
  

EESTI KEEL - ESTONŠTINA 
 

HÄÄLETUSPÕHIMÕTETE JA MEETODI TEAVE 
Euroopa Parlamendi valimised Tšehhi Vabariigi territooriumil - mille käigus valitakse Tšehhi 

Vabariiki esindavad Euroopa Parlamendi liikmed 
Reedel, 24. mail 2019 kell 14.00–22.00 

Laupäeval, 25. mail 2019 kell 8.00–14.00 
Hääleõiguslikud on  
 Tšehhi Vabariigi kodanikud, kes saavad hiljemalt 25. mail 2019. aastal 18-aastaseks. 
 ELi mõne muu liikmesriigi kodanikud, kes saavad hiljemalt 25. mail 2019. aastal 18-aastaseks ja 

kes on Tšehhi Vabariigi registreerinud hiljemalt 10. aprillil 2019. aastal oma alaliseks või ajutiseks 
elukohaks.  

Valija saab hääletada ainult siis, kui ta on ennast registreerinud valijaks Euroopa Parlamendi 
(EP) valimistel ja 
 kui tema vabadus ei ole piiratud tervislikel põhjustel 
 ja tema õigusvõime teostamist ei ole piiratud. 

Valimised toimuvad ainult Tšehhi Vabariigi territooriumil asuvates valimisjaoskondades.  

ELi muu liikmesriigi kodaniku avaldus tema registreerimiseks Euroopa Parlamendi valimiste 
valijate nimekirjas 

 Kõik valijad, kes hääletasid Tšehhi Vabariigis viimati toimunud Euroopa Parlamendi 
valimistel, kantakse automaatselt käesolevate Euroopa Parlamendi valimiste valijate nimekirja. 
Valijad peavad seda teavet tõendama oma kohalikus omavalitsuses.  

 Valija, kes ei osalenud Tšehhi Vabariigis eelmistel Euroopa Parlamendi valimistel, kuid kes 
osales kohalike omavalitsuste valimisel, peab taotlema oma andmete ülekandmist Euroopa 
Parlamendi valijate nimekirja 14. aprilliks 2019. 

 Valija, kes ei ole Tšehhi Vabariigis osalenud ühelgi valimisel, peab esitama oma kohalikule 
omavalitsusele avalduse enda registreerimiseks Euroopa Parlamendi valimiste valijate nimekirjas 
14. aprilliks 2019. 

Lisateabe ja avalduse vormid leiate Siseministeeriumi veebilehelt www.mvcr.cz või pöörduge 
kohalikku omavalitsusse. 

Valimisjaoskondade aadressid 
Valimisjaoskonna aadressi ja muu vajaliku teabe avaldab vastav omavalitsus hiljemalt 9. mail 2019 igale 
konkreetsele asukohale sobival viisil. Kui antud omavalitsuses on mitu valimisringkonda, teavitab 
omavalitsus valijaid sellest, milline omavalitsuse osa ja valimisjaoskond on seotud konkreetse 
valimisringkonnaga.  

Autentimisprotsess  
Iga valija peab ennast identifitseerima ja/või tõendama oma kodakondsust. Tšehhi Vabariigi kodanik 
võib selleks esitada kehtiva isikutunnistuse, Tšehhi Vabariigi kehtiva diplomaatilise või teenistusalase 
passi ning reisidokumendi. ELi mõne muu liikmesriigi kodanik võib selleks esitada oma alalise 
elamisloa, passi või isikutunnistuse. 

Valijat, kes ei esita oma identiteeti ja kodakondsust tõendavat dokumenti, ei lubata valida. 

Hääletamissedelid 
Hääletamissedelid trükitakse eraldi igale Euroopa Parlamendi valimistel kandideeriva kandidaadi jaoks. 
Igal hääletamissedelil on toodud Euroopa Parlamendi valimistel kandideeriva isiku number, mis 
määratakse talle loosimise teel. Valijatele antavad hääletamissedelid ei tohi moodustada katkematut 
numbrite jada, kui teatud kandidaatide nimekirja ei ole registreeritud isegi pärast kohtu poolt 
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läbivaatamist.  Analoogselt jääb kandidaatide nimekirjast kustutatud kandidaadi järjekorranumber 
hääletamissedelil tühjaks. 
Teave kandidaadi liikmelisuse kohta erakonnas ja/või poliitilises liikumises on tähistatud vastava 
lühendiga; lühendite loetelu on lisatud hääletussedelite komplektile.  

