
 

DANSK - DÁNŠTINA 

OPLYSNINGER OM PRINCIPPERNE OG METODEN FOR AFSTEMNING 
Valg til Europa-Parlamentet i Tjekkiet – valg af stedfortrædere for Den Tjekkiske Republik 

fredag den 24. maj 2019 fra kl. 14.00 til kl. 22.00  
lørdag den 25. maj 2019 fra kl. 8.00 til kl. 14.00  

Vælgeren er  
 en borger i Tjekkiet der i det mindste den 25. maj 2019 når alderen 18 år, 
 en borger fra andet EU-medlemsland der i det mindste den 25. maj 2019 når alderen 18 år og er i 

det mindste fra den 10. april 2019 tilmeldt til permanent eller midlertidig ophold i Tjekkiet.  
Vælgeren kan stemme, kun hvis han/hun er optaget i vælgerlisten for valg til EP og 
 har ingen begrænset frihed af sundhedsmæssige årsager 
 har ingen begrænset myndighed til at udøve stemmeret. 

Afstemning finder kun sted i Tjekkiet i valglokaler. 

Anmodningen fra en statsborger i andet EU-medlemsland om optagelse i vælgerlisten for valg til 
EP 

 Vælgeren der stemte i Tjekkiet i det tidligere valg til EP, er automatisk optaget i vælgerlisten for 
valg til EP. Vi anbefaler at kontrollere dette på det relevante kommunale kontor.  

 Vælgeren der ikke stemte i Tjekkiet i det tidligere valg til EP men stemte i valget til 
kommunalebestyrelser, skal inden den 14. april 2019 anmoder sit kommunale kontor om 
dataoverførsel i vælgerlisten for valg til EP. 

 Vælgeren der indtil nu ikke stemte i Tjekkiet i noget valg, skal inden den 14. april 2019 
anmoder sit kommunale kontor om at blive optaget på vælgerlisten for valg til EP. 

For mere information og applikationsmønstre besøg Indenrigsministeriets sider www.mvcr.cz 
eller kontakt det kommunale eller amtkontor. 

Valglokalets adresse 
Valglokalets adresse og øvrige nødige informationer offentliggøres af bormesteren senest den 9. maj 
2019 på den sædvanlige måde. Hvis der i kommunen findes flere valgdistrikter, meddeler borgmester, 
hvilken kommunedel og valglokalet hører til det pågældende  distrikt.  
 

Bevis for identitet  
Vælgeren skal bevise sin identitet og statsborgerskabet i valglokaler. Tjekkiske statsborgere vil gøre det 
med gældende ID-kort, gældende rejse, diplomatisk eller service pas i Tjekkiet eller rejsepasset. 
Borgere fra andre EU-lande gører det for eksempel med permanent opholdstilladelse, rejsepasset eller 
ID-kort. 

Hvis vælgeren ikke beviser sin identitet og statsborgerskabet, vil ikke afstemning være muligt. 

Stemmesedler 
Stemmesedler er printet selvstændigt for hver kandidat. På hver afstemningsedel er anført kandidatens 
enhedsnummer bestemt af loden. De leverede stemmesedler behøver ikke danne en hele numerisk 
serie hvis nogle kandidatlister ikke blev registreret, heller ikke ved domstolsprøvelse.  Ligeledes 
kandidatens serienummer der er blevet slettet ved registreringen forbliver på stemmesedlen ubesat. 
En indikation af kandidaternes politiske parti og bevægelses medlemskab er på stemmesedlen anført 
med en forkortelse; forkortelseslisten er en del af stemmesedlers sæt.  

 

http://www.mvcr.cz/


 

Afkald på kandidatur eller tilbagekaldelse af kandidaten 
I valglokalet offentliggøres informationer om det eventuel afkald på kandidatur, tilbagekaldelse af 
kandidaten eller at kandidat – borgeren fra andet EU-land har fået i sit oprindelsesland fritaget retten til 
at blive valgt. Præference stemmer afleveret for sådan en kandidat ignoreres. 

