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Modelo Y 32

Declaração de exercício do voto para o Parlamento Europeu
nos Países Baixos
Identificação
Junte cópia de um documento de identidade válido:
 Passaporte válido de um dos países da União
Europeia ou do Espaço Económico Europeu.
 Bilhete de identidade válido de um dos países da
União Europeia ou do Espaço Económico
Europeu.
 Carta de condução válida de um dos países da
União Europeia ou do Espaço Económico
Europeu.
 Documento de que deve dispor um estrangeiro
nos termos da Lei dos Estrangeiros de 2000
(Vreemdelingenwet 2000) para controlo da sua
identidade, nacionalidade ou direito de
permanência.

Reside nos Países Baixos e é nacional de outro
Estado-Membro da União Europeia. Nesse caso,
pode escolher o país onde irá votar para o
Parlamento Europeu. O presente formulário
permite-lhe declarar que vota nos Países Baixos e
não no seu Estado-Membro de origem. Se desejar
votar no seu país de origem, não necessita de fazer
nada.
Depois de entregar a presente declaração, ficará
registado como eleitor para o Parlamento Europeu
nos Países Baixos (enquanto residir nos Países
Baixos). E se desejar votar novamente no seu
Estado-Membro de origem? Nesse caso, deverá
contactar o seu município para revogar a presente
declaração e inscrever-se junto das autoridades
desse Estado-Membro.
Quando devo apresentar o formulário?
O município onde se encontra inscrito na qualidade
de eleitor, deve ter recebido este formulário o mais
tardar 6 semanas antes da data de exercício do voto.
Receberá um cartão de eleitor (stempas) com o qual
poderá votar.

Atenção!
O exercício do voto tanto nos Países Baixos como
no seu Estado-Membro é passível de sanções
penais. Poderá ser-lhe aplicada uma pena de prisão
por um período máximo de um mês ou uma multa.

________________________________________________________________________________

1. Os seus dados
apelido

nome próprio e restantes iniciais

nome de solteira (caso aplicável):

sexo masculino
sexo feminino

endereço

localidade

país

Países Baixos
data de nascimento

local de nascimento

último endereço e localidade no Estado-Membro de origem

_______________________________________________________________________________

2. Assinatura
Declaro que não estou excluído do direito de voto e que não participarei noutro Estado-Membro da União Europeia
na eleição dos deputados do Parlamento Europeu.
Data

________________

Assinatura

________________

________________________________________________________________________________

