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O que é a eleição na Alemanha?

Prefeituras municipais:

O Parlamento Europeu: O Bundestag:
O Bundestag alemão em Berlim é
eleito a cada 4 anos em toda a
Alemanha no mesmo dia.
"Bundestag" é o nome do
parlamento alemão. O Bundestag
aprova leis que afetam toda a
Alemanha.

A Alemanha é um dos 27 Estados
membros da União Européia (UE).
As eleições para o Parlamento
Europeu acontecem a cada 5 anos.
Ela aprova leis para toda a UE e
representa os interesses dos
cidadãos da União Européia.

As eleições municipais são
realizadas em todos os Bundes-
land. Estes são independentes das
eleições do Landtag. Entretanto,
eles estão vinculados aos
respectivos municípios. Os
representantes dos interesses dos
municípios e distritos são eleitos.

Todos os Bundesland têm um
Landtage. O Landtage é,
portanto, o parlamento do
Bundesland. Existem 16
Landtage no total. As eleições
são realizadas independente-
mente uma da outra a cada 4 a
5 anos.

A Landtage:



Em 8 de maio de 2022 haverá eleições do Landtag em Schleswig-
Holstein.
Há 16 partidos disponíveis para eleição.

O edifício Landtag está localizado em Kiel diretamente sobre a Kiellinie.

Os membros eleitos do Landtag são chamados de
Landtagsabgeordnete. Eles representam os interesses da população
em Schleswig-Holstein.
Atualmente, o Schleswig-Holstein Landtag é composto de 73
deputados. Estes fazem parte dos partidos CDU, SPD, Bündnis 90/DIE
GRÜNEN, FDP, AfD e SSW. O governo em Schleswig-Holstein é uma
aliança entre os Grünen, o FDP e a CDU.

Eleições do Landtag em Schleswig-Holstein



Como votar? - 5 princípios democráticos

Geral: 
Todos podem

votar
 

Livre: 
Todos são livres para

votar
 

Igual: 
Cada voto conta

o mesmo
 

Segredo: 
A votação

permanece
secreta

 

Direto: 
Os membros do
parlamento são

eleitos diretamente
pela população

 
Eleições na
Alemanha



Pessoas sem cidadania alemã, mas com
cidadania de um Estado membro da União
Européia (UE):
        Eleições municipais (a partir de 16)

Pessoas com cidadania alemã:
      Eleições municipais (a partir de 16) 
      Eleições do Landtag ( a partir de 16)
      Eleições para o Bundestag (a partir de 18)
      Eleição do Parlamento Europeu (a partir de 18)

Quem pode votar?

Pessoas sem cidadania alemã, sem cidadania
de outro Estado membro da UE e "apátridas".

    Sem direito a voto

    

Nem todas as pessoas que vivem em Schleswig-Holstein têm
permissão para votar!



Das Projekt „Transparenz und Respekt“ wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert. Die Projektpartnerschaft arbeitet in enger Kooperation mit
dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e.V.

Mais Informações:


