ALEGERI EUROPENE 2014
Românii votează pentru Europa!

AVEȚI DREPTUL SĂ
VOTAȚI ÎN SUEDIA
În luna mai 2014 vor avea

ÎN CE CONDIȚII PUTEȚI VOTA ÎN SUEDIA

loc, în toate statele membre

Pentru a putea vota trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

ale Uniunii Europene, alegeri

- Să aveți cel puțin 18 ani împliniți

pentru Parlamentul European.

- Să aveți reședința în Suedia
- Să fiți cetățean român cu toate drepturile civice și politice

Cetățenii români cu reședința

intacte

în străinătate pot să aleagă
să voteze în România, pentru

Dacă

partidele românești, sau în

europarlamentare de pe 25 mai 2014 cu condiția să fiți înregistrați

țara în care se află, pentru

în registrul electoral.

îndepliniți

aceste

condiții,

puteți

să

votați

la

algerile

partidele de acolo.
Din păcate, România nu a
introdus metode alternative

Atenție! Termenul pentru înregistrare este, în
Suedia, data de 25 aprilie 2014!

de vot (prin corespondență
sau pe Internet). Pentru a
vota în România, trebuie să
faceți un drum acasă sau la

CE TREBUIE SĂ FACEȚI PENTRU A VĂ
ÎNREGISTRA
În Suedia încrierea în listele electorale se face automat dacă

ambasadă.
De aceea, este adesea mai

figurați în registrul Agenției Fiscale Suedeze (Skatteverket) cu 30
zile înainte de data alegerilor, adică dacă plătiți impozite în calitate

simplu să votați în țara de

de angajat, om de afaceri, furnizor de servicii etc., sau dacă

reședință: puteți să vă

studiați la o instituție de învățământ acreditată și dețineți

înregistrați la primăria din

asigurare medicală completă.

localitate, urmând
instrucțiunile alăturate.

Pentru a verifica dacă sunteți înscris în registrul Agenției Fiscale vă

Nu uitați că aveți dreptul la

Agenției Fiscale și să prezentați actele prevăzute în această

un singur vot, fie în România,

broșură1 (click pentru a deschide broșura sau copiați linkul din

fie în Suedia. Autoritățile se

nota de subsol) la pagina 4.

vor informa reciproc despre
opțiunea dumneavoastră. Nu
încercați să votați în ambele
țări!

recomandăm să vă prezentați la cea mai apropiată filială a

În cazul în care sunteți sigur că figurați în registrul Agenției
Fiscale, vă recomandăm să verificați că sunteți înregistrat și pe
listele electorale. Puteți face acest lucru la sediul Consiliului Local
de care aparțineți, până pe 25 aprilie 2014.

Atenție! În cazul în care sesizați că unele informații referitoare la dumneavoastră sunt eronate în
registrele publice, este important să le semnalați în scris Consiliului Local de care aparțineți cu cel
puțin 18 zile înainte de alegeri.

Citiți pe pagina următoare ce trebuie să faceți în ziua votului

1

http://www.skatteverket.se/download/18.8dcbbe4142d38302d74be9/1387372677724/71706B.pdf
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Data votării în Suedia este: 25 mai 2014

DE CE SĂ VOTAȚI?
Votând în Suedia, veți vota cu
candidații și partidele din

CARTEA ELECTORALĂ

această țară. Alegerea vă

În urma înregistrării, trebuie să primiți cu cel puțin 18 zile înaintea

aparține în întregime. Vă

datei alegerilor, cartea electorală, pe care este menționat numele

facem totuși câteva sugestii:

dumneavoastră și secția de votare la care sunteți arondat. Este
obligatoriu să aveți cartea electorală în ziua votării. Dacă ați pierdut

1. Poate aveți deja un

cartea de alegător sau aceasta s-a deteriorat, aveți dreptul să

candidat sau partid preferat,

solicitați eliberarea uneia noi la Consiliul Local, Comitetul Electoral

pe care să îl alegeți

Municipal sau la Autoritatea Electorală.

2. Puteți alege partidul din
aceeași familie politică cu

CE TREBUIE SĂ FACEȚI ÎN ZIUA VOTĂRII

partidul românesc preferat.

1. Locul și ora: vă prezentați la secția de votare indicată pe
3. Puteți penaliza partidele

cartea electorală, în cadrul orarului de votare, adică 8:00 – 21:00.

extremiste, cele care încearcă

2.

să facă din români și alți

Documente necesare: un act de identitate valid (pașaport,

carte națională de identitate, permis de conducere)

imigranți vinovați pentru
eșecurile politicienilor.

Atenție! În Suedia se aplică sistemul de vot preferențial care
prevede că orice alegător poate vota nominal, pe lângă partidul

Dacă nu aveți un preferat,

politic, și candidatul propus de acel partid. Acest lucru se poate face

această a treia opțiune

selectând numele candidatului din lista prevăzută în buletinul de vot.

merită să fie luată în

Votarea cadidatului, pe lângă cea a partidului, nu este obligatorie!

seamă!

Pentru

mai

multe

detalii

referitoare

la

mecanismul

de
2

vot

Alegerile europene reprezintă

preferențial consultați broșura informativă disponibilă aici

un moment în care românii își

pentru a deschide broșura sau copiați linkul din nota de subsol).

(click

pot afirma drepturile de
cetățeni europeni, în pofida

DACĂ ALEGEȚI SĂ VOTAȚI ÎN ROMÂNIA

mesajelor radicale transmise

Puteți, desigur, să alegeți să votați în România, pentru partidele

de unii politicieni.

românești. Pentru a vota în România aveți două opțiuni:
•

În țară, la secția de vot de care aparțineți (unde aveți adresa în

cartea de identitate), prezentând actul de identitate.
•

În străinătate, la secțiile de vot organizate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prezentând
pașaportul sau cartea de identitate
MAE nu a anunțat încă lista secțiilor de votare, dar la alegerile europene din 2009 au fost
deschise secții doar la ambasade și o parte din consulate.

Nu uitați! Dacă vreți să votați în Suedia trebuie să vă înregistrați până cel târziu pe
25 aprilie 2014!

Contactați-ne pentru mai multe informații:
Fundația Soros România, www.soros.ro
Str. Căderea Bastiliei nr. 33, sect. 1, București, Tel: 0040212121101;
Material produs de Fundația Soros
România în cadrul proiectului „Românii
votează pentru România”
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Persoană de contact: Victoria Cojocariu; Email: victorianedelciuc@soros.ro
facebook.com/RomanipentruEuropa

http://www.val.se/pdf/Elections_in_sweden_2014_webb.pdf
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