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Υπόδειγμα Y 32

Δήλωση ψήφου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Κάτω
Χώρες
Κατοικείτε στις Κάτω Χώρες και έχετε την ιθαγένεια
άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
αυτήν την περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε σε ποια
χώρα θα ψηφίσετε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Με αυτό το έντυπο δηλώνετε ότι ψηφίζετε στις Κάτω
Χώρες και όχι στο κράτος μέλος καταγωγής σας. Αν
επιθυμείτε να ψηφίσετε στη χώρα καταγωγής σας,
δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.
Αφού υποβάλετε την παρούσα δήλωση, θα
παραμείνετε εγγεγραμμένος/η στις Κάτω Χώρες
(εφόσον κατοικείτε στις Κάτω Χώρες) ως ψηφοφόρος
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιθυμείτε να
ψηφίσετε πάλι στο κράτος μέλος καταγωγής σας;
Τότε επικοινωνήστε με το δήμο σας για να
αποσύρετε την παρούσα δήλωση και υποβάλετε
δήλωση στις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.
Πότε να την υποβάλω;
Ο δήμος όπου είστε εγγεγραμμένος/η ως
ψηφοφόρος θα πρέπει να έχει λάβει το παρόν
έντυπο το αργότερο 6 εβδομάδες πριν από την
ημερομηνία της ψηφοφορίας. Θα λάβετε μια εκλογική
κάρτα, με την οποία θα μπορέσετε να ψηφίσετε.

Επισυνάψτε αντίγραφο ενός έγκυρου αποδεικτικού
στοιχείου ταυτότητας:
 Ένα έγκυρο διαβατήριο μίας από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.
 Ένα έγκυρο δελτίο ταυτότητας μίας από τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.
 Μια έγκυρη άδεια οδήγησης μίας από τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.
 Ένα έγγραφο το οποίο πρέπει να διαθέτει ένας
αλλοδαπός σύμφωνα με τον Vreemdelingenwet
2000 (Νόμος του 2000 περί αλλοδαπών) για την
εξακρίβωση της ταυτότητας, της ιθαγένειας ή του
καθεστώτος διαμονής του.
Προσοχή!
Είναι παράνομο να ψηφίσετε και στις Κάτω Χώρες
και στο κράτος μέλος καταγωγής σας. Μπορεί να
σας επιβληθεί γι’ αυτήν την πράξη φυλάκιση έως
ενός μήνα ή πρόστιμο.

Προσδιορισμός ταυτότητας
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1. Τα στοιχεία σας
Επώνυμο

Όνομα και άλλα αρχικά

Πατρικό επώνυμο (αν εφαρμόζεται):

Άρρεν
Θήλυ

Διεύθυνση

Τόπος κατοικίας

Χώρα

Κάτω Χώρες
Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Τελευταία διεύθυνση και τόπος κατοικίας στο κράτος μέλος προέλευσης
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2. Υπογραφή
Δηλώνω ότι δεν έχω στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και ότι δεν θα συμμετάσχω στην εκλογή των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ημερομηνία
Υπογραφή
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