NEDERLANDS - NIZOZEMŠTINA
INFORMATIE OVER DE PRINCIPES EN WIJZE VAN STEMMEN
Europese parlementsverkiezingen op Tsjechisch grondgebied – verkiezing van de Tsjechische
afgevaardigden
vrijdag 24 mei 2019 van 14.00 tot 22.00 uur
zaterdag 25 mei 2019 van 8.00 tot 14.00 uur
Stemgerechtigd zijn
 staatsburgers van de Tsjechische Republiek die uiterlijk op 25 mei 2019 de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt;
 staatsburgers van een andere lidstaat van de EU die uiterlijk op 25 mei 2019 de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt en minimaal sinds 10 april 2019 een permanente of tijdelijke verblijfsvergunning op
Tsjechisch grondgebied hebben.
Kiezers mogen alleen stemmen als zij ingeschreven staan op de kiezerslijst voor de EPverkiezingen en
 geen vrijheidsbeperking hebben om redenen van gezondheidsbescherming;
 niet beperkt handelingsbekwaam zijn t.a.v. de uitoefening van het kiesrecht.
Het stemmen vindt alleen plaats in stembureaus op Tsjechisch grondgebied.
Verzoek van burgers van andere EU-lidstaten tot inschrijving op de kiezerslijst voor de EPverkiezingen
 Kiezers die tijdens de vorige EP-verkiezingen op Tsjechisch grondgebied hebben gestemd
staan automatisch op de kiezerslijst voor de EP-verkiezingen ingeschreven. Het is aanbevolen om
dit bij uw gemeente te controleren.
 Kiezers die tijdens de vorige EP-verkiezingen niet op Tsjechisch grondgebied hebben
gestemd, maar wel hebben gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, moeten voor
14 april 2019 hun gemeente verzoeken om hun gegevens over te dragen naar de kiezerslijst voor
de EP-verkiezingen.
 Kiezers die nog niet eerder op Tsjechisch grondgebied hebben gestemd moeten voor 14 april
2019 hun gemeente verzoeken om hen in te schrijven op de kiezerslijst voor de EP-verkiezingen.
Zie voor meer informatie en aanvraagformulieren de website van het ministerie van
Binnenlandse Zaken www.mvcr.cz of neem contact op met uw gemeente- of provinciekantoor.
Adres stembureau
Het adres van het stembureau en overige noodzakelijke informatie wordt uiterlijk 9 mei 2019 door de
burgemeester op de lokaal gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Indien een gemeente meerdere
kiesdistricten telt, maakt de burgemeester bekend welk gemeentedeel en welk stembureau bij welk
kiesdistrict horen.
Legitimatie
Kiezers moeten in het stembureau hun identiteit en staatsburgerschap aantonen. Tsjechische
staatsburgers doen dit met een geldige identiteitskaart, een geldig Tsjechisch paspoort, diplomatiek of
dienstpaspoort of een tijdelijk reisdocument. Staatsburgers van een andere lidstaat van de EU doen dit
bijvoorbeeld met een permanente verblijfsvergunning, paspoort of identiteitskaart.
Kiezers die hun identiteit en staatsburgerschap niet aantonen, worden niet in staat gesteld te
stemmen.
Stembiljetten
Voor elke deelnemende entiteit wordt een afzonderlijk stembiljet gedrukt. Op elk stembiljet staat het
door loting bepaalde nummer van de deelnemende entiteit vermeld. De geleverde stembiljetten kunnen
een niet-opeenvolgende reeks nummers bevatten wanneer bepaalde kandidatenlijsten ook na
rechterlijke toetsing niet geregistreerd werden. Ook het nummer van kandidaten die bij registratie
geschrapt werden, blijft blanco op het stembiljet.

Gegevens over het lidmaatschap van kandidaten van politieke partijen en bewegingen worden op het
stembiljet met een afkorting vermeld; een lijst van afkortingen maakt deel uit van elke set stembiljetten.

