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Dane kontaktowe komitetu wyborczego

W Bielefeld formularz z wnioskiem o wpis do rejestru wyborców należy
dostarczyć na następujący adres:

W razie pytań kompetentni członkowie zespołu wyborczego są do
twojej dyspozycji pod numerem telefonu 0521-515277.

Europa.
Najlepszy
pomysł, jaki
kiedykolwiek
miałaEuropa!

gruene.de

Kommt, wir bauen
das neue Europa!

Twójgłos
się liczy.
Również
tutaj.

  
  

 

  
      

 

Stadt Bielefeld - Wahlteam
Herforder Str. 76, 3 piętro 
33602 Bielefeld



Podpisany oryginał wypełnionego przez ciebie formularza musi zostać
wysłany drogą pocztową lub oddany osobiście w siedzibie komitetu
wyborczego w twoim okręgu wyborczym i musi dotrzeć tam do 5 maja
2019. Dokładne dane kontaktowe siedziby komitetu wyborczego w
twoim mieście znajdują się na końcu tej ulotki.

Zarówno formularz jak i zawiadomienie o wpisie do rejestru wyborców,
które później otrzymasz, są w języku niemieckim. W razie problemów
językowych zwróć się do zaufanej osoby, która pomoże ci w zrozumieniu
i wypełnieniu tych dokumentów.Ta osoba musi wtedy również podpisać
twój wniosek jako tzw. pomocnik.

Jeżeli już wcześniej zostałeś wpisany do niemieckiego rejestru
wyborców, nie musisz rejestrować się ponownie, jeśli nie
złożyłaś/złożyłeś podania o wycofanie tego wpisu.

Warunki

Aby wziąć udział w wyborach europejskich,
należy spełniać trzy warunki. W dniu
wyborów musisz

1. mieć skończone 18 lat
2. być od minimum trzech miesięcy

obywatelką/ obywatelem kraju Unii
Europejskiej

3. posiadać czynne prawo wyborcze zarówno we własnej ojczyźnie
jak i w Niemczech

Wpis do rejestru wyborców

Wpisu dokonujemy korzystając z formularza z wnioskiem o wpis do
rejestru wyborców, który można pobrać na stronie
www.bundeswahlleiter.de. Po zeskanowaniu podanego w tej ulotce
kodu QR zostaniesz skierowany bezpośrednio na tę stronę.

Wiadomości ogólne
Mieszkający w Niemczech obywatele innych krajów Unii Europejskiej
mogą również wziąć udział w wyborach europejskich. Aby to
zrealizować, potrzebny jest wpis do niemieckiego rejestru wyborców.Ta
ulotka ma dostarczyć informacji na ten temat.

Proszę zwróć uwagę, że możesz głosować tylko na partie kraju, w
którym przebywasz. Skoro głosujesz w Niemczech, musisz zdecydować
się oddać twój głos na jedną z tutejszych partii politycznych. Jeśli
chcesz głosować na partię pochodzącą z twojego kraju, musisz wziąć
udział w wyborach we własnej ojczyźnie. W tym przypadku nie możesz
być zarejestrowany w niemieckim rejestrze wyborców.

Dokładne informacje na temat wyborów europejskich w twoim kraju
otrzymasz w oficjalnych placówkach wyborczych położonych na jego
terenie.


