Du bestämmer hur
morgondagens
Europa ser ut!

Europarlamenttivaalit 7.6.2009 klo 9-20

Kesäkuun 7. päivänä 2009 valitaan Suomen edustajat
Euroopan parlamenttiin. Sinulla, 18 vuotta täyttäneellä, on
nyt ensi kertaa mahdollisuus käyttää äänioikeuttasi.

Europaparlamentsval den
7.6.2009 (kl. 9-20)
förhandsröstning
27-30.5. och 1-2.6.2009 (i utlandet 27-30.5.)

Hur ser ditt Europa ut?
Genom att rösta kan du påverka saker som är viktiga för dig. I Europaparlamentet fattas beslut som gäller oss alla. Är det viktigt för dig att maten
du äter testas och är trygg? Är dataöverföringspriser, klimatförändring eller
handel utan gränser viktiga frågor för dig? Europaparlamentet fattar beslut
också om de här sakerna.

Påverka internationellt!
Valet förrättas samtidigt i alla EU:s 27 medlemsländer med sammanlagt
ungefär 500 miljoner invånare. Europaparlamentet har 736 ledamöter och
13 av dem väljs i Finland. Du kan påverka vilka dessa 13 är.
Europaparlamentet är den enda institution inom EU som väljs genom direkta val
och den enda internationella institution i världen som väljs genom val.

Europaparlamentet
• beslutar tillsammans med medlemsländerna om EU:s lagstiftning och budget
• tillsätter kommissionen tillsammans med medlemsländerna
• övervakar kommissionens verksamhet och användningen av EU:s pengar
• godkänner nya medlemsländer
• utser den Europeiska justitieombudsmannen
• behandlar alla ärenden inför öppna dörrar

Varje röst är viktig
Kandidaterna i Europaparlamentet ställs upp av partier och valmansföreningar. Kandidaterna är desamma i hela landet, så du kan välja vem du vill
rösta på oberoende av var du bor.
När du röstar på en kandidat röstar du samtidigt på det parti eller den gemensamma lista som han eller hon hör till. Valresultatet beror på hur många
röster partiet eller den gemensamma listan får. De kandidater i partiet eller
listan som fått flest personliga röster blir valda. En enda röst kan avgöra vem
som blir vald.

Många sätt att rösta
Vallokalerna är öppna den 7 juni från klockan 9 på morgonen till klockan 20.
På valdagen kan du bara rösta i den vallokal som anges på den anmälan om
rösträtt som du har fått med posten.
Den 27.5-2.6 kan du förhandsrösta nästan var som helst – t.ex. på studieorten eller på resa. Den 31 maj, på pingstdagen, är förhandsröstningslokalerna
stängda.
Förhandsröstningslokaler finns bl.a. på kommunkanslierna, postkontoren
och biblioteken. Utomlands kan du förhandsrösta på vissa finländska beskickningar mellan den 27 och den 30 maj.
Information om var du kan rösta får du på valsidorna på internet eller genom att avgiftsfritt ringa till numret 0800-1-38383.

Det är lätt att rösta
Ta med dig ett identitetsbevis till vallokalen. Ta gärna också med den anmälan om rösträtt som du har fått med posten. Röstningen går då snabbare.
Kandidatlistor finns i vallokalen och på webbplatserna www.vaalit.fi och
www.europarl.fi. Närmare uppgifter om kandidaterna får du på partiernas
och kandidaternas egna webbsidor, via valreklamer och media.
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Gör så här!

Så här röstar du
Visa ditt identitetsbevis för valfunktionären. Han eller hon ger dig en
röstsedel.

Gå med den hopvikta röstsedeln till valfunktionären. Han eller hon
stämplar din röstsedel.
Om du röstar på valdagen: Lägg röstsedeln i valurnan.
Om du förhandsröstar: Lägg in röstsedeln i det kuvert du får av
valfunktionären. Underteckna anmälan om rösträtt eller följebrevet
som valfunktionären ger dig.
Ytterigare information: www.vaalit.fi, www.europarl.fi
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Justitieministeriet
Europaparlamentets informationskontor

Adressregister: befolkningsregistercentralen

Ta röstsedeln med dig till ett valbås och skriv numret på din kandidat
på den. Skriv ingenting annat på röstsedeln.

