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 Den 26 maj 2019 är det Europaval. Är Du unionsmedborgare, det vill säga medborgare i en 
av den Europeiska Unionens medlemsstater? Var då med och bestäm Europas kurs! Utnyttja 
Din rösträtt! Europaparlamentet företräder Dig i Europa och är det enda organet i den 
Europeiska Unionen som väljs direkt. Parlamentarikerna bestämmer över viktiga politiska 
frågor – också på områden som Du berörs av direkt.  
 

Utnyttja Din chans och delta i valet! 
 

Vilka möjligheter finns det att delta i valet? 
Om Du är unionsmedborgare och bor i Tyskland kan Du välja om Du vill delta i valet till 
Europaparlamentet i Ditt ursprungsland eller om Du vill rösta i Tyskland på de kandidater 
som ställs upp här. Om Du bestämmer Dig för att rösta i Tyskland måste Du tänka på 
följande: 
 

Vem har rösträtt? 
Rösträtt har alla unionsmedborgare som bor i Tyskland och som på valdagen 
• har fyllt 18 år, 
• har bott i Tyskland eller i någon annan medlemsstat i den Europeiska Unionen i minst tre 

månader och 
• inte har förlorat sin rösträtt, varken i Tyskland eller i någon annan medlemsstat i den 

Europeiska Unionen. 
 

Vad måste Du göra? 
För att kunna rösta i Tyskland måste Du vara upptagen i röstlängden hos den kommunala 
myndigheten på den ort i Tyskland där Du bor. 
• Om Du deltog i Europavalet i Tyskland 2014 är Du upptagen i röstlängden på Din 

bostadsort och behöver inte ställa någon ny ansökan om registrering. Om Du inte har fått 
ett valmeddelande före den 5 maj 2019 bör Du ta kontakt med Din kommunala 
myndighet. 

• Alla andra unionsmedborgare måste senast den 5 maj 2019 lämna in en ansökan om 
upptagande i röstlängd till den kommunala myndigheten på bostadsorten i Tyskland. 
(Observera de öppettider som gäller, respektive hur lång tid postgången tar.) 

 
Var får Du ansökningsformulär och mer information? 

Ansökningsformuläret och skriftliga anvisningar om hur det skall fyllas i får Du hos Din 
kommunala myndighet (Gemeinde) eller på Internet under  

www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html. 

Hur gör Du om Du inte vill rösta i Tyskland utan i Ditt ursprungsland? 
Om Du deltog i Europavalet 2014 i Tyskland måste Du senast den 5 maj 2019 ansöka hos 
Din kommunala myndighet om att bli struken ur röstlängden. För att få reda på vilka 
bestämmelser som gäller för valdeltagandet i Ditt ursprungsland får Du vända Dig till 
myndigheterna där eller till Ditt lands ambassad. 

 

http://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html

