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Duminică, 26 mai 2019,
sunt alegeri pentru Parlamentul European
Cine poate vota?
Ai drept de vot dacă eşti cetăţean suedez şi eşti sau ai fost înscris în evidenţa
populaţiei în Suedia. Mai ai drept de vot şi dacă eşti cetăţean al vreuneia
din țările membre ale Uniunii Europene, eşti înscris în evidenţa populaţiei
în Suedia şi te-ai înscris pe lista electorală. Trebuie să fi împlinit 18 ani cel
târziu în ziua alegerilor.

Dacă vrei să votezi o persoană
Dacă vrei să fie aleasă o anumită persoană dintre candidaţii partidului, poţi
bifa căsuţa dinaintea numelui candidatului de pe buletinul de vot. Poţi bifa
doar pentru un candidat. Mai poţi vota o anumită persoană şi prin a scrie
numele partidului şi al candidatului pe un buletin de vot necompletat.

Votare
În ziua alegerilor, la 26 mai, votezi la secţia de votare
Poţi vota doar la secţia de votare, care este scrisă pe cardul de vot. Secţia
de votare este deschisă doar în ziua alegerilor. După ce votezi la secţia ta de
votare eşti bifat pe lista electorală, iar votul tău se depune în urna de vot.
Poţi vota în avans în comuna ta sau în altă comună
Poţi vota în avans în orice secţie de votare din ţară. Votarea în avans începe
cam cu trei săptămâni înaintea zilei de votare şi durează până în ziua de
votare. Informaţii despre unde poţi vota în avans poţi primi de la comuna ta
sau de pe pagina internet www.val.se.
Când votezi în avans trebuie să ai cu tine cardul tău de votare.
Poţi vota din străinătate
Dacă te afli în străinătate poţi vota prin poştă sau la multe din ambasadele
şi consulatele suedeze. Pentru a putea vota prin poştă trebuie să foloseşti
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Dacă vrei să votezi un partid
În primul rând votezi un partid. Numele partidului este scris pe buletinul
de vot. Dacă nu găseşti buletinul de vot al partidului tău, poţi scrie numele
partidului pe un buletin de vot necompletat. Scrie citeţ.
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Buletine de vot există în toate locurile în care poți vota și la partide.

Innehåller ditt

Mer information

Buletine de vot

107 91 Stockholm

På Valmyndighetens webbplats www.val.se hittar du mer information
om valet och hur du kan rösta. Där kan du också beställa material för
att brevrösta från utlandet.

Tu, care ai drept de vot, primeşti un card de alegător prin poștă cu trei
săptămâni înainte de alegeri. Pe cardul de alegător este scris numele, adresa
și orarul de funcționare al secției tale de votare. Dacă nu mai ai cardul
de alegător poți comanda un nou card de la comună sau de la Autoritatea
Electorală.

Du är välkommen att kontakta Valupplysningen om du har frågor.

Tu, care ai drept de vot, primeşti un card de alegător
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A vota

un material special, pe care îl comanzi de la Autoritatea Electorală, comune,
ambasade sau consulate.

Poţi fi ajutat să votezi
Votare prin mesager
Dacă din motive de boală sau din cauza dizabilităţii fizice sau a vârstei nu te
poţi deplasa la o secţie de votare, poţi vota prin mesager. Mai poţi vota prin
mesager şi dacă te afli în arest preventiv sau la o instituţie de corecţie. Pentru a
putea vota prin mesager ai nevoie de un material special pe care îl comanzi de
la comună sau de la Autoritatea Electorală.
Următoarele persoane pot funcţiona ca mesager:
•
•
•
•

soţ, soţie sau partener de convieţuire
copiii, nepoţii, părinţii sau fraţii şi surorile soţului, soţiei sau partenerului
de viaţă
persoanele care te îngrijesc sau te ajută în mod profesional în probleme
personale
angajaţii de la aresturile preventive sau instituţiile de corecţie

Mesagerul trebuie să fi împlinit cel puţin 18 ani şi să se poată legitima cu un act
de identitate.
Primitor ambulant de voturi
Dacă nu cunoşti pe nimeni care să-ţi fie mesager, comuna ta îţi poate oferi o
persoană care să-ţi primească votul şi care vine acasă la tine. Pentru informaţii
suplimentare, ia legătura cu comuna.

Trebuie să te poţi legitima
Pentru a putea vota, trebuie să-ţi dovedeşti identitatea. Dacă persoana care îţi
primeşte votul nu te cunoaşte, trebuie să-i arăţi un act de identitate, de exemplu
carnetul de conducere sau paşaportul. Dacă nu ai niciun act de identitate, o
altă persoană îţi poate certifica identitatea, dar în acest caz persoana respectivă
trebuie să se legitimeze.
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Calendarul alegerilor europene din 2019
11 aprilie

Cea mai din timp dată la care se poate trimite votul din
străinătate prin scrisoare prin poştă.

26 aprilie

Dreptul tău de vot se decide pe baza datelor de la evidenţa
populaţiei din cadrul Administraţiei Fiscale.

2 mai

Cea mai din timp dată la care se poate vota la ambasadele şi
consulatele suedeze din străinătate.

8 mai

Votarea în avans începe în Suedia.

26 mai

Ziua alegerilor.

VALMYNDIGHETEN
www.val.se

