POLSKI - POLŠTINA
INFORMACJE O ZASADACH I SPOSOBIE GŁOSOWANIA
Wybory do Parlamentu Europejskiego na terenie Republiki Czeskiej - wybory posłów z Republiki
Czeskiej.
piątek 24 maja 2019 r. od g. 14:00 do g. 22:00
sobota 25 maja 2019 r. od g. 8:00 do g. 14:00
Wyborcą jest
 obywatel Republiki Czeskiej, który najpóźniej 25 maja 2019 r. osiągnie wiek 18 lat,
 obywatel innego państwa członkowskiego UE, który najpóźniej 25 maja 2019 r. osiągnie wiek 18 lat
i który jest co najmniej od 10 kwietnia 2019 r. zameldowany na pobyt stały lub tymczasowy na
terenie Republiki Czeskiej.
Wyborca może głosować tylko wtedy, jeżeli jest zapisany na liście wyborców wyborów do PE i
 nie ma ograniczonej wolności z powodu ochrony zdrowia
 nie ma ograniczonej zdolności prawnej do czynnego prawa wyborczego.
Głosowanie odbywa się wyłącznie w lokalach wyborczych na terytorium Republiki Czeskiej.
Wniosek obywatela innego państwa członkowskiego UE o zapis na listę wyborców wyborów do
PE
 Wyborca, który głosował na terenie Republiki Czeskiej w poprzednich wyborach do PE,
zostanie automatycznie zapisany na listę wyborców wyborów do PE. Polecamy to sprawdzić w
odpowiednim urzędzie gminy.
 Wyborca, który na terenie Republiki Czeskiej w poprzednich wyborach do PE nie głosował,
ale głosował w wyborach do rad gmin, musi do 14 kwietnia 2019 r. wnioskować w swoim
urzędzie gminy o przeniesienie danych na listę wyborców wyborów do PE.
 Wyborca, który na terenie Republiki Czeskiej dotychczas nie głosował w żadnych wyborach,
musi do 14 kwietnia 2019 r. wnioskować w swoim urzędzie gminy o zapis na listę wyborców
wyborów do PE.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i wzorów wniosków prosimy odwiedzić stronę
internetową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.mvcr.cz lub kontaktować się z urzędem gminy
lub urzędem powiatowym.
Adres lokalu wyborczego
Adres lokalu wyborczego i inne niezbędne informacje opublikuje burmistrz najpóźniej 9 maja 2019 r. w
sposób lokalnie przyjęty. Jeżeli w gminie istnieje więcej okręgów wyborczych, burmistrz powiadomi,
która część gminy i lokal wyborczy należy do którego okręgu.
Potwierdzanie tożsamości
Wyborca w lokalu wyborczym musi potwierdzić swoją tożsamość oraz obywatelstwo. Obywatel
Republiki Czeskiej dokona tego przez okazanie ważnego dowodu osobistego, ważnego paszportu,
paszportu dyplomatycznego lub służbowego Republiki Czeskiej lub innego dowodu podróżniczego,
Obywatel innego państwa członkowskiego UE dokona tego przez okazanie na przykład dokumentu o
pozwoleniu na zameldowanie na pobyt stały, paszportu lub dowodu osobistego.
Jeżeli wyborca nie potwierdzi swojej tożsamości oraz posiadania obywatelstwa, głosowanie nie
zostanie mu umożliwione.
Karty do głosowania
Karty do głosowania zostały dla każdego podmiotu kandydującego wydrukowane osobno. Na każdej
karcie do głosowania wymieniony jest losowo wybrany numer podmiotu kandydującego. Dostarczone
karty do głosowania nie muszą tworzyć pełnej serii liczb, jeżeli któraś z list kandydatów nie została
zarejestrowana nawet po rozpatrzeniu przez sąd. Taki numer porządkowy kandydata, który został w
czasie rejestracji skreślony, zostaje na karcie do głosowania niezajęty.

Informacja o członkostwie kandydatów w partiach politycznych i ruchach politycznych została na karcie
do głosowania podana skrótem; lista skrótów jest częścią zestawu kart do głosowania.

