Duitsland Instituut

Meer verkiezingsnieuws op het
Duitslandweb
Mei-juni

Achtergrond - 1 november 2005

EU-problemen worden verkiezingsthema
(17 juni 2005) Nog voor de Europese regeringsleiders gisteren tot een
pauze in het ratiﬁcatieproces voor de Europese grondwet besloten,
werd een discussie over dit thema in de Bondsdag al snel een
verkiezingsdebat. >>
WASG en PDS worden Demokratische Linke.PDS
(16 juni 2005) De linkse partijen WASG en PDS zijn het gisteren eens geworden
over een nieuwe naam waaronder ze gemeenschappelijk aan de vervroegde
verkiezingen van dit najaar gaan meedoen. >>
WASG en PDS samen verkiezingen in
(10 juni 2005) De nieuwe linkse partij Wahlalternative Arbeit und Soziale
Gerechtigkeit (WASG) en de PDS gaan gemeenschappelijk de
Bondsdagverkiezingen in, die zeer waarschijnlijk in september zullen
plaatshebben. >>
Linkervleugel SPD boos op Köhler
(9 juni 2005) De linkervleugel van de SPD richt zijn woede en onvrede over de
gang van zaken rond de vervoegde verkiezingen nu op Bondspresident Horst
Köhler. >>
Duitse politiek druk met verkiezingen
(1 juni 2005) Kanselier Gerhard Schröder wil pas vlak voor 1 juli vertellen hoe hij
de vertrouwensvraag gaat formuleren. Die moet de weg voor vervroegde
verkiezingen vrij maken. >>
Twijfel over nieuwe verkiezingen groeit
(27 mei 2005) Zowel de linkervleugel van de SPD als juridische experts uiten
kritiek op de vertrouwensvraag die Schröder wil stellen om vervroegde
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verkiezingen mogelijk te maken. >>
Lafontaine wil links blok
(25 mei 2005) Oskar Lafontaine heeft aangekondigd bij de Bondsdagverkiezingen
van september te willen aantreden als kandidaat voor een nieuw links blok van de
nieuwe partij WASG en de PDS. >>
Waar wil Schröder heen?
(24 mei 2005) De sensationele winst van de CDU in de al 39 jaar door de SPD
geregeerde deelstaat Noordrijn-Westfalen is volkomen overschaduwd door de
aankondiging van vervroegde Bondsdagverkiezingen door bondskanselier
Schröder. >>
SPD maakt zich los van Die Grünen
(24 mei 2005) Nu er geen twijfel meer lijkt te bestaan over vervroegde
verkiezingen in Duitsland, barsten de verkiezingscampagnes van de verschillende
partijen los. De SPD voert campagne voor zichzelf en niet voor rood-groen. >>
Noordrijn-Westfalen ziet zwart
(23 mei 2005) De verkiezingen van afgelopen zondag 22 mei brachten een
aardverschuiving teweeg in het politieke landschap van Noordrijn-Westfalen
(NRW), de grootste deelstaat van Duitsland. >>
Schröders vlucht naar voren
(23 mei 2005) “We beleven hier niets minder dan de politieke zelfmoord van een
Duitse bondskanselier uit angst voor de dood”, aldus een commentaar in de
online-uitgave van opinieblad Der Spiegel. >>
SPD verliest verkiezingen in Noordrijn-Westfalen
(22 mei 2005) De SPD heeft de verkiezingen in Noordrijn-Westfalen verloren. De
sociaal-democraten behaalden 37,1 procent van de stemmen. Oppositiepartij CDU
kreeg 44,8 procent van de stemmen. >>

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel: https://duitslandinstituut.nl/artikel/3773/meer-verkiezingsnieuws-op-het-duitslandweb

