
Este alegerea dvs

Democrația se bazează pe mai multe decizii. Atunci când vă fo-
losiți dreptul de vot vă asumați răspunderea față de societate și 
cetățeni.

Atunci când votați în cadrul unor alegeri, dvs. sunteți persoana 
care ajută la alegerea candidaților politici. Deciziile influențate vă 
pot afecta viața. Ieșiți la vot în ziua alegerilor și bifați opțiunea 
aleasă. Votul dvs. poate face diferența!

CINE POATE VOTA?
Alegerile locale și regionale:
Puteți vota în cadrul alegerilor consiliului local și regional, dacă ați 
împlinit vârsta de 18 ani, dacă locuiți permanent în regiunea/zona 
locală și dacă:
•  sunteți cetățean danez sau
•  sunteți cetățean dintr-un stat UE, Islanda sau Norvegia sau
• este un cetățean al Regatului Unit și, de atunci, la 31 ianuarie 
2020, a avut o reședința neîntreruptă în Danemarca; sau
•  sunteți cetățean dintr-un stat ce nu aparține UE, Norvegia sau 
   Islanda și locuiți în Danemarca timp de 4 ani înainte de data  
   alegerilor.

Puteți vota în cadrul referendumurilor și alegerilor parlamentare 
dacă sunteți cetățean dintr-un stat UE, ați împlinit vârsta de 18 
ani și sunteți rezident permanent în regatul Danemarcei. De ase-
menea, nu trebuie să fiți declarat incompetent (aflat sub supra-
veghere cu privare totală a capacității juridice). 

Alegerile europene:
Puteți vota în cadrul alegerilor din Parlamentul European din Da-
nemarca dacă ați împlinit vârsta de 18 ani și sunteți:
• este un cetățean danez cu reședința permanentă în regat sau 
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locuiește permanent într-o altă țară din UE, 
• este un cetățean dintr-o țară din UE și locuiește permanent în 
Danemarca sau
• este un cetățean al Regatului Unit și, de atunci, la 31 ianuarie 
2020, a avut o reședința permanentă în Danemarca. 

Persoanele cu drept de vot primesc prin poștă un bilet de vot. Pe 
biletul de vot sunt menționate data și locul unde puteți vota. La 
secția de votare există președinți ai comisiei și funcționari de vot. 
Aceștia se asigură că toate aspectele legate de alegeri sunt reali-
zate corespunzător. Dacă nu sunteți sigur de modul în care trebuie 
să votați, adresați-vă președinților comisiei sau funcționarilor de 
vot. La secția de votare, mergeți la masa de votare indicată pe 
biletul de vot. Dacă secția de votare folosește liste de vot digitale, 
puteți alege la ce masă de vot doriți să mergeți. Prezentați biletul 
de vot, iar funcționarul de vot vă va oferi un buletin de vot cu lista 
partidelor și a candidaților. Vi se va solicita data nașterii pentru a 
se asigura că dvs. sunteți persoana menționată pe biletul de vot.

Luați cu dvs. buletinul de vot în cabina de vot unde veți fi singur(ă). 
Faceți un X cu creionul sau pixul (doar un X) în căsuța de bifat de 
lângă candidat sau lista de candidați (partidul) pe care doriți să îl 
votați. Dacă faceți o greșeală pe buletinul de vot, îl puteți schim-
ba la președinți comisiei de vot sau la funcționarii de vot, dar doar 
dacă nu ați pus deja buletinul în cutia de vot. Dacă nu înțelegeți 
limba daneză, unul din președinții comisiei de vot vă poate asista 
în cabina de vot. După ce ați terminat, ieșiți din cabina de vot și 
puneți buletinul de vot în cutia de vot.

NB: De asemenea, puteți vota și prin poștă, înainte de data ale-
gerilor, la orice consiliu local din țară. În cadrul consiliilor locale 
puteți vota prin poștă la centrele de servicii adresate cetățenilor 
și la anumite consilii, biblioteci, instituții de învățământ și secții 
de votare mobile. Adresați-vă consiliului local pentru a afla unde 
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