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De regeringspartijen CDU en SPD hebben ﬂink verloren bij de
verkiezingen voor het Europees Parlement, blijkt uit de voorlopige
uitslag. Grote winnaar is oppositiepartij Bündnis 90/Die Grünen: zij is
de tweede partij geworden.
Grootste verliezer bij de Europese verkiezingen in Duitsland is de SPD. De sociaaldemocraten komen volgens de voorlopige uitslag uit op 15,8 procent van de
stemmen, een verlies van 11,5 procent ten opzichte van de Europese verkiezingen
van 2014. De CDU staat op 22,6 procent en heeft daarmee 7,4 procent verloren.
Haar Beierse zusterpartij heeft 6,3 procent gehaald, een winst van 1,0 procent.
De Groenen zijn de grote winnaars. Met 20,5 procent zijn ze de tweede partij
geworden, ze kregen 9,8 procent meer stemmen dan vijf jaar geleden. De AfD is
met 11,0 procent (+3,9 procent) de vierde partij geworden, daarna volgen Die
Linke met 5,5 procent (-1,9 procent) en de FDP met 5,4 procent (+2,0 procent).
De opkomst is met 61,4 procent ﬂink veel hoger dan de 48,1 procent van 2014.
Voor de Europese verkiezingen geldt in Duitsland geen kiesdrempel, waardoor ook
een aantal kleine partijen in het Europees Parlement is gekozen. Die Partei staat
op 2,4 procent, de Freie Wähler op 2,1 procent, de Tierschutzpartei op 1,4
procent, de de ÖDP op 1,0 procent, de Piratenpartei op 0,7 procent, de
Familienpartei op 0,7 procent en Volt op 0,7 procent.
De 96 Duitse zetels in het EP zijn als volgt verdeeld: CDU/CSU: 29, Die Grünen:
20, SPD: 16, AfD: 11, Die Linke: 6, FDP: 5, Die Partei: 2, Freie Wähler: 2,
Tierschutzpartei: 1, ÖDP: 1, Piratenpartei: 1, Familienpartei: 1 en Volt: 1. Lees
meer bij tagesschau.de
De Groenen hebben vooral in de grote steden gewonnen, een oﬀensief van de
partij voor meer stemmen in Oost-Duitsland heeft nog niet aangeslagen,
analyseert de FAZ. Vooral veel jongeren kiezen Die Grünen en zowel van de SPD
als van de CDU/CSU zijn meer dan een miljoen kiezers naar de Groenen
overgestapt. In de Oost-Duitse deelstaten doet de AfD het goed, in Brandenburg
en Saksen is ze bij deze Europese verkiezingen de grootste partij geworden. Deze
verkiezingen laten het verschil tussen Oost en West zien, aldus de FAZ. Groenen-
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stemmers in het Westen en de grote steden noemen klimaatbeleid
het belangrijkste thema voor de verkiezingen, AfD-aanhangers noemen
immigratie- en vluchtelingenbeleid bepalend voor hun stem. Lees meer bij
FAZ.net en tagesschau.de
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