LIETUVIŲ - LITEVŠTINA
INFORMACIJA DĖL BALSAVIMO RINKIMUOSE Į EUROPOS PARLAMENTĄ PRINCIPŲ IR
BENDROS TVARKOS
Rinkimai į Europos Parlamentą Čekijos Respublikoje – deputatų iš ČR rinkimai
penktadienis 2019 m. gegužės 24 d nuo 14.00 valandos iki 22.00 valandos
šeštadienis 2019 m. gegužės 25 d. nuo 8.00 valandos iki 14.00 valandos
Rinkėju yra
 ČR pilietis, kuriam ne vėliau, kaip 2019 m. gegužės 25 d. yra sukakę 18 metų,
 kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuriam ne vėliau, kaip 2019 m. gegužės 25 d. yra
sukakę 18 metų, deklaravęs nuolatinę arba laikiną gyvenamąją vietą ne vėliau kaip nuo 2019 m.
balandžio 10 d.
Rinkėjas gali balsuoti tik tada, jeigu yra įrašytas rinkimų į Europos Parlamentą sąraše ir
 nėra apribota jo laisvė dėl sveikatos apsaugos;
 nėra pripažinti neveiksniais.
Rinkimai vyks tik Čekijos Respublikoje esančiose balsavimo patalpose.
Kitos ES valstybės narės piliečio prašymas įrašyti į EP rinkimų rinkėjų sąrašą
 Rinkėjas, kuris balsavo ČR praėjusiose EP rinkimuose yra automatiškai įrašytas į rinkėjų
sąrašą rinkimams į EP. Rekomenduojame tai patikrinti atitinkamoje savivaldybėje.
 Rinkėjas, kuris praėjusiose EP rinkimuose ČR nebalsavo, tačiau balsavo savivaldybių
rinkimuose, privalo iki 2019 m. balandžio 14 d. pateikti savo savivaldybei prašymą dėl duomenų
perkėlimo į EP rinkėjų sarašą.
 Rinkėjas, kuris iki šiol ČR nebalsavo jokiose rinkimuose, privalo iki 2019 m. balandžio 14 d.
pateikti savo savivaldybei prašymą dėl įrašymo į EP rinkėjų sarašą.
Išsamesnę informaciją ir prašymo pavyzdžius rasite Vidaus reikalų ministerijos svetainėje
www.mvcr.cz arba susisiekite su vietine savivaldybe, arba apskrities savivaldybe.
Balsavimo patalpos adresas
Balsavimo vietos adresą ir kitą reikiamą informaciją paskelbia apylinkės seniūnas ne vėliau, kaip iki
2019 m. gegužės 9 d. įprastu būdu. Jeigu apylinkėje yra daugiau rinkimų apygardų, seniūnas praneša,
kuri dalis apylinkės ir balsavimo patalpa priklausto konkrečiai apygardai.
Tapatybės įrodymas
Rinkėjas balsavimo patalpoje turi įrodyti savo tapatybę ir pilietybę. ČR pilietis tai įrodo galiojančia
Čekijos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortele, pasu, diplomatiniu arba tarnybiniu pasu. Kitos
ES valstybės narės pilietis tai įrodo, pvz. leidimo nuolat gyventi ČR kortele, pasu arba asmens
tapatybės kortele.
Jeigu rinkėjas neįrodo savo tapatybės ir pilietybės jam galimybė balsuoti nesuteikiama.
Balsavimo biuleteniai
Balsavimo biuleteniai yra išspausdinti kiekvienam kandidatuojančiam subjektui atskirai. Kiekviename
balsavimo biuletenyje yra nurodytas kandidatuojančio subjekto numeris nustatytas bilietu. Pristatyti
balsavimo biuleteniai nebūtinai turi turėti išsamią skaitmeninę seriją, jeigu kandidatų sąrašas nebuvo
užregistruotas net remiantis teismo atliktu patikrinimu. Taip pat kandidato eilės numeris, kuris
registracijos metu buvo išbrauktas, balsavimo biuletenyje lieka laisvas.
Kandidatų narystės politinėse partijose ir politiniuose judėjimuose duomenys balsavimo biuleteniuose
nurodomi sutrumpinimais; sutrumpinimų sąrašas yra rinkimų biuletenių rinkinio sudėtine dalimi.

Kandidatūros atsiėmimas arba kandidato atšaukimas
Rinkimų vietose skelbiama informacija apie kandidatūros atsiėmimą, kandidato atšaukimą arba apie tai,
kad kandidatui – kitos ES valstybės narės piliečiui jo kilmės šalyje buvo atimta teisė būti renkamam. Į
tokiam kandidatui atiduotus pirmumo balsus neatsižvelgiama.
