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Euroopa Liidu kodaniku hääleõiguslikkusest teavitamine Euroopa Parlamendi valimistel 
 
Euroopa Parlamendi valimise päev Eestis on 25. mai 2014. Eestist valitakse kuus Euroopa Parlamendi 
liiget.  
 
Te võite samadel Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ja kandideerida ainult ühes ja samas 
Euroopa Liidu liikmesriigis.  
 
Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikuna on Teil õigus enda valijate nimekirja kandmiseks ja 
hääletamiseks Eestis kui: 
1) Te olete valimispäevaks saanud 18-aastaseks; 
2) Teie püsiv elukoht on Eestis, see tähendab Teie elukoha andmed on kantud Eesti 

rahvastikuregistrisse; 
3) Teilt ei ole päritoluliikmesriigis hääletamisõigust ära võetud; 
4) Teid ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud; 
5) Te ei kanna kuriteo eest kohtu poolt mõistetud vanglakaristust. 
 
Valijate nimekirja kandmiseks Eestis tuleb Teil esitada allkirjastatud taotlus Siseministeeriumile 
hiljemalt 25. aprilliks 2014 posti teel aadressil Pikk 61, 15065 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-
posti aadressil valimised@siseministeerium.ee (taotluse vorm lisatud). Taotlusele tuleb lisada isikut 
tõendava dokumendi isikuandmete lehekülje koopia. Lisainformatsiooni valijate nimekirja kandmise 
kohta saab e-posti aadressil valimised@siseministeerium.ee või tööpäevadel telefonil 612 5015. 
 
Kui Te esitate valijate nimekirja kandmise taotluse, teavitab Siseministeerium Teid valijate nimekirja 
kandmisest või kandmata jätmisest. Valijate nimekirja kandmise korral saadetakse Teile hiljemalt 10. 
maiks 2014 valijakaart, millele on kantud andmed Teie valimisjaoskonna asukoha ja hääletamise 
aegade kohta. Siseministeerium teavitab valijate nimekirja kandmisest ka Teie kodakondsusjärgset 
päritoluliikmesriiki. 
 
Kui Te ei soovi Eestis hääletada, ei ole Teil vaja taotlust Eestis esitada. 
 
Teil on õigus Euroopa Parlamendi valimistel kandideerida Eestis, kui: 
1) Te olete valimispäeval vähemalt 21-aastane; 
2) Teie püsiv elukoht on Eestis, see tähendab Teie elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse; 
3) Teilt ei ole päritoluliikmesriigis kandideerimisõigust ära võetud; 
4) Teid ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud; 
5) Te ei kanna kuriteo eest kohtu poolt mõistetud vanglakaristust; 
6) Te ei ole tegevväelane. 
 
Euroopa Parlamendi valimistel saab kandideerida Eestis registreeritud erakonna nimekirjas või 
üksikkandidaadina. Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb 10. aprillil 2014 kell 18.00. 
Lisainformatsiooni kandideerimise kohta annab Vabariigi Valimiskomisjon (Lossi plats 1A, 15165 
Tallinn; e-posti aadress: info@vvk.ee). 
 
Lisainformatsiooni Euroopa Parlamendi valimiste kohta saab veebilehelt http://www.vvk.ee. 
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