Informacja o wyrzeczeniu się kandydatury lub odwołaniu kandydata
W lokalu wyborczym publikowane są informacje o ewentualnym wyrzeczeniu się kandydatury,
odwołaniu kandydata lub o tym, że kandydat - obywatel innego państwa członkowskiego UE został w
swoim kraju pozbawiony prawa bycia wybieranym. Głosy preferencyjne oddane na takiego kandydata
nie będą brane pod uwagę.
Sposób głosowania
Wyborca otrzyma od obwodowej komisji wyborczej pustą kopertę urzędową oznakowaną urzędową
pieczątką. Na żądanie komisja wyda mu również zestaw kart do głosowania.
Z kopertą urzędową i kartami do głosowania wyborca udaje się do stanowiska przeznaczonego do
wypełniania kart do głosowania. Tam wybierze kartę do głosowania takiego podmiotu kandydującego,
na który chce oddać głos.
Na wybranej karcie do głosowania wyborca może oddać najwyżej dwóm kandydatom głos
preferencyjny. Tego dokona w ten sposób, iż zaznaczy kółkiem ich numer porządkowy. Jeżeli
wyborca zaznaczy kółkiem więcej niż dwóch kandydatów, żaden z preferencyjnych głosów nie będzie
brany pod uwagę.
Inne sposoby wypełniania karty do głosowania nie mają wpływu na jego ocenę. Następnie wyborca
włoży taką kartę do głosowania do koperty urzędowej.
Wyborca powinien podczas wkładania karty do głosowania do koperty urzędowej uważać, żeby
przez przypadek nie włożyć do koperty urzędowej (np. z powodu sklejenia) więcej kart do
głosowania. Albowiem w takim przypadku głos wyborcy zostałby uznany za nieważny.
Za nieważne zostaną uznane również takie karty do głosowania, które nie zostały wydrukowane na
wyznaczonym formularzu, karty do głosowania, które będą przedarte i karty do głosowania, które nie
zostaną włożone do koperty urzędowej.
Głosowanie
Każdy z wyborców głosuje osobiście, zastępstwo jest niedopuszczalne. Wyborca głosuje w taki
sposób, że kopertę urzędową z wybraną kartą do głosowania wrzuci do urny wyborczej przed
obwodową komisją wyborczą.
Z wyborcą, który sam nie może wybrać lub wypełnić wybraną kartę do głosowania z powodu
upośledzenia lub nie może czytać czy pisać, może na stanowisku wskazanym do wypełniania kart do
głosowania przebywać inny wyborca, natomiast nie członek obwodowej komisji wyborczej, i kartę do
głosowania w jego imieniu może wypełnić i włożyć do koperty urzędowej, a w razie potrzeby może
również wrzucić urzędową kopertę do urny wyborczej.
Wyborcy, który nie jest zapisany na liście wyborców wyborów do Parlamentu Europejskiego,
okręgowa komisja wyborcza nie umożliwi głosowania. To nie dotyczy, jeżeli wyborca głosuje na
dowód wyborczy lub jeżeli okaże potwierdzenie o usunięciu ze specjalnej listy wyborców prowadzonej
przez konsulat lub potwierdzenie o usunięciu z listy wyborców wyborów do Parlamentu Europejskiego w
związku ze zmianą pobytu stałego i udowodni swoje prawo głosowania w okręgu wyborczym.
Głosowanie za okazaniem dowodu wyborczego
Jeżeli wyborca głosuje na dowód wyborczy, powinien go oddać okręgowej komisji wyborczej. Od komisji
następnie otrzyma pustą kopertę urzędową oznakowaną urzędową pieczęcią i pełny zestaw kart do
głosowania. Z dowodem wyborczym można głosować w dowolnym okręgu wyborczym.
Głosowanie do przenośnej urny wyborczej

Wyborca na podstawie poważnych powodów, szczególnie zdrowotnych, może poprosić urząd gminy i w
dniach wyborów obwodową komisję wyborczą, aby mógł głosować poza lokalem wyborczym do
przenośnej urny wyborczej. Obwodowa komisja wyborcza natomiast może wysłać swoich członków z
przenośną urną wyborczą tylko w ramach swojego obwodu wyborczego.

Informacje w lokalu wyborczym
W lokalu wyborczym będzie do dyspozycji dla wyborców ustawa wyborcza nr. 62/2003 Coll. w języku
czeskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Dalej będzie do dyspozycji też niniejsza informacja we
wszystkich językach państw członkowskich UE.
Przykładowe karty do głosowania oraz informacje o ewentualnych błędach w wydruku na karcie do
głosowania zostały opublikowane w lokalu wyborczym.
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