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Respect voor besluit Köhler
(22 juli 2005) De Duitse politiek reageerde unaniem instemmend op
Köhlers “soevereine” besluit om de verkiezingen in september
doorgang te laten vinden. De strijd om de gunst van de Duitse kiezer
is hiermee begonnen. >>
FDP presenteert verkiezingsprogramma
(26 juli 2005) De rechts-liberale FDP presenteerde gisteren haar
verkiezingsprogramma voor de Bondsdagverkiezingen van 18 september.
Partijvoorzitter Guido Westerwelle verklaarde dat “alles wat arbeidsplaatsen kan
creëren, voorrang moet krijgen”. >>
Köhler geeft zijn zegen aan nieuwe verkiezingen
(22 juli 2005) De Duitse bondspresident Köhler heeft de weg vrij gemaakt voor
nieuwe Bondsdagverkiezingen. In een speciaal televisiebulletin maakte hij
gisteravond zijn beslissing bekend om het aftreden van de regering en de
ontbinding van de Bondsdag te accepteren. >>
Portret van een politieke bondspresident
(21 juli 2005) Bondspresident Köhler staat deze dagen in het middelpunt van de
belangstelling. Hij heeft vandaag besloten de bondsdag te ontbinden en de weg
naar de verkiezingen vrij te maken. >>
CDU wil ommekeer buitenlands beleid
(19 juli 2005) Als de christen-democratische unie van CDU en CSU in september
een verkiezingsoverwinning behaalt, dan zal er een einde komen aan de as ParijsBerlijn-Moskou. >>
PDS en WASG verkiezingen in als Die Linkspartei
(18 juli 2005) De PDS en WASG zullen onder de naam Die Linkspartei deelnemen
aan de Bondsdagverkiezingen, die hoogstwaarschijnlijk op 18 september worden
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gehouden. >>
CDU/CSU presenteert verkiezingsprogramma
(12 juli 2005) In de aanloop naar de verkiezingen van september presenteerde het
samenwerkingsverband CDU/CSU afgelopen maandag zijn gemeenschappelijke
verkiezingsprogramma. >>
Tegenslagen voor Demokratische Linke.PDS
(7 juli 2005) Het nieuwe linkse verbond van WASG en PDS, de Demokratische
Linke.PDS, heeft zijn eerste tegenslagen te verwerken gekregen. >>
SPD stelt verkiezingsprogramma voor
(6 juli 2005) Bondskanselier Gerhard Schröder en zijn partijgenoot en SPDvoorzitter Franz Müntefering hebben gisteren het SPD-partijprogramma voor de
komende verkiezingen voorgesteld. >>
Schröder stelt de vertrouwensvraag
(1 juli 2005) Kanselier Schröder heeft vanmorgen zijn vertrouwensvraag in het
parlement gesteld. De Bondsdag heeft het vertrouwen in de bondskanselier
opgezegd. Er zullen vermoedelijk nieuwe verkiezingen volgen. >>
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