Terugtrekking of schrapping van een kandidaat
In het stembureau wordt, indien van toepassing, informatie openbaar gemaakt over kandidaten die zich
hebben teruggetrokken of zijn geschrapt, of over kandidaten/staatsburgers van een andere lidstaat die
in eigen land het recht om verkozen te worden is ontnomen. Voorkeursstemmen uitgebracht op
dergelijke kandidaten worden buiten beschouwing gelaten.
Wijze van stemmen
De kiezer ontvangt van de leden van het stembureau een lege officiële envelop voorzien van een
officiële stempel. Op verzoek kan hij van hen ook een set stembiljetten ontvangen.
Met de officiële envelop en de stembiljetten betreedt de kiezer de ruimte die bestemd is voor het
bewerken van de stembiljetten (het stemhokje). Hier selecteert de kiezer het stembiljet van de entiteit
waarop hij wil stemmen.
Op het gekozen stembiljet mag de kiezer aan maximaal twee kandidaten een voorkeursstem
uitbrengen door hun nummer te omcirkelen. Als de kiezer meer dan twee kandidaten omcirkelt,
worden de voorkeursstemmen buiten beschouwing gelaten.
Andere bewerkingen van het stembiljet hebben geen invloed op de beoordeling ervan. De kiezer doet
het stembiljet vervolgens in de officiële envelop.
De kiezer dient er hierbij op te letten dat hij niet per abuis meerdere stembiljetten in de officiële
envelop doet (bijv. doordat ze aan elkaar geplakt zijn). In dat geval is de stem van de kiezer
ongeldig.
Ook ongeldig zijn stembiljetten die niet op het voorgeschreven formulier staan, doorgescheurd zijn of
niet in de officiële envelop zijn gedaan.
Stemmen
Iedere kiezer dient in eigen persoon te stemmen; volmachtiging is niet toegestaan. De kiezer
stemt door de officiële envelop met een stembiljet naar keuze in het bijzijn van de leden van het
stembureau in de stembus te deponeren.
Bij een kiezer die zijn stembiljet niet zelf kan bewerken vanwege een lichamelijke beperking of omdat hij
niet kan lezen of schrijven, mag in het stemhokje een andere kiezer aanwezig zijn (echter geen lid van
het stembureau) en het stembiljet voor hem bewerken en in de officiële envelop doen, en de officiële
envelop eventueel ook in de stembus deponeren.
Kiezers die niet op de kiezerslijst voor de Europese parlementsverkiezingen staan, worden door
de leden van het stembureau niet in staat gesteld te stemmen. Dit geldt niet wanneer de kiezer met
een kiezerspas stemt of wanneer hij een bevestiging van verwijdering uit de bij de ambassade gevoerde
bijzondere kiezerslijst overlegt of een bevestiging van verwijdering uit de kiezerslijst voor de Europese
parlementsverkiezingen in verband met een adreswijziging, en zijn recht om in het kiesdistrict te
stemmen aantoont.
Stemmen met een kiezerspas
Als de kiezer met een kiezerspas stemt, is hij verplicht deze af te geven aan de leden van het
stembureau. Hij ontvangt dan van hen een lege officiële envelop voorzien van een officiële stempel en
een volledige set stembiljetten. Met een kiezerspas kan in elk kiesdistrict worden gestemd.
Stemmen in een draagbare stembus
Kiezers kunnen om ernstige en met name gezondheidsredenen de gemeente of, op de dagen van de
verkiezingen, het stembureau verzoeken om buiten het stembureau te mogen stemmen in een

draagbare stembus. Het stembureau kan zijn leden echter alleen binnen het eigen kiesdistrict met een
draagbare stembus op pad sturen.

Informatie in het stembureau
In het stembureau kunnen de kiezers Wet nr. 62/2003 Coll. inzake de verkiezing van de leden van het
Europees Parlement en de wijziging van enkele wetten, zoals gewijzigd, inzien in het Tsjechisch,
Engels, Frans en Duits. Ook deze informatie zal beschikbaar zijn in de talen van alle lidstaten van de
EU.
Voorbeelden van stembiljetten en informatie over eventuele drukfouten op stembiljetten worden
openbaar gemaakt in het stembureau.
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