
 

Mida oleks vaja teada 2019. aasta Euroopa
Parlamendi valimistest?
 

23.–26. mail 2019 valivad liidu kodanikud Euroopa Parlamendi uue koosseisu. Iga hääl on
tähtis – ka teie oma. Siit leiate kogu vajaliku teabe valimiste kohta.
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Euroopa Parlamendi valimistel valivad Euroopa Liidu kodanikud 751 parlamendiliiget, kes
esindavad neid liidu tasandil kuni 2024. aastani.
 
Põhiteave
 

Jälgi uudiseidJälgi uudiseid otse: https://www.euroopa-valimised.eu/uudised 
 
Valimisreeglites  on  li ikmesriikide  vahel  erinevusi,  näiteks  mis  puudutab
valimisvanuse  alampiiri  või  välismaal  hääletamise  võimalust. 
Värskeimat  infot  valimiste  praktilise  korralduse (näiteks valimisjaoskondade)  ja
liikmesriigis kehtiva hääletuskorra kohta saate riigi valimisasutuselt (Eestis Vabariigi
Valimiskomisjon ja riigi valimisteenistus). 
Tervikliku ülevaate hääletusreeglitest annab see infograafik. 
Sellelt  veebisaidilt  leiate  hääletamisjuhised,  registreerimistähtajad,  uudised  ja
Euroopa  Parlamendi  2019.  aasta  valimiste  tulemused. 
Liikmesriikide valimistulemuste ja uue parlamendikoosseisu kohta saate lähemalt
lugeda valimistulemuste lehelt.
 

Mis on kaalul? 
 

Euroopa Parlamendi  valimistel  osaledes aitate määrata ELi  järgmise viie  aasta
poliitikasuundi sellistes tähtsates valdkondades nagu rahvusvaheline kaubandus,
julgeolek,  tarbijakaitse,  kliimamuutustega võitlemine ja majanduskasv.  Euroopa
Parlamendi liikmete töö ei piirdu uute õigusaktide vormimise ja heakskiitmisega,
nende ülesanne on ka kontrollida teiste liidu institutsioonide tegevust. 
Euroopa Parlamendi valijana annate suuna ka teie argielu vahetult mõjutavatele
poliitilistele otsustele ja tegudele. Teavet selle kohta, mida Euroopa Liit on teie ja teie
kodukandi heaks juba teinud, leiate veebisaidilt https://what-europe-does-for-me.eu/. 
Sama veebisaidi lühisõnumites kirjeldatakse ELi tegevuse mõju eri inimrühmadele ja
eluavaldustele, nagu tervis, töö, ostlemine, haridus, perekond, hoiused jne. 
Kui teid huvitab, keda ülejäänud eurooplased kavatsevad järgmistel valimistel valida,
heitke pilk pidevalt ajakohastatavatele prognoosidele.
 

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/voting
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http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/et/be-heard/elections
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/
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Meie kõigi huvides 
 

Igaühel võib-olla oma põhjus, miks valima minna. Miks teie lähete? Tutvuge selle
ülevaatega ja arutage oma seisukohti sõpradega. 
Euroopa on meie kõigi oma ja valimistel osalemine on iga inimese esmane panus
Euroopa  demokraatiasse.  Registreeruge  veebilehel  seekordlahenvalima.eu/  ja
ärgitage  ka  oma sõpru  ja  pereliikmeid  seda  tegema. 
Valima  mineku  tähtsuse  selgitamiseks  korraldatakse  kogu  Euroopas  ka
mitmesuguseid  üritusi.  Vaadake,  millised  neist  toimuvad  teie  koduriigis:
https://www.seekordlahenvalima.eu/events 
Kui olete nõus ohverdama iga kuu paar tundi oma ajast, et kaaskodanikke valima
veenda, registreeruge siin: https://what-europe-does-for-me.eu/et/portal/2/0 
Euroopa taskus kaasa! Et uudiste ja sündmustega kursis olla, laadige alla Citizens’
App.
 

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me

Üldine teave valimiste kohta
Valimisinfo allalaadimiskeskus
Teave ajakirjanikele
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http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en/european-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/elections-press-kit

