
Cine are drept de vot?
Toți cetățenii germani și cei ai celorlalte state membre UE 
au drept de vot.

Pentru alegerile locale și europene 
•	 persoane care au împlinit vârstă de 18 ani
•	 cetățeni germani sau ai UE
•	 persoane al căror drept de vot nu a fost suspen-

dat sau retras

Pentru alegerile din Consiliul local, Consiliile districtuale, 
alegerea primarului, alegeri pentru Adunarea regională, 
alegeri ale Directorului regional

•	 persoane care să aibă domiciliul de cel puțin 3 
luni înainte de alegeri în teritoriul pentru care se 
votează

Cine va fi ales?

Consiliul districtual
Aici, pe agendă se află, de exemplu, modernizarea locului 
de joacă Meiersdell sau întreținerea și repararea străzilor, 
drumurilor și a piețelor. Consiliul districtual face Consiliu-
lui municipal propuneri cu privire la chestiuni care țin de 
municipalitate. Acesta poate lua decizii în mod individual, 
cu excepția situațiilor în care Consiliul local sau primarul 
au competențe exclusive. Consiliul districtual alege, în 
plus, și primarul districtual. Toți aleșii își exercită manda-
tul ca voluntari.

Consiliul local
Consiliile locale se întâlnesc în mod regulat pentru a de-
termina dacă au fost create, de exemplu, noi variante oco-
litoare sau piste de biciclete, dacă se construiesc noi zone 
rezidențiale sau noi creșe și grădinițe. Membrii Consiliului 
local sunt voluntari.

Primarul capitalei landului
Pe lângă reprezentarea juridică a orașului Saarbrücken, 
sarcinile includ conducerea întregii administrații a 
orașului, pregătirea și executarea deciziilor Consiliului Lo-
cal. El/ea trebuie să stabilească idei și impulsuri pentru ca 
orașul să se dezvolte.

Adunarea regională
Adunarea regională îndeplinește sarcini intermunicipale, 
în special în domeniile mediului, școlii, culturii, afacerilor 
sociale, bunăstării tineretului, sănătății, cooperării trans-
frontaliere, turismului și politicii pieței forței de muncă. 
Este o asociere formată din capitala statului Saarbrücken 
și orașele și comunitățile învecinate Großrosseln, Völklin-
gen, Püttlingen, Riegelsberg, Heusweiler, Quierschied, 
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Friedrichsthal, Sulzbach și Kleinblittersdorf. Toți aleșii 
își exercită mandatul pe bază de onoare, ca voluntari. 

Directorul Adunării regionale
El/ea aduce impulsuri și idei, de exemplu, pentru extinde-
rea grădinițelor și centrelor de zi pentru copii, crearea de 
locuri de muncă sau îngrijire și sprijin în domeniul îngrijirii 
persoanelor în vârstă.
În plus, acesta/aceasta este superiorul funcționarilor 
asociației și conduce administrația Asocierii regionale.

Parlamentul European
Aici este vorba despre dreptul de a decide singur în ce loc 
aș vrea să trăiesc, să studiez și să lucrez în Europa, pentru 
a proteja sfera privată a individului în era digitalizării. Este 
vorba despre a reduce măsurile politice, a reduce șomajul 
în rândul tinerilor sau a combate schimbările climatice.
Sediul Parlamentului European este Strasbourg. Însă și la 
Bruxelles și Luxemburg există instituții ale Parlamentului 
European. Parlamentul European, împreună cu Consi-
liul European, acționează în calitate de legiuitor și alege 
președintele Comisiei Europene.

Și de ce ar trebui să merg la vot?
Alegerile reprezintă cea mai ușoară cale de a participa în 
calitate de cetățean la o democrație. Ele reprezintă cea 
mai tipică și cea mai importantă oportunitate de participa-
re. Alegerile sunt în principiu deschise tuturor cetățenilor 
țării. Într-o democrație ni se permite să votăm. Acest lucru 
nu este evident. Alegerile redistribuie în mod regulat pu-
terea politică. Și putem avea un cuvânt de spus în alegeri. 
Mai jos am enumerat 10 motive pentru a merge la vot:

1. Pentru că este dreptul și privilegiul meu!
Doar poporul își poate desemna reprezentanții. Articolul 
20 al Constituției garantează democrația și reprezintă baza 
fiecărui electorat pentru a se implica activ în democrație. 
În multe țări acest lucru nu este evident.
2. Pentru că fiecare vot contează!
De multe ori, alegerile sunt foarte strânse. Atunci contea-
ză fiecare vot pentru a ajuta să ajungă la putere acel par-
tid, pe care eu îl susțin. Votul meu este important!
3. Pentru că dacă nu votez, decid alții în locul meu!
Dacă nu vă exprimați voturile, ele se vor pierde. Astfel, 
dacă eu nu merg la vot, vor decide alții cine mă reprezintă.
4. Pentru că participarea mea la vot mă protejează de 
extremism!
Cine nu merge la vot ajută la creșterea influenței pe care o 
au extremiștii asupra politicii. O participare ridicată la vot 
și implicit votul meu poate împiedica un rezultat nedorit. 



5. Pentru că neexercitarea dreptului la vot ca protest nu 
funcționează!
Dacă doresc să îi vin de hac unui parti d prin neparti cipa-
rea mea la vot, acest lucru nu funcționează. Votul meu 
pur și simplu se pierde. Însă dacă votez, pot oferi votul 
meu parti dului pe care îl prefer. Neprezentarea la vot nu 
dăunează niciunui parti d.
6. Pentru că parti ciparea la vot semnifi că asumarea răs-
punderii!
În prezent, politi ca decide multe probleme de mâine, care 
vor afecta oamenii în viitor. Ne-alegătorii se abțin să-și 
asume responsabilitatea pentru viitor, iar astf el nu ajută 
în mod acti v la modelarea lui. 
7. Pentru că pot infl uența în mod acti v politi ca!
Prin votul meu pot infl uența politi ca. Aceasta la rândul ei 
afectează chesti uni importante ale vieții coti diene. 
8. Pentru că și voturile nule contează!

Mai bine anulați un vot, decât să nu vă prezentați la vot 
deloc. Voturile nule sunt incluse în parti ciparea la vot. 
Multe voturi nule reprezintă un semnal simbolic: există in-
teres pentru politi că, dar nu există parti dele pentru acești  
alegători.
9. Pentru că alegerile sunt o responsabilitate a 
cetățenilor!
Nimeni nu este obligat să voteze. Dar am acest drept și 
este bine să fac uz de el! O democrație poate conti nua să 
existe doar dacă cetățenii parti cipă la ea. 
10. Pentru că prin votul meu decid cine va fi  ales!
Este vorba despre persoana care va reprezenta locul în 
care eu trăiesc și care gesti onează chesti unile politi ce.


