Informata për personat me të drejtë vote për zgjedhjen e Këshillit të Integrimit të Komunës
Euskirchen më 13.09.2020

Komuna Euskirchen

Euskirchen, në Qershor 2020

Zgjedhja e Këshillit të Integrimit të Komunës Euskirchen më 13 Shtator 2020
Neni 27 i Ligjit të Qeverisjes Lokale të Nordrhein-Westfalen (GO NRW) rregullon pjesëmarrjen
politike të njerëzve me një histori emigracioni në Këshillat Lokale. Sipas kësaj rregulloreje dhe lidhur
me statutin kryesor të Komunës Euskirchen, Këshilli i Integrimit i Komunës Euskirchen përbëhet nga
15 anëtarë, me ç'rast 10 anëtarë zgjidhen direkt sipas Nenit 27 paragrafi 2 të GO NRW. Këshilli
emëron anëtarët e tjerë nga radhët e anëtarëve të tij. Këshilli i Integrimit duhet të përfaqësojë
interesat e njerëzve me histori emigracioni që jetojnë në Euskirchen, në Këshill dhe Administratë.
Këshilli i Integrimit mund të merret me të gjitha çështjet urbane, të ofrojë sugjerime dhe të kontribuojë
me mendime në Këshillin e Komunës Euskirchen.
Anëtarët e Këshillit të Integrimit kanë të drejtë në tarifa për pjesëmarrje dhe, nëse është e nevojshme,
kompensim për humbjen e fitimeve për punën e tyre vullnetare. Ata kanë të drejtë ligjore për t'u liruar
nga punëdhënësit e tyre lidhur me anëtarësimin në Këshillin e Integrimit, për sa kohë që ky mandat
kërkon angazhimin e tyre.
Kush mund të votojë?
Të drejtë vote (e drejtë aktive për të votuar) ka
1. kush nuk është gjerman në kuptimin e Nenit 116 paragrafi 1 të Ligjit Kushtetues,
2. kush është një shtetas i huaj,
3. kush ka marrë nënshtetësinë gjermane përmes natyralizimit ose
4.
kush ka fituar nënshtetësinë gjermane, në përputhje me Nenin 4 paragrafi 3 të Ligjit mbi
Shtetësinë, në versionin e rishikuar të botuar në Gazetën Ligjore Federale, Pjesa III, numri i
klasifikimit 102-1, i ndryshuar për herë të fundit nga Neni 1 i Ligjit të datës 28 gusht 2013 (Gazeta
Ligjore Federale I f. 3458).
Për të gjithë vlen, që në ditën e votimit
• të jenë mbi 16 vjeç,
• të kenë qenë banorë të ligjshëm në Gjermani për të paktën një vit dhe
• të kanë pasur vendbanimin e tyre kryesor në Komunën Euskirchen të paktën
gjashtëmbëdhjetë ditë para zgjedhjeve.
Komuna Euskirchen harton një listë të votuesve dhe i njofton personat me të drejtë vote. Personat
me të drejtë vote që nuk janë regjistruar në listën zgjedhore, mund të regjistrohen vetë në listën
zgjedhore deri në ditën e dymbëdhjetë para zgjedhjeve (01.09.2020). Ata duhet të kenë me vete
dëshminë mbi të drejtën e tyre të votës.
Të huajt pa të drejtë vote janë
1. ata, për të cilët nuk zbatohet Ligji i Emigracionit, në versionin e publikuar më 25 shkurt
2008 (Gazeta Ligjore Federale I f. 162), i ndryshuar për herë të fundit me Nenin 1 të Ligjit
të datës 12 korrik 2018 (Gazeta Ligjore Federale I f. 1147), sipas Nenit 1 paragrafi 2,
numrat 2 ose 3, ose
2. ata, të cilët janë azilkërkues.
Të gjithë personat me të drejtë vote do të marrin një njoftim me shkrim për zgjedhjet nga 3
gushti 2020 deri më 23 gusht 2020.
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Kush mund të zgjedhet?
Mund të votohen (e drejta për kandidim) të gjithë personat me të drejtë vote, si dhe të gjithë qytetarët
që në ditën e zgjedhjeve
•
•

janë 18 vjeç dhe
kanë pasur vendbanimin e tyre kryesor në Komunën Euskirchen për të paktën tre muaj.

