
SVENSKA - ŠVÉDŠTINA 

INFORMATION OM RÖSTREGLER OCH SÄTT ATT RÖSTA 
Val till Europaparlamentet på Tjeckiens territorium - val av ledamöter för Tjeckien 

fredag den 24 maj 2019 från kl 14:00 till kl 22:00 
lördag den 25 maj 2019 från kl 08:00 till kl 14:00 

Rösträtt har  
 Tjeckiens medborgare som senast den 25 maj 2019 har fyllt 18 år, 
 medborgare i något av andra EU:s medlemsländer som senast den 25 maj 2019 fyllt 18 år och haft 

permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Tjeckien senast från den 10 april 2019.  
Väljaren får rösta endast om hen är upptagen till röstlängden för EP valet och 
 hens frihet inte är begränsat på hälsoskyddsgrunder 
 hen inte har begränsad rättshandlingsförmåga att utöva sin rösträtt. 

Omröstningen sker endast i vallokaler på Tjeckiens territorium. 

Ansökan av medborgare i en annan EU-medlemsstat om att upptas i EP röstlängden 
 En väljare som redan har röstat i Tjeckien i förra EP valet upptas automatiskt i röstlängden för 

EP. Vi rekommenderar att du kontrollerar detta vid respektive kommun.  
 En väljare som inte har röstat i Tjeckien i förra EP valet dock i kommunalvalet måste senast 

den 14 april 2019 ansöka vid sin kommun om överföring av uppgifterna till EP röstlängden. 
 En väljare som inte har röstat i Tjeckien i något val än måste senast den 14 april 2019 ansöka 

vid sin kommun om att bli upptagen i EP röstlängden. 
För mer information och ansökningsmallar gå på Inrikesdepartementets hemsida www.mvcr.cz 
eller kontakta kommunen eller regionmyndigheten. 

Vallokalens adress 
Adressen till vallokalen och annan nödvändig information offentliggörs av kommunstyrelseordföranden 
senast den 9 maj 2019 på ett lokalt sedvanligt sätt. Om det finns flera valdistrikt meddelar 
kommunstyrelseordföranden vilken del av kommunen och vilken vallokal som tillhör respektive distrikt.  

Styrkande av identitet  
Väljaren måste styrka sin identitet och medborgarskap i vallokalen. Tjeckiska medborgare styrker sin 
identitet med ett gällande ID-kort, gällande tjeckiskt pass, diplomatpass eller tjänstepass eller en 
provisorisk resehandling. Medborgare i andra EU medlemsstater kan styrka sin identitet med t ex sitt 
uppehållstillståndskort, pass eller ID-kort. 

Om väljaren inte styrker sin identitet och medborgarskap tillåts hen inte att rösta. 

Valsedlar 
Valsedlar trycks separat för varje kandiderande subjekt. Varje valsedel är markerad med det 
kandiderande subjektets nummer som tilldelas genom lott. De levererade valsedlarna behöver inte 
utgöra en komplett numerisk serie om en viss kandidatlista inte registrerats trots prövning i domstol.  
Även det nummer som tillhör en kandidat som strukits ut vid registrering förblir tomt på valsedeln. 
Kandidaternas tillhörighet till politiska partier och rörelser markeras på valsedeln i form av förkortning; 
förkortningslistan är en del av valsedelsatsen.  

 

http://www.mvcr.cz/


Tillbakadragning av kandidatur eller återkallelse av en kandidat 
Information om en eventuell tillbakadragning av kandidatur, återkallelse av en kandidat eller om att en 
kandidat – medborgare i en annan EU:s medlemsstat förlorat sin valbarhet offentliggörs i vallokalen. 
Personröster för en sådan kandidat bortses ifrån. 

Sätt att rösta 
Väljaren får ett tomt kuvert med myndighetsstämpel ifrån valdistriktets röstmottagare. På begäran kan 
hen också få en valsedelssats från röstmottagarna. 
Väljaren tar kuvertet och valsedlarna och går in i utrymmet avsett för iordningsgörande av valsedlar. Där 
väljer hen valsedeln av det kandiderande subjekt som hen tänker rösta på.  

Väljaren får personrösta på högst två kandidater på den valda valsedeln. Man kan personrösta 
genom att dra en cirkel runt kandidatens nummer. Om du personröstar på fler än två kandidater 
kommer alla dina personröster bortses ifrån. 

Andra ändringar av valsedeln påverkar inte bedömningen av valsedeln. Väljaren lägger sedan valsedeln 
in i valkuvertet. 

När väljaren lägger in valsedeln i valkuvertet bör hen se upp för att inte lägga in flera valsedlar i 
kuvertet (till exempel på grund av att valsedlarna fastnat på varandra). Väljarens röst skulle då 
bli ogiltig. 
Valsedlar som inte finns på en föreskriven blankett, valsedlar som är sönderrivna samt valsedlar som 
inte lagts in i valkuvertet är också ogiltiga.  

Röstning 
Varje väljare röstar personligen, bud tillåts inte. Väljaren röstar genom att lägga valkuvertet 
innehållande den valda valsedeln ner i valurnan inför röstmottagarna. 
Med en väljare som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta fram eller göra i ordning den valda 
valsedeln själv eller som inte kan läsa eller skriva får en annan väljare närvara i utrymmet avsett för 
iordninggörande av valsedlar, dock inte en röstmottagare, och hen får iordninggöra valsedeln, lägga in i 
kuvertet, eventuellt lägga ner kuvertet i valurnan i väljarens ställe.  

En väljare som inte finns upptagen i röstlängden för val till Europaparlamentet tillåts inte att 
rösta av röstmottagarna. Detta gäller inte om väljaren röstar med röstkort, lägger fram bevis på att hen 
har strukits ut ur en särskild röstlängd hos en diplomatisk beskickning eller bevis om att ha strukits ut ur 
röstlängden till Europaparlamentet i samband med ändring av permanent adress och styrker sin rätt att 
rösta i valdistriktet.  

Att rösta med röstkort 
Om väljaren använder röstkort för att rösta överlämnar hen röstkortet till röstmottagarna. Från 
röstmottagarna får hen ett tomt stämplat valkuvert och en fullständig valsedelsats. Med röstkort får man 
rösta i vilket valdistrikt som helst.  

Att rösta genom ambulerande röstmottagare 
Av allvarliga skäl, i synnerhet på grund av hälsoskäl, kan väljare ansöka hos kommunen och under 
valdagarna hos röstmottagarna i sitt valdistrikt om att få lägga sin röst ner i en flyttbar valurna utanför 
vallokalen. Röstmottagarna får dock skickas ut med en flyttbar valurna endast inom deras valkrets.  

 

 



Information i vallokalen 
I vallokalen kommer exemplar av vallagen, nr 62/2003 i författningssamlingen, finnas tillgängliga på 
tjeckiska, engelska, franska och tyska. Detta informationsblad kommer också finnas tillgängligt på alla 
EU-medlemsstaternas språk. 
Mönsterexemplar av valsedlarna och information om eventuella tryckfel på respektive valsedeln finns 
offentliggjorda i vallokalen.  
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