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Y 32 minta

Nyilatkozat az Európai Parlamenti választások során
Hollandiában történő szavazásról
Azonosítás
A nyilatkozathoz csatoljon egy, az alábbi fényképes
igazolványok egyikéről készült fénymásolatot:
 Az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági
Térség országainak egyikében kiállított, érvényes
útlevél.
 Az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági
Térség országainak egyikében kiállított, érvényes
személyazonosító igazolvány.
 Az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági
Térség országainak egyikében kiállított, érvényes
gépjárművezetői engedély.
 Egy olyan dokumentum, amellyel a külföldi
állampolgároknak a 2000. évi, külföldi
állampolgárokról szóló törvény értelmében
rendelkezniük kell személyazonosságuk,
nemzetiségük, vagy tartózkodási joguk
megállapítása céljából.

Ön Hollandiában lakik, és az Európai Unió egy másik
tagállamának állampolgára. Ebben az esetben Ön
megválaszthatja, hogy melyik országban kíván
szavazni az Európai Parlamenti választások során. A
jelen nyomtatvány kitöltésével Ön kijelenti, hogy
Hollandiában szavaz, nem pedig a származási helye
szerinti tagállamban. Ha Ön a származási helye
szerinti tagállamban kíván szavazni, akkor semmit
sem kell tennie.
Miután a jelen nyilatkozatot Ön benyújtotta, akkor
Hollandiában regisztrálják Önt, mint Európai
Parlamenti szavazót (amíg Ön Hollandiában lakik).
Mégis a származási helye szerinti tagállamban
szeretne szavazni? Lépjen kapcsolatba a
településsel a nyilatkozat visszavonásához, majd
jelentkezzen az adott tagállam hatóságánál.
Mikor kell benyújtani a nyilatkozatot?
A jelen nyomtatványnak legkésőbb a szavazás
időpontja előtt 6 héttel meg kell érkeznie azon
település önkormányzatához, amelyben Önt
választóként regisztrálják. Egy szavazókártyát fog
kapni, amellyel szavazhat.

Figyelem!
A Hollandiában és a származási hely szerinti
tagállamban történő együttes szavazás büntetendő
cselekmény, amiért akár egy hónap
szabadságvesztés, vagy pénzbüntetés jár.
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1. Az Ön adatai
családi név

utónév és monogram

leánykori név (ha alkalmazható):

cím

lakóhely

ország

férfi
nő

Hollandia
születési idő

születési hely

utolsó cím és lakóhely a származási országban
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2. Aláírás
Kijelentem, hogy érvényes szavazati joggal rendelkezem, és nem fogok az Európai Unió egy másik tagállamában
részt venni az Európai Parlamenti választásokon.
Dátum

________________

Aláírás

________________
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