Ju nuk mund të zgjidheni nëse nuk keni të drejtën ose aftësinë për të mbajtur postin publik në
ditën e zgjedhjeve si rezultat i një vendimi të gjykatësit në Republikën Federale të Gjermanisë.
Procesi zgjedhor
Anëtarët e Këshillit të Integrimit zgjidhen në një zgjedhje të përgjithshme, të drejtpërdrejtë, të
barabartë dhe të fshehtë për kohëzgjatjen e mandatit të Këshillit të Komunës Euskirchen (5 vjet).
Procesi zgjedhor zhvillohet ose me zgjedhjen e një liste ose me zgjedhjen e aplikantëve individualë.
Një listë e zëvendësve është e mundur.
Neni 10 i rregulloreve zgjedhore të Komunës Euskirchen zbatohet për procedurën e propozimit të
zgjedhjes për zgjedhjen e anëtarëve që do të zgjidhen drejtpërdrejt në Këshillin e Integrimit.
Emërtimet e kandidatëve mund të paraqiten nga grupe zgjedhësish ose qytetarësh (emërtimi i listës
së kandidatëve) ose nga votuesit e veçantë, si dhe nga qytetarët (aplikantët individualë) nga tani e
deri më 16.07.2020, në ora 18 (periudha e ndërprerjes), tek menaxheri i zgjedhjeve të Komunës
Euskirchen, Kölner Str. 75, 53879 Euskirchen, dhoma 112 ose 114. Zëvendësit mund të emërohen
për nominimet sipas listave dhe për aplikantët individualë, të cilët gjithashtu janë të vendosur në këtë
funksion për zgjedhjet e Këshillit të Integrimit. Në nominimet për aplikantët individualë, mund të
emërohet një zëvendës, i cili mund të përfaqësojë aplikantin në rastin e zgjedhjes së tij dhe ta
zëvendësojë atë në rast të largimit të tij/saj.
Për procedurën e propozimit të zgjedhjes kërkohen formularë zyrtarë, të cilët janë në dispozicion në
zyrën zgjedhore komunale. Për dorëzimin e propozimeve të zgjedhjeve duhet të caktohet
paraprakisht një termin me zyrën zgjedhore, përmes telefonit në numrat më poshtë. Rekomandohet
fuqimisht që nominimet të dorëzohen shumë përpara kësaj date, në mënyrë që të gjitha mangësitë
që ndikojnë në vlefshmërinë e nominimeve, të mund të korrigjohen më parë.
Votimi me postë
Në zgjedhjet për Këshillin e Integrimit ju gjithashtu mund të votoni postë. Përveç informacionit për
vendin dhe kohën e zgjedhjeve, njoftimi për zgjedhjet gjithashtu përmban informacione se si të
kërkohet votimi me postë. Dokumentet e votimit me postë mund të kërkohen nga data 03.08.2020
deri më 11.09.2020 në ora 18, me gojë, me shkrim, në mënyrë elektronike ose personalisht
administratën komunale, Kölner Str. 75, dhoma 101 (zyra e zgjedhjeve).
Informata tjera
Informata të mëtejshme mund të merrni tek administrata e qytetit Euskirchen, zyra elektorale, Kölner
Str. 75, 53879 Euskirchen, dhomat 112 ose 114, Znj. Eschweiler, Znj. Michels ose Z. Hansen, numri
i telefonit 02251/14-328, 02251/14-299 ose 02251/14- 404 ose përmes -postës elektronike:
wahlen@euskirchen.de, si dhe në:
https://www.euskirchen.de/rathaus/wahlen/integrationswahlen-2020 ose
https://integrationsratswahlen.nrw
Zgjedhjet në Këshillin e Integrimit nuk janë zgjedhje të kombësive; Këshilli i Integrimit ka për qëllim
të pasqyrojë një seksion përfaqësues të njerëzve me një histori të imigracionit.
Rregulloret e zgjedhjeve të Komunës Euskirchen për zgjedhjen e anëtarëve që do të zgjidhen
drejtpërdrejt në Këshillin e Integrimit mund të gjenden në:
https://www.euskirchen.de/rathaus/satzungenortsrecht/ (Nr. 50/9)
Zyrtari zgjedhor
Dr. Uwe Friedl
Kryetar Komune
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