LATVIEŠU VALODĀ - LOTYŠTINA
INFORMĀCIJA PAR VĒLĒŠANU PRINCIPIEM UN VEIDU
Eiropas Parlamenta vēlēšanas Čehijas Republikas teritorijā – balsošana par Eiropas Parlamenta
locekļiem, kuri pārstāvēs Čehijas Republiku
Piektdien, 2019. gada 24. maijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 22.00
Sestdien, 2019. gada 25. maijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00
Vēlētājs var būt:
 - Čehijas Republikas pilsonis, kurš ir vai būs sasniedzis 18 gadu vecumu ne vēlāk kā 2019. gada
25. maijā;
 - citas ES dalībvalsts pilsonis, kurš būs sasniedzis 18 gadu vecumu ne vēlāk kā 2019. gada
25. maijā un kuram ir vai būs reģistrēta pastāvīga vai īslaicīga dzīvesvieta Čehijas Republikā ne
vēlāk kā 2019. gada 10. aprīlī.
Vēlētājs ir tiesīgs vēlēt tikai tad, ja viņš/viņa ir reģistrēts/-ta Eiropas Parlamenta (EP) vēlētāju
sarakstā un:
 - kura/-as brīvība nav ierobežota, lai pasargātu veselību;
 - kura/-as tiesībspēja izmantot savas tiesības balsot nav ierobežota.
Vēlēšanas norisināsies tikai Čehijas Republikas teritorijā esošos vēlēšanas iecirkņos.
Citas ES dalībvalsts pilsoņa pieteikumam ir jābūt reģistrētam EP vēlētāju sarakstā
 Visi vēlētāji, kuri vēlēja Čehijas Republikā pēdējās EP vēlēšanās, ir automātiski reģistrēti šajā
EP vēlētāju sarakstā. Vēlētājiem ir jāapstiprina šī informācija atbilstošajā pašvaldībā.
 Vēlētājam, kurš pēdējās EP vēlēšanās nevēlēja Čehijas Republikā, bet kurš ir vēlējis
pašvaldības vēlēšanās, līdz 2019. gada 14. aprīlim ir jāpiesakās, lai viņa/viņas informācija tiktu
iekļauta EP vēlētāju sarakstā.
 Vēlētājam, kurš nav piedalījies jebkādās vēlēšanās Čehijas Republikā, līdz 2019. gada
14. aprīlim ir jāpiesakās viņa/viņas attiecīgajā pašvaldībā, lai reģistrētos EP vēlētāju sarakstā.
Lai iegūtu vairāk informācijas un pieteikumu formas, lūdzu, apmeklējiet Iekšlietu ministrijas
mājas lapuwww.mvcr.cz vai sazinieties ar pašvaldību vai reģionālo pārvaldi.
Vēlēšanu iecirkņu adreses
Vēlēšanu iecirkņu adreses un citu nepieciešamo informāciju ne vēlāk kā 2019. gada 9. maijā publicēs
attiecīgās pašvaldības mērs veidā, kāds pieņemts katrā pašvaldībā. Ja pašvaldībā ir vairāki vēlēšanu
apgabali, mērs informēs vēlētājus, kurš pašvaldības rajons un vēlēšanu iecirknis atbilst katram vēlēšanu
apgabalam.
Autentificēšanas process
Katra vēlētāja pienākums ir nodrošināt viņa/viņas identitātes un pilsonības pierādījumu. Čehijas
Republikas pilsonis var uzrādīt derīgu ID karti, derīgu Čehijas Republikas pasi, diplomātisko vai
dienesta pasi un ceļošanas dokumentu. Citas ES dalībvalsts pilsonis var uzrādīt pastāvīgās
uzturēšanās atļauju, pasi vai ID karti.
Ikvienam vēlētājam, kurš nevarēs pierādīt savu identitāti un pilsonību, būs aizliegts vēlēt.
Vēlēšanu biļeteni
Katram EP vēlēšanu kandidātam ir atsevišķs vēlēšanu biļetens. Katrs biļetens norādīs kandidāta EP
vēlēšanās piešķirto kārtas numuru, kas noteikts izlozes veidā. Vēlētājiem izsniegtie vēlēšanu biļeteni var
nebūt sarindoti pēc kārtas, nepārtraukti, ja attiecīgo kandidātu saraksti netika reģistrēti pat pēc
izskatīšanas tiesā. Tāpat no saraksta izslēgtā kandidāta secīgais kārtas numurs vēlēšanu biļetenā
paliks tukšs.
Informācija par kandidāta dalību politiskajā partijā un/vai politiskajā kustībā ir norādīta biļetenā ar
attiecīgo saīsinājumu; saīsinājumu saraksts ir pievienots vēlēšanu biļetenu komplektam.

