Ziua alegerilor pentru membrii Parlamentului European (alegerile europarlamentare), în Finlanda
este 26.5.2019. La aceleași alegeri europene, nimeni nu poate vota în mai mult de un stat membru al
Uniunii Europene.
În calitate de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aveți dreptul de a vota la alegerile
din Finlanda pentru Parlamentul European, pentru că încă mai este valabil anunțul facut la biroul de
înregistrare cum că doriți să votați pentru un candidat înscris aici în Finlanda. Înscrierea în registrul
dreptului de vot cere în plus ca:
1) Dumneavoastră sa aveți încă reședința în Finlanda în data de 5.4.2019
2) să nu fi pierdut dreptul de vot în țara dumneavoastră de reședința în urma unei decizii dintr-un
caz individual de drept civil sau penal
Centrul de Evidență a Populației informează autoritatea statului de origine, dacă v-ați înscris în
registrul de drept de vot din Finlanda. În acest caz, informațiile dumneavostră sunt eliminate din
registrul electoral din țara de origine.
Biroul de înregistrare (Maistraati) trimite cel târziu la dată de 2.5.2019 tuturor celor din Finlanda
cu drept de vot la alegerile europarlamentare o înștiințare despre dreptul de vot (carnet de
înștiințare).
Dacă până la următoarele alegeri din luna mai nu doriți să fiți înregistrați în registrul de drept de vot
din Finlanda și doriți ca la aceste alegeri europarlamentare să vă exercitati dreptul de vot în țara de
origine, Dumneavoastră va trebui să anulați în scris înștiințarea făcută cel mai târziu la data de
7.3.2019, înainte de ora 16.

Dumneavoastră aveți și dreptul de a candida la aceste alegeri dacă îndepliniți urmatoarele condiții:
1) să aveți la aceste alegeri drept de vot în Finlanda, pe baza înștiințării dumneavoastră
2) Dumneavoastră nu sunteți declarat candidat la aceste alegeri într-un alt stat membru al Uniunii
Europene
3) nu ați pierdut posibilitatea de a candida la alegerile europarlamentare în țara de origine.
Dacă doriți să candidați la aceste alegeri europarlamentare, Dumneavoatra va trebui să luați legătura
cu partidele politice care funcționează în Finlanda sau în cazul în care nu doriți să fiți candidat din
partea unui partid, să obțineți pentru candidatura dumneavostră sprijinul a 2 000 de persoane cu
drept de vot. Informații suplimentare despre depunerea candidaturii obțineți în cadrul Secției de
votare din Helsinki, PL 25, C/O Ministerul Justiției, 00023 GUVERN
Mai multe informații privind alegerile europarlamentare, le obțineți la adresa www.vaalit.fi
Centrul de evidență a populației

