
Iнформація стосовно виборiв
український



Що обирають у Німеччині?

Органи місцевого 
самоврядування

Європейський парламент: Der Bundestag
Німецький Bundestag у Берліні
обирається кожні 4 роки по всій
Німеччині в один і тий же день.
«Der Bundestag» — назва
німецького парламенту. 
Der Bundestag ухвалює закони,
які стосуються всієї Німеччини.

Німеччина є однією з 27 країн-
членів Європейського Союзу (ЄС).
Вибори до Європейського
парламенту проводяться кожні 5
років. Він приймає закони для
всього ЄС і представляє інтереси
населення Європейського Союзу.

У кожнiй федеративнiй землi
також проводяться місцеві
вибори. Вони не залежать від
парламентських виборів. На-
томість вони прив’язані до
відповідних муніципалітетів. О-
бираються групи за інтере-сами
громад та округів.

Кожна Bundesland має пар-
ламент Landtag. Landtag —
парламент федеральної землі.
Всього є 16 парламентів. 
Вибори відбуваються неза-
лежно один вiд одного кожні
4-5 років.

Die Landtage



8 травня 2022 року в Schleswig-Holstein відбудуться Парламентськи
вибори. На вибір є 16 партій.
Будівля парламенту штату в Кілі розташована на Kiellinie.
Вибрані члени Landtag називаються депутатами ландтагу. Вони
представляють інтереси населення Schleswig-Holstein.

Парламент землі Schleswig-Holstein наразі складається з 73 депутатів.
Вони належать до партій CDU (Християнсько-демократичний союз
Німеччини), SPD (Соціал-демократична партія Німеччини), Bündnis
90/DIEGRÜNEN (Альянс 90 / Зелені), FDP (Вільна демократична
партія), AfD (Альтернатива для Німеччини) та SSW (Асоціація виборців
Південного Шлезвіга). Уряд у Schleswig-Holstein є коаліцією з Grüne,
FDP і CDU. (Вільна демократична партія та Християнсько-
демократичний союз Німеччини)
 

Парламентськи вибори в Schleswig-Holstein



Як вiдбуваються вибори? 5 демократичних принципів

Загальне:
кожен може
голосувати

 

Вільно: 
кожен має право

самостійно приймати
рішення щодо
голосування

 

Рівноцінно:
кожен голос

враховується
однаково

 

 Таємно: 
голос

залишається
таємним

 

Безпосередньо:
народні депутати

обираються
безпосередньо

 
Вибори в

Німеччині



Люди без громадянства Німеччини, але з
громадянством країни-члена
Європейського Союзу (ЄС):
       Місцеві вибори (з 16)

Люди з німецьким громадянством:
     Місцеві вибори (з 16)
     Державні вибори (з 16)
     Федеральні вибори (з 18)
     Вибори до Європейського парламенту (з 18)

 

Хто може голосувати?

Люди без громадянства Німеччини, без
громадянства іншої країни-члена ЄС та
«особи без громадянства»

    Немає права голосу

Не всім людям, які живуть у Шлезвіг-Гольштейні, дозволено
голосувати!



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.

Більше інформації:


