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Eleição para o Parlamento Europeu 
Procedimento Eleitoral 

 
 
 

 TOTAL MULHERES HOMENS 
N.º de Habitantes 439 200 225 100 214 100

Residentes dos Países da UE 129 600

N.º de Eleitores potenciais (+ 18 

anos) 343 800 (1)

N.º de jovens 18-23 * 29 000 14 400 14 600

N.º de lugares 6

N.º de habitantes / lugar PE 71 517
Fonte: (1) Estimativas do Eurostat com base nas hipóteses demográficas do Eurostat (variante do cenário de referência) e nos 
últimos dados recolhidos. 
* Faixa etária que votará pela primeira vez nas eleições europeias (últimas eleições europeias em 13 Junho de 1999). 
 
 
1. Base Jurídica 
 
- Duas leis de 25 de Fevereiro de 1979, com as alterações introduzidas pelas Leis de 14 
de Março de 1984, 28 de Janeiro de 1994 e de 18 de Fevereiro de 2003. 
 
 
2. Sistema Eleitoral 
 
Representação proporcional: Círculo nacional único. 
Distribuição de mandatos: É utilizado o Método d’Hondt. Cada eleitor dispõe de 
tantos votos quanto os lugares a atribuir (6), podendo reparti-los por listas diferentes. O 
eleitor tem a possibilidade, quer de atribuir a totalidade dos seus votos, em bloco, a uma 
única lista, quer de os repartir por diferentes candidatos de diferentes listas, quer ainda 
de seleccionar candidatos da mesma lista. Se o eleitor votar numa única lista com menos 
de 6 candidatos, a essa lista são creditados tantos votos quantos os candidatos que 
incluir. Uma lista não pode incluir mais de 12 candidatos. Os lugares são atribuídos em 
função do número de votos que os diferentes candidatos e as diferentes listas obtiverem. 
 
 
3. Capacidade Eleitoral Activa e Passiva 
 
Direito de voto: Qualquer cidadão luxemburguês maior de 18 anos de idade bem como 
qualquer cidadão da União Europeia maior de 18 anos de idade, a residir no Grão-
Ducado durante, no mínimo, 5 anos a contar da inscrição no recenseamento eleitoral e 
que goze de pleno direito de voto no seu país de origem. 
Elegibilidade: Podem-se candidatar todos os cidadãos do Luxemburgo maiores de 18 
anos de idade com domicílio no Luxemburgo e que aí residam há, pelo menos cinco 



 
anos, antes da data de apresentação das candidaturas e que gozem de pleno direito de 
candidatura no Estado-membro de origem. 
Incompatibilidades: As estipuladas no Acto relativo à eleição dos representantes ao 
Parlamento Europeu, por sufrágio universal e directo, de 20 de Setembro de 1976. 
 
 
4. Apresentação de Candidaturas 
 
Prazo: A apresentação de candidaturas tem lugar até 60 dias antes da data da eleição. 
Caução: Não é exigida. 
Requisitos: As candidaturas devem ser apresentadas por 250 eleitores, ou por um 
deputado europeu ou ainda por um deputado nacional. 
 
 
5. Campanha Eleitoral 
 
Início e termo: Não existe data oficial. Os partidos acordam uma data entre si. 
Acesso aos meios de comunicação social: A campanha eleitoral começou nos meios de 
comunicação social a 10 de Maio de 2004 e prolonga-se por cinco semanas. Cada lista 
completa terá direito a 8 minutos de tempo de antena. 
Financiamento: As listas que obtiverem, pelo menos, 5% do total dos votos têm direito 
a ser reembolsados dos custos com o envio, aos eleitores, de uma comunicação por via 
postal. Desde 1 de Janeiro de 1999 as listas que obtenham pelo menos 5% do total dos 
votos para a eleição do Parlamento Europeu terão direito ao financiamento de parte das 
suas despesas, na forma de uma subvenção calculada em proporção ao número de votos 
obtidos, com um limite máximo de € 74.368 para os partidos que ganhem pelo menos 
25% dos votos. Um valor adicional de € 12.394 será pago por cada mandato obtido para 
o Parlamento Europeu obtido. 
Sondagens: É proibida a publicação de sondagens um mês antes do dia da eleição. 
 
 
6. Dia da Eleição: 13 de Junho 
 
Eleições no mesmo dia: Eleições legislativas nacionais 
Horário das Assembleias de voto: 08:00h às 14:00h 
Obrigatoriedade do voto: Para os luxemburgueses residentes no Luxemburgo e para 
os demais cidadãos da União que, a seu pedido, hajam sido inscritos nos cadernos 
eleitorais. 
Voto por correspondência: Para os cidadãos do Luxemburgo a residir no estrangeiro, 
bem como para outras categorias de eleitores (tanto para luxemburgueses como para 
outros cidadãos da União). 
Resultados Finais: A contagem começa às 22 horas e termina às 02 horas de Segunda-
feira. Os resultados finais estarão disponíveis dia 14, pelas 12 horas. 
 


