
Acest buletin informativ oferă pe scurt informații 

referitoare la dreptul dvs. de vota ca cetățean al 

UE care se afl ă Scoția. În acest buletin informativ, 

„cetățeni ai UE” se referă la cetățenii statelor membre 

ale UE, precum și la cetățenii statelor SEE (Norvegia, 

Islanda și Liechtenstein) și ai Elveției.

Acest buletin informativ se referă, de asemenea, la 

drepturile membrilor familiei dvs. Un „membru al 

familiei” este cineva care face parte din familia dvs. 

și nu este cetățean al UE și al cărui drept de a trăi în 

Regatul Unit derivă, în legislația UE, din relația pe care 

o are cu dvs. și faptul că dvs. sunteți cetățean al UE.1

Acest buletin expune drepturile dvs. în prezent (în 

perioada de tranziție post-Brexit) și, de asemenea, 

după încheierea acestei perioade de tranziție. 

Perioada de tranziție urmează să se încheie pe data 

de 31 decembrie 2020, dar această dată se poate 

modifi ca dacă perioada de tranziție este prelungită.

Cetățenii UE au dreptul de a trăi în Scoția, în 

conformitate cu legislația UE, în perioada de tranziție 

post-Brexit. După încheierea perioadei de tranziție, 

nu se va mai aplica legislația UE. Cetățenii din UE și 

membrii familiei lor care doresc să rămână în Scoția 

după sfârșitul perioadei de tranziție trebuie să solicite, 

înainte de data de 30 iunie 2021, în conformitate 

cu EU Settlement Scheme [Sistemul de înregistrare 

a cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea 

obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit], fi e 

Statutul de rezident permanent (permis de ședere 

pe perioadă nedeterminată), fi e Statutul de stabilire 

provizorie (permis de rezidență de 5 ani).

1.   „Membrii familiei” pot include: soțul/soția sau partenerul civil/partenera civilă, copiii, nepoții și strănepoții dvs. sub 21 de ani, copiii de peste 21 de ani afl ați în întreținere, 

părinții, bunicii și străbunicii care sunt în întreținerea dvs., precum și unii parteneri necăsătoriți și alte rude în întreținere (în cazul în care Ministerul de Interne a emis un 

certifi cat de „membru al familiei extinse”).

Dreptul cetățenilor din UE de a vota

DREPTURILE CETĂȚENILOR UE ÎN SCOȚIA

  Toți cetățenii UE  

Aveți dreptul de a vota la alegerile locale și la alegerile 

parlamentare din Scoția, dacă:

   sunteți cetățean al UE sau membru al familiei unui 

cetățean al UE căruia i s-a acordat permisiunea de a 

rămâne (ca rezident permanent, cu drept de ședere 

provizoriu sau cu alt statut)

  aveți vârsta de cel puțin 16 ani 

  locuiți în Scoția (rezident) 

Nu puteți vota la alegerile parlamentare din Regatului Unit  

decât dacă:

   sunteți și cetățean al Regatului Unit, al Republicii 

Irlanda sau al unei țări din  Commonwealth (cum ar 

fi  Cipru sau Malta) căruia i s-a acordat permisiunea 

de a rămâne în UK

  aveți cel puțin 18 ani

  locuiți în Regatul Unit (rezident) 
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Am dreptul să votez 

în Scoția?
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Am dreptul de a 

candida la alegerile 

din Scoția?
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 Dreptul cetățenilor din UE de a vota

Aveți dreptul de a candida la alegerile locale din 

Scoția, dacă:

   sunteți cetățean al UE cu Statut de rezident 

permanent sau Statut de stabilire provizorie 

(sau cetățean UK sau al Commonwealth-ului sau 

membru non-UE al familiei unui cetățean al UE 

care a primit permisiunea de a rămâne pe o perioadă 

nedeterminată, care deține Statutul de rezident 

permanent sau Statutul de stabilire provizorie), și 

   aveți cel puțin 18 ani

Și îndepliniți cel puțin una dintre următoarele condiții:

   v-ați înregistrat pentru a vota în zona autorității 

locale în care doriți să candidați,

Pentru mai multe informații despre JustCitizens și despre 

activitățile pe care le derulăm pentru apărarea drepturilor 

cetățenilor UE în Scoția, dar și pentru a accesa resurse 

descărcabile, inclusiv traduceri ale acestui buletin informativ 

în alte limbi europene, vizitați: justcitizens.scot/EU.

