
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 
ALEGEREA MEMBRILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN PARTEA ITALIEI 
 
Al Sindaco del Comune di Cesate /  Primar al oraşului Cesate 

SERVIZIO ELETTORALE 
Via Don Oreste Moretti 10 – 20020 Cesate 

Il/La sottoscritto/a – Subsemnatul/a 
                                   

(cognome – numele de familie) 
 

                                   

(nome – prenumele) 
 

                                   

(cognome da nubile – numele înainte de căsătorie) 

 

                                   

(nome di padre - prenumele tatălui) 
 

                                   

(nome di madre- prenumele mamei) 
 

           Sesso - Sex:  M  F  

(data di nascita – data naşterii) 
 

                                   

(luogo di nascita – locul naşterii) 
 

                                   

(nazionalità – naţionalitatea) 
 

                                   

(la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto)  
(comunitatea locală sau circumscripţia din statul membru de origine pe ale căror liste electorale este înscris) 
 

                                   

(è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2019 in: indicare lo Stato membro) 
(este înscris în calitate de alegător la alegerile pentru Parlamentul european din 2019 în: indicaţi statul membru) 
 

                                   

(carta d’identità - carte de identitate) 
 

                                     

(indirizzo nello Stato membro di origine - adresa din statul membru de origine) 
 

Abitante in Cesate - rezident în Cesate  
                                   

(indirizzo in questo comune - adresa din acest municipiu) 

_____________________________________________________________________________ 
Dichiara di volere esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e di possedere la capacità elettorale 

nel proprio Stato di origine. Dichiara, altresì, che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudiziario che comporti, per il suo Stato di origine, la perdita 
dell’elettorato attivo.  

Chiede di essere iscritto nella lista aggiunta dei cittadini  dell'Unione Europea per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo. 
Declară că doreşte să exercite doar în Italia dreptul de vot pentru alegerea membrilor Parlamentului european din partea Italiei şi că posedă capacitatea electorală în ţara de 

origine. Declară, de asemenea, că nu este cunoscut, în evidenţele autorităţilor din statul de origine, ca având vreo hotărâre judecătorească prin care să fie condamnat 
la pierderea drepturilor electorale active. 

Cere să fie înscris(ă) pe lista suplimentară a cetăţenilor Uniunii Europene pentru alegerea reprezentanţilor italieni în Parlamentul European. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Cesate,______________________________   _________________________________________________________ 
             (data - data)                                                             (Firma – Semnătura) 

 

 
                             (numero di telefono, facoltativo - 

număr de telefon, facultativ) 
 
e-mail, facoltativo – facultativ : __________________________________________________________________________________________________________ 

                     