Balsavimo būdas
Rinkėjas gauna iš apygardos rinkimų komisijos tuščią oficialų voką su oficialiu antspaudu. Paprašius
jam komisija išduos ir balsavimo biuletenių rinkinį.
Rinkėjas gavęs oficialų voką ir biuletenius eina į balsavimo kabiną užpildyti biuletenius. Kabinoje
pasirenka to kandiduojančio subjekto biuletenį už kurį nori balsuoti.
Pasirinktame balsavimo biuletenyje rinkėjas gali pažymėti ne daugiau kaip du kandidatus. Tai
padaro tokiu būdu: pažymi jų eilės numerį jį apibrėždamas. Jeigu rinkėjas biuletenyje pažymėjo
daugiau kaip du kandidatus nebus atsižvelgiama į jokį pirmumo balsą.
Kiti balsavimo biuletenių pakeitimai neturi įtakos jo vertinimui. Po to, rinkėjas įdeda biuletenį į oficialų
voką.
Rinkėjas dėdamas balsavimo biuletenį į voką turi būti atsargus, kad netyčia neįdėtų į oficialų
voką (pvz. dėl biuletenių sulipimo) kelių balsavimo biuletenių. Tokiu atveju rinkėjo balsas būtų
laikomas negaliojančiu.
Negalioja tie balsavimo biuleteniai, kurie nėra nustatytos formos, yra suplėšyti arba kurie nebuvo įdėti į
oficialų voką.
Balsavimas
Kiekvienas rinkėjas balsuoja asmeniškai, atstovauti kitą rinkėją yra draudžiama. Rinkėjas balsuoja
taip: oficialų voką su įdėtu balsavimo biuleteniu rinkimų apygardos komisijos akivaizdoje įdeda į
balsavimo dėžę.
Su rinkėju, kuris dėl invalidumo ar kitų sveikatos sutrikimų, arba dėl to, jog nemoka skaityti arba rašyti ir
negali pats atlikti veiksmų biuletenyje, balsavimo kabinoje gali būti kitas rinkėjas ir pagal jo prašymą gali
pažymėti balsavimo biuletenį, įdėti jį į voką ir įmesti į balsavimo dėžę, rinkimų apygardos rinkimų
komisijos narys negali būti su rinkėju kabinoje.
Rinkėjui, kuris neįrašytas į Europos Parlamento rinkimų rinkėjų sąrašą, apygardos rinkimų
komisija galimybių balsuoti nesuteikia. Tai netaikoma rinkėjui, kuris turi rinkėjo pažymėjimą arba
jeigu pateikia patvirtinimą, kad buvo išbrauktas iš specialiojo rinkėjo sąrašo atstovybėje arba
patvirtinimą, kad buvo išbrauktas iš rinkimų į Europos Parlamentą rinkėjo sąrašo dėl nuolatinės
gyvenamosios vietos pakeitimo ir įrodo teisę balsuoti rinkiminėje apygardoje.
Balsavimas su rinkėjo pažymėjimu
Rinkėjas atvykęs į balsavimo patalpą su rinkėjo pažymėjimu privalo šį pažymėjimą atiduoti apygardos
rinkimų komisijai. Po to, iš komisijos gauna tuščią oficialų voką su oficialiu antspaudu ir pilnu balsavimo
biuletenių rinkiniu. Rinkėjo pažymėjimas suteikia teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose bet
kurioje rinkiminėje apygardoje.
Balsavimas įmetant balsavimo biuletenius į balsavimo dėžę ne balsavimo patalpoje
Rinkėjas dėl svarbių priežasčių, tokių kaip dėl sveikatos, gali kreiptis į savivaldybę, o rinkimų dienomis į
rinkimų apygardos rinkimų komisiją su prašymu jam leisti balsuoti įmetant balsavimo biuletenius į
balsavimo dėžę ne balsavimo patalpoje. Tai yra galima tik rinkimų apygardos teritorijoje, kuriai buvo
sudaryta rinkimų komisija. Tokiu atveju rinkimų apygardos rinkimų komisija siunčia pas rinkėją du savo
narius su mobiliąja balsavimo dėže.

Informacija balsavimo vietoje
Balsavimo patalpoje rinkėjas gali perskaityti įstatymą Nr. 62/2003 rink., čekų, anglų, prancūzų ir vokiečių
kalba. Taip pat, šią rinkimų informaciją gali perskaityti visų Europos Sąjungos valstybių narių kalbomis.
Balsavimo biuleteniai ir informacija apie spausdinimo klaidas balsavimo biuleteniuose yra paskelbti
balsavimo patalpoje.
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