Finanțat de către Guvernul Scoției

Vă puteți înregistra pentru a vota la vârsta de 14 ani 

(pentru alegerile din Scoția) și 16 ani (pentru alegerile 

parlamentare din UK).

Vă puteți înregistra online la https://www.gov.uk/

register-to-vote și vi se va cere să indicați National 

Insurance Number [Numărul de asigurare] (în cazul 

în care vi s-a alocat un astfel de număr), să confi rmați 

naționalitatea și să indicați adresa dvs. actuală din Scoția. 

Cererea dvs. va fi  înaintată reprezentantului local de 

înregistrare electorală care vă va confi rma înregistrarea 

sau vă poate contacta cu întrebări suplimentare.

Cum mă înregistrez 

pentru a vota?

   sunteți proprietar, chiriaș, rezident sau lucrați în zona 

autorității locale în care doriți să candidați,

   lucrați și principalul sau singurul dvs. loc de muncă 

este în zona autorității locale respective, sau 

  locuiți în zona autorității locale respective.

Aveți dreptul de a candida la alegerile parlamentare 

din Scoția dacă:

   sunteți cetățean al UE cu Statut de resident 

permanent sau Statut de stabilire provizorie 

(sau cetățean UK sau al Commonwealth-ului sau 

membru non-UE al familiei unui cetățean al UE care 

a primit permisiunea de a rămâne pe o perioadă 

nedeterminată, care deține Statutul de rezident 

permanent sau Statutul de stabilire provizorie), și 

   aveți cel puțin 18 ani

Cetățenii UE și membrii familiei lor nu pot candida la 

alegerile pentru Parlamentul Regatului Unit decât dacă: 

   sunt cetățeni al Regatului Unit, ai Republicii Irlanda 

sau ai unei țări din  Commonwealth (cum ar fi  Cipru 

sau Malta) căruia i s-a acordat permisiunea de a 

rămâne sau statutul de resident permanent, 

  au cel puțin 18 ani  

  trăiesc în Regatul Unit
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Cea mai recentă actualizare: 1 iunie 2020

 Dreptul cetățenilor din UE de a vota

Pentru mai multe informații despre JustCitizens și despre 

activitățile pe care le derulăm pentru apărarea drepturilor 

cetățenilor UE în Scoția, dar și pentru a accesa resurse 

descărcabile, inclusiv traduceri ale acestui buletin informativ 

în alte limbi europene, vizitați: justcitizens.scot/EU

Finanțat de către Guvernul Scoției

Unde pot găsi mai mult ajutor sau sfaturi?
Pentru mai multe informații privind exercitarea dreptului de vot în Scoția:

    Citiți Ghidul Guvernului Scoției la: 

https://www.mygov.scot/register-to-vote-scotland/

    Luați legătura cu Comisia Electorală din Scoția 

la numărul 0333 103 1928, pe site-ul acesteia: 

https://www.electoralcommission.org.uk/

sau prin email la 

infoscotland@electoralcommission.org.uk

Pentru mai multe informații despre dreptul de a candida la alegerile din Scoția:

    Accesați îndrumările Comisiei Electorale pentru candidați la: 

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/candidate-or-agent

Se modifi că drepturile 

mele după perioada de 

tranziție post-Brexit?

Alegerile locale și parlamentare din Scoția

Parlamentul din Scoția a extins, la data de 1 aprilie 

2020, regulile privind dreptul de a vota și de a candida 

la alegeri. Prin urmare, nu se prevede nici o modifi care 

a dreptului dvs. de a vota sau de a candida la alegerile 

parlamentare și locale din Scoția. 

Alegerile parlamentare din Regatul Unit

Guvernul Regatului Unit nu a publicat până acum niciun 

plan de schimbare a dreptului de a vota sau de a candida 

la alegerile parlamentare din Regatul Unit după sfârșitul 

perioadei de tranziție post-Brexit.




