Letónia
Eleição para o Parlamento Europeu
Procedimento Eleitoral

N.º de Habitantes*

TOTAL
2. 312.276

MULHERES

HOMENS

Cidadãos residentes dos Países
da EU (18+)

3.736

N.º de Eleitores potenciais (+ 18
anos de idade)

1.399.795

N.º de jovens (18-23)
N.º de lugares

9

N.º de habitantes / lugar PE

257.000 aprox.

Nº de votantes / lugar PE

156.000 aprox.

Fonte: Dados do Eurostat

1. Base Jurídica
- Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu (aprovada em 29.01.2004)
- Lei do Recenseamento Eleitoral (a aplicar a partir de 05.02.2004)
2. Sistema Eleitoral
Representação proporcional
Distribuição de mandatos: Método de Saint-Laguë (divisão por nºs impares
sucessivos)
3. Capacidade Eleitoral Activa e Passiva
Direito de voto: A partir dos 18 anos de idade.
Elegibilidade: Cidadãos da República da Letónia, bem como cidadãos da UE a residir
na Letónia, com idade superior a 21 anos em ambos os casos.
Incompatibilidades: Os detentores dos cargos de Presidente da República, membros do
Parlamento Nacional (Saeima), membros do Gabinete de Ministros, membros das
assembleias distritais, municipais e das assembleias de freguesia podem-se candidatar
ao Parlamento Europeu. Se forem eleitos podem escolher se integram ou não o
Parlamento Europeu.

4. Apresentação de Candidaturas
Prazo: A apresentação de candidaturas ocorre até 65 dias antes do dia da eleição.
Caução: 1.000 LVL por partido político (aproximadamente 1.300 Euros). Restituídos
com a eleição de, pelo menos, um candidato.
Requisitos: S/informação disponível
5. Campanha Eleitoral
Início e termo: Não existe data oficial
Acesso aos meios de comunicação social: O Parlamento está a avaliar regras especiais,
mas ainda não foi aprovada nenhuma lei.
Financiamento: Os limites estão a ser avaliados pelo Parlamento, mas ainda não foi
votada nenhuma lei.
Sondagens: O Parlamento está a avaliar medidas especiais, mas ainda não aprovou
nenhuma lei.
6. Dia da Eleição: 12 de Junho
Eleições no mesmo dia: Não se realizam outras eleições no mesmo dia.
Horário das Assembleias de voto: 07:00h às 22:00h
Obrigatoriedade do voto: O voto não é obrigatório.
Voto por correspondência: Os cidadãos da Letónia a residir no estrangeiro podem
votar por correspondência
Resultados Finais: Após o fecho da última mesa de voto na UE (Domingo,
13.06.2004)

