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Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet!

Ta med ditt röstkort och din id-handling när du ska rösta. 

Valmyndigheten ger information om val

Undrar du hur val i Sverige går till?  
Informationsblad finns att beställa på följande språk:

Af-SoomaaliKurmancîРУССКИЙ
Bosanski/ 
Hrvatski/Srpski

Meänkieliภาษาไทย
Polski

DavvisámigiellaRomani
DeutschShqip
EnglishSuomi
EspañolSvenskaיידיש
FrançaisTürkçe
JulevsámegiellaÅarjelsaemie

Det finns även information på lättläst svenska, 
teckenspråk, punktskrift och CD (daisy). 

020-825 825   www.val.se

Plats för information - max 800 tecken

Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom, 
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal. 
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen 
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. 
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får 
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
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Innehåller ditt

RÖSTKORT
till valet till Europaparlamentet 
den 26 maj 2019

Balsavimas
Sekmadienį, 2019 m. gegužės 26 d.,
vyks rinkimai į Europos Parlamentą.

Kas turi teisę balsuoti?
Balsavimo teisę turi Švedijos piliečiai, kurie yra arba buvo registravę 
gyvenamąją vietą Švedijoje. Balsavimo teisę taip pat turi Švedijoje registruoti 
bet kurios ES valstybės narės piliečiai, kurie yra įtraukti į Švedijos rinkėjų 
sąrašą. Rinkimų dieną asmeniui turi būti suėję 18 metų. 

Balsavimo teisę turintys piliečiai gauna  
balsavimo kortelę 
Likus trims savaitėms iki rinkimų balsavimo teisę turintys piliečiai gauna 
balsavimo kortelę. Joje nurodytas jūsų balsavimo apygardos pavadinimas, 
adresas ir darbo laikas. Joje taip pat pateikta keletas pavyzdžių balsavimo 
apygardų, kuriose galima balsuoti iš anksto. Jei neturite savo balsavimo 
kortelės, galite užsisakyti naują savivaldybėje arba Rinkimų komisijoje.

Balsavimo biuleteniai
Balsavimo biuletenių yra visose balsavimo vietose ir partijų būstinėse.

Balsavimas už partiją
Jūs visų pirma balsuojate už partiją. Partijos pavadinimas nurodytas 
balsavimo biuletenyje. Jei nerandate savo partijos balsavimo biuletenio, galite 
užrašyti partijos pavadinimą tuščiame balsavimo biuletenyje. Rašykite aiškiai.

Balsavimas už asmenį
Jei pageidaujate, kad būtų išrinktas kuris nors iš partijos kandidatų, galite 
pažymėti prie Jūsų pasirinkto kandidato pavardės esantį langelį. Galite 
pažymėti tik vieną kandidatą. Taip pat galite balsuoti už asmenį užrašydami 
partijos pavadinimą ir kandidato pavardę tuščiame balsavimo biuletenyje.

Balsavimas

Balsavimas rinkimų apylinkėje rinkimų dieną, gegužės 26 d.
Galite balsuoti tik toje rinkimų apylinkėje, kuri nurodyta jūsų balsavimo 
kortelėje. Rinkimų apylinkė veikia tik rinkimų dieną. Kai balsuojate savo 
rinkimų apylinkėje, prie Jūsų pavardės rinkėjų sąraše pažymima, kad 
balsavote, o balsavimo biuletenis įmetamas į balsavimo urną.

Išankstinis balsavimas savo arba kitoje savivaldybėje
Galite balsuoti iš anksto bet kurioje balsavimo vietoje visoje šalyje. 
Išankstinis balsavimas prasideda likus maždaug trims savaitėms iki rinkimų 
dienos ir baigiasi rinkimų dienos išvakarėse. Informaciją apie išankstinio 
balsavimo vietas galite rasti savivaldybėje arba adresu www.val.se.

Balsuodami iš anksto turite turėti savo balsavimo kortelę.
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Balsavimas iš užsienio
Jei esate užsienio valstybėje, galite balsuoti paštu arba vienoje iš Švedijos 
ambasadų arba konsulatų. Kad galėtumėte balsuoti paštu, turite naudoti 
specialius dokumentus, kuriuos galite užsisakyti Rinkimų komisijoje, 
savivaldybėse, ambasadose arba konsulatuose.

Pagalba balsuojant

Balsavimas pagal įgaliojimą
Jei jūs dėl ligos, negalios ar amžiaus negalite atvykti į balsavimo vietą, galite 
balsuoti pagal įgaliojimą. Balsuoti pagal įgaliojimą taip pat leidžiama asmenims, 
kurie yra suimti arba atlieka bausmę kalinimo įstaigoje. Kad galėtumėte balsuoti 
pagal įgaliojimą, turite naudoti specialius dokumentus, kuriuos galite užsisakyti 
savivaldybėse arba Rinkimų komisijoje.

Pagal jūsų įgaliojimą gali balsuoti:

• vyras, žmona arba sugyventinis (-ė)

• vyro, žmonos arba sugyventinio (-ės) vaikai, anūkai, tėvai, broliai arba
seserys

• asmenys, kurie vykdydami savo profesines pareigas jus prižiūri arba jumis
rūpinasi

• sulaikymo arba kalinimo vietos darbuotojai

Pagal įgaliojimą balsuojantis asmuo turi būti pilnametis ir paprašius turi pateikti 
asmens dokumentą.

Atvykstantys balsavimo vykdytojai
Jei neturite asmens, kuris galėtų už jus balsuoti pagal įgaliojimą, savivaldybė 
gali atsiųsti balsavimo vykdytoją pas jus į namus. Kreipkitės į savivaldybę dėl 
išsamesnės informacijos šiuo klausimu.

Jūs turite patvirtinti savo tapatybę
Kad galėtumėte balsuoti, turite patvirtinti savo tapatybę. Jei balsavimo 
vykdytojai jūsų nepažįsta, privalote parodyti tapatybės dokumentą, pavyzdžiui, 
vairavimo pažymėjimą arba pasą. Jei neturite asmens dokumento, jūsų tapatybę 
gali patvirtinti kitas asmuo. Tokiu atveju tas asmuo privalo parodyti asmens 
dokumentą.

2019 m. Europos Parlamento rinkimų tvarkaraštis

11 hBalandžio 11 d Pirmoji diena, kurią galima išsiųsti balsavimo 
dokumentus paštu iš užsienio

Balandžio 26 d. Dėl jūsų balsavimo teisės sprendžiama remiantis 
Švedijos mokesčių institucijos (Skatteverket) 
gyventojų registro duomenimis

Gegužės 2 d. Nuo šios dienos galima balsuoti Švedijos 
ambasadose ir konsulatuose užsienyje

Gegužės 8 d. Prasideda išankstinis balsavimas Švedijoje

Gegužės 26 d. Rinkimų diena