 

Kandidaadi tagasiastumine või nimekirjast eemaldamine 
Teave kandidaadi tagasiastumise, nimekirjast eemaldamise ja/või asjaolu kohta, et kandidaadilt (ELi 
muu liikmesriigi kodanikult) on valimisõigus ära võetud, avaldatakse valimisjaoskonnas. Sellise 
kandidaadi kasuks antud eelishääli arvesse ei võeta. 

Hääletusmeetod 
Iga valija saab piirkondlikult valimiskomisjonilt tühja ametliku ümbriku, millel on ametlik pitsat. Valija 
soovi korral võib valimiskomisjon anda talle hääletussedelite komplekti. 
Kõik valijad peavad võtma oma ametliku ümbriku hääletussedelitega ja minema hääletussedelite 
käsitlemiseks ettenähtud alasse. Selles alas peab valija valima selle Euroopa Parlamendi valimistel 
kandideeriva kandidaadi nimega hääletussedeli, kelle poolt ta soovib hääletada.  

Iga valija võib valitud hääletussedelil anda oma eelishääle maksimaalselt kahele kandidaadile. 
Selleks teeb valija kandidaadi vastavale numbrile ringi ümber. Kui valija teeb ringi ümber enamale 
kui kahele numbrile, ei võeta tema eelishääli arvesse. 

Hääletussedelid tühistatakse ka juhul, kui hääletussedelites tehti mingeid muid muudatusi. Pärast seda 
paneb iga valija oma hääletussedeli ametlikku ümbrikku. 

Kui valija paneb hääletussedeli ametlikku ümbrikku, ei tohi ta kogemata panna ümbrikku mitut 
hääletussedelit, sest need kleepuvad kokku). Hääl tunnistatakse kehtetuks, kui ametlikus 
ümbrikus on mitu hääletussedelit. 
Hääletussedelid, mis ei ole trükitud ettenähtud vormis, on rebenenud või mida ei ole pandud ametlikku 
ümbrikku, kuulutatakse samuti kehtetuks.  

Hääletamine 
Iga valija peab hääletama isiklikult. Asendusisikud ei ole lubatud.  Iga valija peab hääletamiseks 
panema oma häält sisaldava ametliku ümbriku ühte omavalitsuse valimiskomisjoni poolt väljapandud 
hääletuskastidest.  
Iga valijaga, kes ei suuda oma hääletussedelit tähistada või ei suuda füüsilise puude tõttu lugeda või 
kirjutada, võib hääletussedelite käsitlemise ruumi kaasa tulla teine valija (kuid mitte piirkondliku 
valimiskomisjoni liige), kes tähistab hääletussedeli, paneb selle ametlikku ümbrikku ning paneb ametliku 
ümbriku vajaduse korral füüsilise puudega valija asemel hääletuskasti.  

Piirkondlik valimiskomisjon ei luba hääletada valijatel, kes ei ole Euroopa Parlamendi valimiste 
üheski valimisnimekirjas registreeritud.  See ei kehti valijate kohta, kes hääletavad valija 
sertifikaadiga või kes esitavad kinnituse selle kohta, et nad on kustutatud saatkonna hallatavast 
spetsiaalsest valijate nimekirjast, või selle kohta, et nad on Euroopa Parlamendi valimiste valijate 
nimekirjast välja jäetud alalise elukoha muutumise tõttu, ja kes tõendavad oma valimisõigust antud 
valimisringkonnas.  

Valimine valija sertifikaadi alusel 
Kui valija valib valija sertifikaadi alusel, peab valija selle sertifikaadi esitama piirkondlikule 
valimiskomisjonile. Valija saab seejärel piirkondlikust valimiskomisjonist tühja ametliku ümbriku, millel on 
ametlik pitsat ja mis sisaldab hääletussedelite täielikku komplekti. Valija sertifikaati võib kasutada igas 
valimisringkonnas.  



  

Hääletussedelite panemine mobiilsesse hääletuskasti  
Iga valija võib veenvate (eelkõige meditsiiniliste) põhjuste tõttu küsida oma kohalikust omavalitsusest – 
ja valimiste päevadel – ka piirkondlikult valimiskomisjonilt luba hääletada väljaspool valimisjaoskonda 
mobiilsesse hääletuskasti. Piirkondlik valimiskomisjon tohib oma esindajad mobiilse hääletuskastiga 
saata siiski vaid oma vastava valimisringkonna territooriumile.  

 

Valimisjaoskondades saadaolev teave 
Seadus nr 62/2003 Euroopa Parlamendi valimiste kohta on valimisjaoskondades saadaval tšehhi, 
inglise, prantsuse ja saksa keeles. Käesolev teave on kättesaadav ELi kõigi liikmesriikide keeltes. 
Hääletussedelite vormid ja teave (võimalike) trükivigade kohta on saadaval valimisjaoskondades.  
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