Kandidāta atlūgums vai atcelšana
Informācija par ikviena kandidāta atlūgumu, atcelšanu un/vai par to, ka kandidāts (citas ES dalībvalsts
pilsonis) ir zaudējis viņa/viņas tiesības tikt ievēlētam/-ai, tiks publicēta vēlēšanu iecirknī. Preferenciālais
balsojums par kādu no šiem kandidātiem netiks ņemts vērā.
Balsošanas metode
Katrs balsotājs no apgabala vēlēšanu komitejas saņems tukšu oficiālo aploksni ar oficiālo zīmogu. Pēc
pieprasījuma vēlēšanu komiteja var izsniegt vēlēšanu biļetenu komplektu.
Katram vēlētājam ar oficiālo aploksni un viņa/viņas biļeteniem ir jādodas uz norādīto vēlēšanu zonu.
Šajā zonā vēlētājs izvēlas to EP vēlēšanu kandidāta biļetenu, par kuru viņš vai viņa vēlas balsot.
Katrs vēlētājs var sniegt preferenciālu balsojumu ne vairāk kā diviem izvēlētā biļetena
kandidātiem. Katrs vēlētājs to var izteikt, apvelkot kandidāta attiecīgo kārtas skaitli sarakstā. Ja
vēlētājs apvelk vairāk nekā divus numurus, netiek ieskaitīts neviens preferenciālais balsojums.
Citas biļetenā veiktās izmaiņas vai modifikācijas netiks ņemtas vērā. Pēc tam katrs balsotājs savu
izvēlēto biļetenu ievieto oficiālajā aploksnē.
Liekot biļetenu oficiālajā aploksnē, vēlētājam jāpārliecinās, ka netīši netiek ievietoti vairāki
biļeteni (piemēram, ja tie ir salipuši kopā). Vairāki biļeteni oficiālajā aploksnē anulē balsojumu.
Biļeteni, kuri nav drukāti uz noteiktās formas, ir saplēsti vai nav ievietoti oficiālajā aploksnē arī nav
derīgi.
Balsošana
Katrs vēlētājs veic balsojumu personīgi; pārstāvēšana nav atļauta. Katrs vēlētājs vēlēs, ievietojot
oficiālo aploksni ar viņa/viņas izvēlēto biļetenu kādā no vēlēšanu kastēm, kas atrodas apgabala
vēlēšanu komitejas priekšā.
Ikvienu vēlētāju, kurš nevar atzīmēt savu vēlēšanu biļetenu vai nevar lasīt, vai rakstīt fiziskas nespējas
dēļ, uz vēlēšanu zonu var pavadīt cits vēlētājs (bet ne apgabala vēlēšanu komitejas pārstāvis), kurš, ja
nepieciešams, atzīmēs un ievietos biļetenu oficiālajā aploksnē un ievietos oficiālo aploksni vēlēšanu
kastē vēlētāja ar fizisko invaliditāti vārdā.
Apgabala vēlēšanu komiteja neļaus vēlēt tiem vēlētājiem, kuri nav reģistrēti nevienā no Eiropas
Parlamenta vēlētāju sarakstiem. Tas neattiecas uz vēlētājiem, kuri vēlē ar vēlētāja apliecību vai kuri
iesniedz apstiprinājumu, ka viņi ir izdzēsti no īpašā vēstniecības vēlētāju saraksta, vai apstiprinājumu,
ka viņi ir izdzēsti no Eiropas Parlamenta vēlētāju saraksta sakarā ar pastāvīgās dzīves vietas maiņu, un
kuri pierāda savas tiesības vēlēt attiecīgajā vēlēšanu apgabalā.
Balsošana ar vēlētāja apliecību
Ja vēlētājs balso ar vēlētāja apliecību, viņam vai viņai tā ir jāiesniedz apgabala vēlēšanu komitejai. Pēc
tam viņš vai viņa saņems no apgabala vēlēšanu komitejas tukšu oficiālo aploksni ar oficiālo zīmogu un
pilnu vēlēšanu biļetenu komplektu. Vēlētāja apliecību var izmantot jebkurā vēlēšanu apgabalā.
Biļetenu ievietošana mobilajā vēlēšanu kastē
Ikviens vēlētājs nopietnu (īpaši medicīnisku) iemeslu dēļ var pieprasīt savai pašvaldībai un (vēlēšanu
dienās) arī attiecīgajai apgabala vēlēšanu komitejai iespēju vēlēt ārpus vēlēšanu iecirkņa, mobilajā
vēlēšanu kastē. Tomēr apgabala vēlēšanu komitejai ir tiesības nosūtīt savus locekļus ar mobilo
vēlēšanu kasti tikai attiecīgā apgabala robežās.

Vēlēšanu iecirkņos pieejamā informācija
Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma Nr. 62/2003 apkopojums būs pieejams vēlēšanu iecirkņos čehu,
angļu, franču un vācu valodās. Šī informācija būs pieejama visās ES dalībvalstu valodās.
Biļetenu paraugi un informācija par drukas kļūdām, ja nepieciešams, ir pieejama vēlēšanu iecirkņos.
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