
 

Allt du behöver veta om EU-valet 2019
 
Från den 23 till den 26 maj 2019 kommer EU:s medborgare att rösta om vem som ska
representera dem i Europaparlamentet. Läs mer om hur du utnyttjar möjligheten  att göra
din röst hörd.
 

Genom att rösta i EU-valet väljer medborgarna de 751 ledamöter som ska representera oss
fram till år 2024.
 
Grunderna
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http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sv/be-heard/elections
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/
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Många aspekter av valet skiljer sig år mellan länderna, till exempel när det gäller
rösträttsålder och utlandsröstning. På eu-val.eu kan du läsa mer om hur man röstar,
vilka deadlines som gäller samt nyheter och resultat från EU-valet. 
Exempel: Valdagen för Europaparlamentet är i Sverige på söndagen den 26 maj
2019. Om du är bosatt i ett annat EU-land kan du välja att antingen rösta i valet på
kandidater i bosättningslandet, eller på svenska, om du är anmäld till röstlängden. att
de är anmälda till röstlängden. 
Den svenska Valmyndigheten har den senaste informationen, rent  praktiskt  om
exempelvis vallokaler  och svenska röstregler. 
För en överblick över röstreglerna i EU-länderna kolla in vår grafik från parlamentets
utredningstjänst. 
Hål l  d ig  updaterad  med  senaste  nyt t  om  EU-valet  genom  at t  fö l ja
l ivebevakningen:  ht tps: / /www.eu-val .eu/nyheter
 

Vad står på spel?
 

Att rösta i EU-valet innebär att du är med och bestämmer vilken riktning EU ska ta
under de kommande fem åren inom områden som internationell handel, säkerhet,
konsumentskydd,  kampen  mot  klimatförändringarna  och  ekonomisk  tillväxt.
Europaparlamentarikerna beslutar inte bara om lagar utan granskar även de andra
EU-institutionerna.
 

Att rösta innebär även att du gör din röst hörd i frågorna som påverkar din vardag.
Kolla in vår nya webbplats Det här gör EU för mig för att ta reda på hur EU påverkar
dig och regionen du bor i.

Att rösta
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/voting

Hur representerar ledamöterna i Europaparlamentet mig?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me

Artikel

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

2 I 3



•

•

•

•

•

•

•

•

På webbplatsen kan du också läs mer om vilken roll  EU spelar  på en rad olika
områden, som hälsa,  jobb,  shopping,  utbildning,  familj  och privatekonomi. 
För att hålla dig uppdaterad om hur andra tänker rösta, se våra beräkningar vilka
baseras på nationella  opinionsundersökningar och som uppdateras med jämna
mellanrum. 
Valresultat från varje medlemsland och sammansättningen för det nya parlamentet
kommer du att hitta på den särskilda sajten för valresultat. Redan idag kan du hitta
mycket information där från tidigare val.
 

Vi är alla med på tåget
 

Vi har alla våra olika skäl till varför vi röstar. Vilket är ditt? Kolla in vår överblick och
berätta för dina vänner. 
Europa tillhör oss alla, och att rösta är första steget för att bidra till den europeiska
demokratin. Anmäl dig till denhärgångenröstarjag.eu för att engagera dig och bjud in
familj och vänner att göra detsamma. 
Olika aktiviteter arrangeras över hela Europa för att öka kännedomen om varför det
är så viktigt att rösta. Kolla in vad som händer nära dig. 
Vill du engagera dig några timmar i månaden för att stärka valdeltagandet? Anmäl
ditt intresse! 
För att ha hela Europa i din ficka och löpande få nyheter och uppdateringar, kolla in
vår "Citizens' App"
 

Mer information
Nedladdningsbart material om valet på alla språk
Information till journalister om EU-valet
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http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/en/european-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/elections-press-kit

