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Model Y 32

Declarație privind votul în Țările de Jos pentru Parlamentul
European


Locuiți în Țările de jos, dar aveți naționalitatea altui
stat membru al Uniunii Europene. În acest caz, puteți
alege în ce țară doriți să votați pentru Parlamentul
European. Prin acest formular declarați că veți vota
în Țările de Jos, nu în statul membru de origine.
Dacă doriți să votați în țara din care proveniți, nu
este necesar să completați formularul.





După ce depuneți această declarație, veți rămâne
înscris(ă) (cât timp aveți reședința în Țările de Jos)
ca alegător în Țările de Jos pentru Parlamentul
European. Dacă doriți să votați din nou în statul
membru de origine, contactați primăria de care
aparțineți pentru a retrage această declarație și
înscrieți-vă la autoritățile din statul membru
respectiv.



un pașaport valabil emis într-o țară membră a
Uniunii Europene sau a Spațiului Economic
European;
o carte de identitate valabilă emisă într-o țară
membră a Uniunii Europene sau a Spațiului
Economic European;
un permis de conducere valabil emis într-o țară
membră a Uniunii Europene sau a Spațiului
Economic European;
unul dintre documentele pe care trebuie să le
dețină cetățenii străini conform Legii privind
cetățenii străini din 2000 (Vreemdelingenwet
2000) pentru a li se stabili identitatea,
naționalitatea sau dreptul de ședere.

Atenţie!
Nu este permis să votați atât în Țările de Jos, cât și
în statul membru de origine. Votul dublu se
pedepsește cu detenție de până la o lună sau cu
amendă.

Când trebuie depusă declarația?
Acest formular trebuie să ajungă la primăria pe a
cărei listă de alegători sunteți înscris(ă) cu cel puțin
6 săptămâni înaintea scrutinului. Veți primi o
legitimație de alegător, pe baza căreia veți putea
vota.
Documente de identitate
Atașați o copie a unui act de identitate valabil:

________________________________________________________________________________

1. Datele dumneavoastră
nume

prenume și alte inițiale

adresa

localitatea de reședință

data nașterii

numele anterior căsătoriei (dacă este cazul):

M
F

ţara

Țările de Jos
locul nașterii

ultima adresă și localitate de domiciliu din statul membru de origine

_______________________________________________________________________________

2. Semnătura
Declar că nu sunt exclus(ă) de la exercitarea dreptului de vot și că nu voi participa într-un alt stat membru al Uniunii
Europene la alegerea membrilor Parlamentului European.
Data

________________

Semnătura

________________

________________________________________________________________________________

