 
dispõem de mais lugares que aqueles pela lei da proporcionalidade 
(este sistema é conhecido como o princípio da «proporcionalidade 
degressiva».) 

 É preciso comentar sobre a extrema direita, representado 
pelo grupo da « Europa da Liberdade e da Democracia Direta », 
que tinha cerca de 50 membros eleitos entre 2014 e 2019, 
desapareceu mesmo antes do Brexit. A extrema direita perdeu uma 
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Os partidos de direita e extrema 
direita ganharam maior 
representatividade nas eleições em 
2019.
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cadeira nas eleições gerais, passando de 116 a 115 cadeiras, no 
entanto as cadeiras representadas pelos partidos de direita 
representam 46% do parlamento. Uma esmagadora vitoria contra 
as demais vertentes ideológicas. Segundo a análise realizada por 
Marianne Lazarovici, o Partido Popular Europeu (PPE, 
conservador) não seria afectado negativamente pela partida dos 
britânicos, pelo contrário. Ganharia 5 assentos adicionais, 
consolidando sua posição como o primeiro partido do Parlamento 
Europeu com 187 de 705 deputados (ou 26.4% dos assentos).A 
Europa das nações e a liberdade (ENL, extrema direita) tornam-se 
Identidade e Democracia (ID) deve adquirir 3 assentos, incluindo 
um Front Nacional francês depois do Brexit. Isso levaria seu grupo 
a 76 assentos (10,9% do hemiciclo). Espera-se que os 
conservadores e reformistas europeus (CRE) permaneçam em 62 
cadeiras (8,8% dos assentos), apesar da perda de 4 conservadores 
eleitos. 

 Ainda segundo a análise realizada por Marianne 
Lazarovici ,os partidos de centro, em caso de partida do Reino 
Unido, o ALDE (agora "Renew Europe") perderia seus 17 
deputados liberais britânicos (16 do partido LibDems), mas 
ganharia 6 eleitos de diferentes países (incluindo dois franceses) 
após a redistribuição 27 lugares. O grupo seria composto por 97 
deputados (13,8% dos assentos). Dez deputados trabalhistas 
também deixariam o grupo de social-democratas, mas este último 
ganharia 4 eleitos, incluindo um francês, e assim contaria 148 
eleitos (21,0% dos assentos). Os Verdes devem ser os mais 
afetados à esquerda, com a perda de 11 britânicos eleitos, não 
compensados pela chegada de cinco novos membros de outros 
países, incluindo um francês. Com 68 membros (9,6% dos 
assentos), seu grupo iria atrás da extrema direita. O GUE-NGL 
(extrema esquerda) perderia apenas um dos 41 deputados que 
possui (5,7% dos lugares).  

 O Partido Popular Europeu e o Sociais Democratas não 
encontrariam a maioria absoluta que tinham nas legislaturas 
anteriores, mas precisariam de apenas vinte votos para alcançá-la 
(com a diminuição do número de cadeiras, a maioria aumentaria 
de 376 para 353 votos). 

Eleições no Reino Unido :
 O ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, foi eleito líder 
do Partido Conservador na terça-feira (23 de julho) após a 
renúncia da então première Theresa May. Aclamado por seu 
partido, ele será o primeiro-ministro do Reino Unido a partir de 
quarta-feira, 24 de julho. Boris Johnson já tem uma ideia em 
mente: deixar a Europa. "Vamos energizar este país, vamos 
implementar o Brexit em 31 de outubro. É um novo espírito, 
podemos fazer isso", disse ele. Internacionalmente conhecido 
pelas suas gafes e excentricidades, ele se tornou um dos principais 
lideres do Brexit. Durante a campanha de 2016, ele estava na linha 
de frente para defender a saída do Reino Unido da União 
Europeia, e usava sua influencia multiplicando falsas informações. 
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Algumas pessoas suspeitam que ele escolheu Brexit para atingir 
seus objetivos, uma vez que há quatro anos ele se opunha 
totalmente. 

 Ele irá assumir o Reino Unido após a turbulenta passagem 
de Theresa May à frente do governo britânico, que foi marcada por 
uma sucessão de erros, dos quais o mais importante foi, sem 
dúvida, o desencadeamento de eleições parlamentares antecipadas 
menos de um ano após a sua eleição . A estratégia visava fortalecer 
a maioria e a representação dos conservadores no Parlamento para 
dar-se grande liberdade nas negociações do pacto de divórcio com 
a UE e legitimar sua adoção pelos eleitos a partir de então. Mas 
uma mudança dramática, com uma maioria de 330 assentos 
assegurada até 2020, os conservadores emergem deste exercício 
enfraquecido e de construção de minoria na Câmara com 317 
lugares. Eles perderam mais 5 nos anos seguintes e agora só tem 
312. Não é suficiente para passar um Brexit sem o apoio de outras 
partes, algo que nunca aconteceu desde o referendo. 

 Com o novo governo eleito agora é aguardado no Reino 
Unido um desfecho para o Brexit, e o esperado é que, mesmo que 
pareça improvável que todos se beneficiem nesta decisão, a União 
Europeia e o Reino Unido encontrem prosperidade após este longo 
divórcio.  
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