
Valimised
Pühapäeval, 26. mail 2019 toimub 
Europarlamendi liikmete valimine. 

Kes saavad valida?
Teil on valimisõigus, kui teil on Rootsi kodakondsus ja te olete või olete 
olnud Rootsis registreeritud. Samuti on teil valimisõigus, kui te olete mõne 
ELi liikmesriigi kodanik, te olete registreeritud Rootsis ja te olete end 
valimiste jaoks registreerinud. Valida saavad hiljemalt valimispäeval 18 aasta 
vanuseks saavad isikud.

Valijakaart
Valijaõigusega isikud saavad posti teel kolm nädalat enne valimisi 
valijakaardi. Valijakaardil on kirjas isiku nimi, aadress ja teie 
kohaliku valimisjaoskonna lahtiolekuajad. Kaardil on kirjas ka teave 
eelvalimise kohta. Kui te pole saanud valijakaarti, siis võtke ühendust 
valimiskomisjoniga uue valijakaardi tellimiseks.

Valimissedelid
Valimissedelid on saadaval valimisjaoskondades ja erakondade kontorites.

Erakonna poolt hääletamine
Valimistel antakse sisuliselt hääl erakonnale. Valimissedelitel on erakondade 
nimed. Kui te ei leia oma erakonna nimega valimissedelilt, siis te võite selle 
kirjutada tühjale valimissedelile. Kirjutage erakonna nimi valimissedelile 
selgelt!

Isiku poolt hääletamine
Kui te soovite, et valituks osutuks kindel kandidaat erakonnast, siis märkige 
kandidaadi nime ette kasti ristike. Hääle saab anda vaid ühele kandidaadile 
(märkige valimissedelile ristike vaid ühe kandidaadi nime juurde). Tühjale 
valimissedelile võite kirjutada erakonna nimele lisaks ka kandidaadi nime.

Hääletamine

Hääletamine oma valimisjaoskonnas 26. mail toimuvatel valimistel
Te saate hääletada vaid oma valimisjaoskonnas, mis on kirjas teie 
valimissedelil. Valimisjaoskond on avatud vaid valimispäeval. Kui te 
hääletate oma valimisjaoskonnas, siis märgistatakse teid valijaloetelus ja teie 
valimissedel pannakse hääletuskasti.

Eelhääletamine oma piirkonnas või mujal
Eelhääletamise korral saab valimas käia mistahes valimisjaoskonnas kogu 
riigis. Eelhääletamine algab ligikaudu kolm nädalat enne valimispäeva 
ja kestab kuni valimispäevani. Teavet eelhääletamise kohta saab oma 
kohalikust omavalitsusest või veebilehelt www.val.se.

Eelhääletamiseks võtke kaasa oma valijakaart.
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Mer information 

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. 

Du är välkommen att kontakta Valupplysningen om du har frågor. 
 
www.val.se
Valupplysningen 020 - 825 825

Röstkort och information från Valmyndigheten

Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet

Innehåller ditt

RÖSTKORT
till valet till Europaparlamentet den 
26 maj 2019

107 91 Stockholm



Välisriigist hääletamine
Kui te olete välisriigis, siis te saate hääletada kirja teel või mitmetes Rootsi 
saatkondades ja konsulaatides koha peal. Kirja teel hääletamiseks vajalikud 
materjalid saab tellida valimiskomisjonist, oma kohalikust omavalitsusest, 
saatkondadest või konsulaatidest.

Kui vajate abi hääletamiseks

Volikirja alusel hääletamine
Kui te ei saa tulla valimisjaoskonda haiguse, puude või kõrge vanuse tõttu, 
siis saate te hääletada volikirja alusel. Volikirja alusel saavad hääletada ka 
kinnipidamisasutuses või karistusasutuses viibivad isikud. Volikirja alusel 
hääletamiseks vajalikud materjalid saab tellida kohalikust omavalitsusest või 
valimiskomisjonist.

Volikirja alusel saavad hääletada järgmised isikud:

• abikaasad või elukaaslased,
• abikaasade või elukaaslaste lapsed, lapselapsed, vanemad või õed ja vennad,
• kutselised abilised, kes osutavad hooldusteenuseid või abi isiklikes asjades,
• kinnipidamis- ja karistusasutuste viibivad isikud.

Volikirja alusel hääletamiseks peab isik olem vähemalt 18aastane ja tal peab olema 
ette näidata isikut tõendav dokument.

Muul viisil hääletamine
Kui teil puudub isik, kes edastaks teie hääle volikirja alusel valimisjaoskonda, 
siis teie kohalik omavalitsus saab saata teie juurde isiku, kes võtab vastu teie 
hääletusdokumendid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku 
omavalitsusega.

Isiku tõendamine
Valija peab hääletamisel oma isikut tõendama. Kui isik, kes võtab vastu teie 
hääletusdokumendid, ei tunne teid, peate te esitama talle oma isikut tõendava 
dokumendi, nt autojuhiloa või passi. Kui teil pole isikut tõendavat dokumenti, võib 
teie isikut tõendada teine isik, kellel on isikut tõendav dokument ette näidata.

Europarlamendi valimiskalender 2019
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VALMYNDIGHETEN

www.val.se

11. aprill Välisriigist kirja teel hääletamise algus (varaseim postitamiskuupäev).

26. aprill Teie valimisõigus määratakse Rootsi maksuameti elanikeregistri 
andmete alusel.

2. mai Välisriigis Rootsi saatkondades ja konsulaatides hääletamise algus 
(varaseim hääletamiskuupäev).

8. mai Eelhääletuse algus Rootsis.

26. mai Valimispäev.


