Zgjedhjet për president të Republikës së Finlandës më 2018
Shtetasit finlandezë zgjedhin presidentin duke votuar në çdo gjashtë vjet.

Votimi i parë:


Dita e votimit është e diel, më 28.1.2018




Votimi paraprak në Finlandë mbahet më 17.–23.1.2018
Votimi paraprak në botën e jashtme mbahet më 17.–20.1.2018

Votimi i dytë eventual:




Dita e votimit është e diel, më 11.2.2018
Votimi paraprak në Finlandë mbahet më 31.1.–6.2.2018
Votimi paraprak në botën e jashtme mbahet më 31.1.–3.2.2018

Detyrat e presidentit
Presidenti i dekreton ligjet të cilat i ka miratuar parlamenti.
Presidenti udhëheqë politikën e jashtme të Finlandës së bashku me qeverinë.
Presidenti emëron kryeministrin dhe ministrat tjerë në pozitat e tyre. Gjithashtu, presidenti
emëron edhe gjykatësit si dhe disa nëpunës të tjerë të lartë shtetërorë.
Presidenti është edhe kryekomandant i Forcave të Armatosura të Finlandës. Për luftë e për paqe
presidenti vendosë me pëlqimin e parlamentit.

Kush mund të votojë?
Ti mund të votosh në zgjedhjet presidenciale,



nëse ke shtetësinë finlandeze
nëse ke mbushur 18 vjet më së voni më 28.1.2018.

Kë mund ta votosh?
Partitë dhe shoqatat elektorale mund të vendosin kandidatë për zgjedhjet presidenciale. Kandidati
duhet të jetë shtetas i Finlandës. Secili kandidat ka numrin e vet. Kandidatët për president garojnë
në tërë vendin, kështu që, mund të votosh cilin kandidat të duash. Informacione rreth kandidatëve
mund të gjenden për shembull në gazeta, televizion si dhe në internet.

Karta e lajmërimit për votim vjen në shtëpi
Nëse ke të drejtë vote, ty të dërgohet në shtëpi një zarf. Në zarf janë dy karta të lajmërimit sepse
në zgjedhjet presidenciale mund të ketë dy votime.
Në kartat e lajmërimit janë të dhënat mbi vendvotimin tënd në ditën e votimit. Aty gjendet edhe
katalogu i vendvotimeve të votimit paraprak.

Një ose dy votime
Në zgjedhjet presidenciale mund të ketë dy votime. Nëse ndonjëri kandidat në votimin e parë fiton
më shumë se gjysmën e votave, ai/ajo zgjedhet president drejtpërdrejt.
Nëse asnjëri kandidat nuk fiton më shumë se gjysmën e votave, atëherë organizohet votimi i dytë.
Votimi i parë është më 28.1.2018.
Votimi i dytë eventual është më 11.2.2018.

Votimi në shtëpi
Nëse je invalid ose je i sëmurë kohë të gjatë, mund të votosh paraprakisht në shtëpi. Rreth votimit
në shtëpi mund të marrësh informacione shtesë nga komisioni qendror zgjedhor i komunës tënde.
Numri i telefonit të komisionit gjendet në kartën e lajmërimit.

Kështu votohet paraprakisht
Në zgjedhjet presidenciale mund të votosh paraprakisht në cilindo vendvotim të votimit paraprak.
Votimi paraprak mbahet më 17.–23.1.2018. Nëse në zgjedhjet presidenciale organizohet votimi i
dytë, votimi paraprak i tij është më 31.1.-6.2.2018.
Kur të shkosh për të votuar merr me vete një dokument identifikimi
për shembull pasaportën, letërnjoftimin ose patentën e shoferit.
1. Tregoja dokumentin e identifikimit anëtarit të komisionit.
Anëtari i komisionit e kontrollon atë dhe të jep ty fletëvotimin.

2. Merr fletëvotimin me vete dhe shko në kabinë të votimit.
Në fletëvotim shkruaj qartë
numrin e atij kandidati, të cilin e voton.
Mos shkruaj asgjë tjetër në fletëvotim.
3. Palos fletëvotimin nga mesi.
4. Kthehu te anëtari i komisionit zgjedhor.
Ai/ajo e vulosë fletëvotimin
dhe të jep ty një zarf votimi me ngjyrë kafe.
Fut fletëvotimin në zarf dhe mbyll zarfin me ngjitës.
5. Anëtari i komisionit zgjedhor të udhëzon për të nënshkruar formularin.
Me anë të nënshkrimit ti garanton se e ke plotësuar vet fletëvotimin,
ke marrë vulën në të dhe e ke mbyllur atë në zarf.
6. Në fund, anëtari i komisionit i mbyll zarfin e votimit dhe formularin në një zarf dërgues me
ngjyrë të verdhë.
Pasi të kesh votuar, mund të largohesh nga vendvotimi.

Kështu votohet në ditën e zgjedhjeve
Ditën zgjedhjeve, vendvotimet janë hapur nga ora 9–20. Shih në kartën e lajmërimit se ku gjendet
vendvotimi yt.
Kur të shkosh për të votuar merr me vete një dokument identifikimi, për shembull pasaportën,
letërnjoftimin ose patentën e shoferit.
1. Tregoja dokumentin e identifikimit anëtarit të komisionit.
Anëtari i komisionit e kontrollon atë dhe të jep ty fletëvotimin.
2. Merr fletëvotimin me vete dhe shko në kabinë të votimit.
Në fletëvotim shkruaj qartë
numrin e atij kandidati, të cilin e voton.
Mos shkruaj asgjë tjetër në fletëvotim.
3. Palos fletëvotimin nga mesi.
4. Kthehu te anëtari i komisionit zgjedhor.
Ai/ajo e vulosë fletëvotimin.

5. Hedh fletëvotimin në kutinë e votimit.
Pasi të kesh votuar, mund të largohesh nga vendvotimi.

Kush mund të të ndihmojë?
Anëtarët e komisionit zgjedhor të këshillojnë në vendvotim edhe gjatë votimit paraprak ashtu
edhe në ditën e zgjedhjeve.
Në vendvotim ka gjithashtu edhe asistent të votimit. Mund ta lusësh atë që të vijë me ty në
kabinën e votimit nëse nuk ia del vet që të plotësosh fletëvotimin.
Si asistent i votimit mund të veprojë edhe ndonjë person i zgjedhur nga ti, për shembull ndonjë
familjar ose i afërm i yti. Asistent megjithatë nuk ka të drejtë të jetë kandidati ose ndonjë i afërm i
tij. Asistenti i votimit nuk guxon t’i tregojë askujt se kë e ke votuar.

Sekreti zgjedhor
Secili vendosë vet se a do të votojë dhe kë d ota votojë.
Sekreti zgjedhor nënkupton edhe atë, që ti nuk ke nevojë t’i tregosh askujt se kë e voton.

Voto në zgjedhjet presidenciale!
Informacione shtesë rreth votimit:
vaalit.fi

