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Votul prin corespondență în Germania, 
Marea Britanie, Spania și Suedia

ȚARĂ

Cetățenii aflați în țară:
n  Cetățenii germani cu vârsta de peste 18 ani, înscriși pe listele electorale.
Cetățenii aflați în străinătate:
n  Dacă cetățenii germani sunt rezidenți ai unui stat care nu este membru al Consiliului Europei, trebuie să fi petrecut maxim 25 de ani 

în străinătate.[i]

n  Cetățenii germani care sunt temporar în străinătate în ziua alegerilor pot vota prin corespondență la toate nivelurile (președenție, 
local, etc). 

n  Cetățenii germani care sunt permanent în străinătate pot vota la alegerile parlamentare și europarlamentare dacă au fost rezidenți 
germani timp de trei luni consecutive după vârsta de 14 ani și dacă această perioadă de trei luni a fost în ultimii 25 de ani. 

n  Se poate vota prin corespondență la referendumuri, alegerile locale, parlamentare și la cele europarlamentare.

n  Pentru a putea vota prin corespondență, cetățenii germani trebuie să aplice cu cel puțin trei săptămîni înainte la municipalitatea de 
care aparțin și să plătească taxele poștale pentru buletinele de vot.[ii]

n  Votantul trebuie să trimită plicul în circumscripția de unde a fost emis cardul său de vot și trebuie să se asigure că ajunge cel târziu în 
ziua alegerilor (la ora 6 p.m.).

Cetățenii aflați în țară:
n  Să fie cetățean spaniol, cu vârsta minimă de 18 ani și să fie înregistrat ca alegător. 
n  Cetățenii care preferă să voteze prin corespondență o pot face, indiferent de motivul pentru care iau această decizie. 
Cetățenii aflați în străinătate:
n  Cetățenii care sunt temporar în străinătate pot vota la toate alegerile.[iii]

n  Cetățenii spanioli care sunt permanent în străinătate nu pot vota la alegerile locale.
n  Cetățenii care locuiesc în străinătate figurează în în Registrul Rezidenților din Străinătate, într-o secțiune specială a registrelor 

electorale. Pentru a fi întregistrat în această secțiune, o persoană trebuie să fie înregistrată la Consulatul Spaniei ca fiind rezident 
într-o țară străină. Ei nu pot vota la alegerile locale.[iv]

n  Persoanele care nu au locuit niciodată în Spania dar care au obținut, totuși, cetățenie spaniolă (jus sanguinis), pot vota la toate 
alegerile în afară de cele locale.[v]

n  parlamentare, europarlamentare, locale, referendumuri.[vi]

n  Cetățenii spanioli care sunt temporar în străinătate în ziua alegerilor pot vota prin corespondență, inclusiv la nivel local. Pentru 
aceasta, ei trebuie să aplice la Biroul Electoral cu cel puțin zece zile înainte de ziua alegerilor.[vii]

n  Voturile prin corespondență trebuie să ajungă la Biroul Electoral Local cel târziu în ziua anterioară celei alegerilor. 

Cetățenii aflați în țară:
n  Orice cetățean britanic care este rezident în Marea Britanie poate vota prin corespondență dacă are vârsta de 18 ani și este în 

deplinătatea drepturilor electorale.
Cetățeni aflați în afara țării
n  Cetățenii britanici care locuiesc în străinătate se pot înregistra pentru a vota prin corespondență dacă numele lor a apărut anterior în 

registrul electoral din Marea Britanie și nu au trecut mai mult de 15 de ani de la data înscrierii în registru. Dacă un cetățean a împlinit 
vârsta de 18 ani în timp ce locuia în străinătate, e necesar ca un părinte sau tutore să figureze pe lista electorală. 

n  Cetățenii din afara țării pot vota doar la alegerile parlamentare și europarlamentare

Alegeri parlamentare, europarlamentare, alegeri pentru parlamentele regionale, alegeri locale

n  Atât cetățenii din țară, cât și cei din afara țării, trebuie să solicite în avans formularul pentru votul prin corespondență și trebuie să se 
asigure că solicitarea lor a ajuns la Biroul Electoral Local cu cel putin 11 zile înaintea zilei alegerilor. Dacă se întârzie trimiterea prin 
poștă, buletinul de vot se poate înmâna Biroul Electoral Local sau poate fi adus la o secție de votare până la ora 22 în ziua alegerilor. 
Această procedură trebuie repetată anual. 

Cetățenii aflați în țară:
n  Suedia acordă cetățenilor care locuiesc în străinătate dreptul de a se înregistra pentru a vota, indiferent de timpul pe care l-au 

petrecut în afara țării. După o absență mai mare de 10 ani, ei trebuie să notifice autoritatea competentă cu cel puțin 30 de zile 
înaintea alegerilor, în cazul în care doresc să rămână în registrul electoral.[viii]

n  Alegeri parlamentare, europarlamentare și referendumuri

n  Pentru a vota prin corespondență, este nevoie de materiale de vot care se solicită de la Autoritatea Electorală, de la o municipalitate 
suedeză sau  de la o misiune diplomatică suedeză din străinătate. 

n  Votul nu poate fi trimis mai devreme de 45 de zile înainte de ziua alegerilor.[ix] Votul prin corespondență trebuie să fi ajuns în 
localitatea alegătorului pentru așa-numita Miercurea numărării voturilor. În această zi, care este miercurea de după alegeri, comisiile 
electorale numără voturile anticipate care nu au ajuns la secțiile de votare în ziua alegerilor.

ACCES LA VOT

Cetățenii germani*

Cetățenii spanioli

Cetățenii britanici*

Cetățenii suedezi aflați în afara țării

ALEGERI LA CARE SE APLICĂ

n Parlamentare și europarlamentare
n Locale**

n  Parlamentare, europarlamentare, 
referendumuri

n Locale*

n Parlamentare, europarlamentare
n Locale, parlamentele regionale**

n  Parlamentare, europarlamentare, 
referendumuri

*dacă sunt rezidenți ai unui stat care nu este în  Consiliul Europei trebuie să fi petrecut cel mult 25 ani în străinătate
**pentru cei care sunt în țară sau sunt plecați temporar

*Doar pentru cei din țară sau aflați temporar în străinătate

*Pentru cei din străinătate, doar dacă nu au trecut mai mult de 15 ani de la înregistrarea în registrul electoral. Pentru cetățenii 
Irlandei de Nord, dacă există un motiv pentru care nu pot vota la secția de votare
** Doar pentru cei aflati in tara
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Condiții de acces la votul prin corespondență

Condiții de acces la votul prin corespondență
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Tipurile de scrutinuri la care se poate vota prin corespondență
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Tipurile de scrutinuri la care se poate vota prin corespondență
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