Måde at stemme på 
Vælgeren modtager fra distriktsvalgkommissionen et tom officielle konvolut forsynet med officielle 
stemplet. På anmodning udleverer kommissionen også et stemmesedlersæt. 
Med officielt konvolut og stemmesedler kommer vælgeren ind i området beregnet til behandling af 
stemmesedler. Her vælger han/hun en stemmeseddel for den kandidat for hvem han/hun vil stemme.  
På den valgte stemmeseddel kan vælgeren afgive en præfererende stemme på højst to 
kandidater. Dette gøres ved at cirkulere deres serienummer. Hvis vælgeren cirkulerer flere end to 
kandidater, vil ingen præfererende stemme blive taget i betragtning. 

Andre behandlinger af stemmesedlen har ingen indflydelse på dens dom. Derefter lægger vælgeren 
denne stemmeseddel ind i officielt konvolut. 

Under indlæggelse af stemmesedlen i det officielle konvolut skal vælgeren være opmærksom på 
at han/hun ikke fejlagtig lægger i det officielle konvolut flere stemmesedler (f.eks. p.g.a. 
sammenlimning). I såfald drejer det sig om en ugyldig vælgerens stemme. 
Ugyldige er også stemmesedler som ikke er på den foreskrevne formular, stemmesedler som er brudt 
og stemmesedler som ikke er lagt ind i det officielle konvolut.  

Afstemning 
Enhver vælger stemmer personlig, repræsentation er ikke tilladt. Vælgeren stemmer sådan at det 
officielle konvolut med valgt stemmesedlen lægges ind i valgkassen foran distriktsvalgkommissionen. 
Med vælgeren der p.g.a. fysisk handicap ikke kan vælge eller behandle den valgt stemmeseddel eller 
kan ikke læse eller skrive, kan tilstedevære i området beregnet til behandling af stemmesedler en anden 
vælger men ikke en medlem af distriktsvalgkommissionen og stemmesedlen for ham/hende behandle 
og lægge i det officielle konvolut eventuelt i valgkassen.  

Vælgeren der ikke er optegnet i vælgerlisten til valg i Europa Parlamentet bliver ikke tilladt at 
stemme af distriktsvalgkommissionen. Dette gælder ikke hvis vælgeren stemmer på vælgerens pas 
eller hvis han/hun fremviser en bekræftelse om fjernelse fra en særlig vælgerliste ført af ambassaden 
eller en bekræftelse om fjernelse fra vælgerlisten for valg i Europa parlamentet i forbindelse med 
ændring af permanent ophold og beviser sin ret at stemme i valgkvarteret.  

Stemme på en vælgerens pas 
Hvis vælgeren stemmer på en vælgerens pas er han/hun forpligtet at aflevere dette til 
distriktsvalgkommissionen. Derefter modtager han/hun fra kommission et tom officielle konvolut forsynet 
med officielt stempel og et komplet sæt af stemmesedler. Med  en vælgerens pas kan stemmes i ethver 
valgdistrikt.  

Stemme i en bærbare valgkasse 
Vælgeren kan p.g.a. alvorlige, især sundhedsmæssige årsager anmode det kommunale kontor og på 
valgdage sin distriktsvalgkommission om at kunne stemme udenfor valglokalet i en bærbare valgkasse. 
Distriktsvalgkommissionen kan dog udsende sine medlemer med bærbare valgkassen kun indenfor 
rammen af sin valgdistrikt.  

Informationer i valglokalet 
I valglokalet bliver for vælgerne til rådighed valgloven nummer 62/2003 Sb., på tjekkisk, engelsk, fransk 
og tysk. Videre bliver til rådighed denne information i alle EU-medlemslandes sprog. 



 

Prøveafstemninger og oplysninger vedrørende eventuelle udskrivningsfejl på stemmesedlen er 
offentliggjort i valglokalet.  
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