Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR

Jak se hlasuje do Evropského parlamentu
Které dny můžete volit
V pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin
V sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin
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Do Evropského parlamentu volíme 21 zástupců za Českou republiku.
Těmto zástupcům se říká europoslanci.

Kdy můžete volit





Když jste občanem České republiky nebo jiného státu Evropské unie.
Státní občanství máte napsané v občanském průkazu.
Když máte nejméně 18 roků.
Volit můžete tam,
kde máte trvalý pobyt.
 To znamená ve Vašem městě nebo vesnici.
 Trvalý pobyt máte napsaný v občanském průkazu.

Co si musíte vzít do volební místnosti
 Občanský průkaz.
 Pokud nemáte občanský průkaz, můžete si vzít cestovní pas.
Pamatujte, že hlasovat můžete jen
s občanským průkazem
nebo s cestovním pasem.
Toto je jeden typ průkazu:

Hlasovací lístky
Kandidát je člověk, který chce být zvolený do Evropského parlamentu.
Kandidát kandiduje za politickou stranu nebo hnutí.
Dostanete hlasovací lístky politických stran a hnutí.
Každá strana nebo hnutí bude mít svůj hlasovací lístek.
Každá strana nebo hnutí bude mít na hlasovacím lístku napsané své kandidáty.

Jak bude hlasovací lístek vypadat
Bude mít šedou barvu.
Bude tam napsané číslo a název politické strany nebo hnutí.
Budou tam napsaná jména kandidátů do Evropského parlamentu.
Bude tam napsané, jakou dělá práci.
Taky tam bude napsané, jestli je členem politické strany nebo hnutí.

Vzor hlasovacího lístku
1
HLASOVACÍ LÍSTEK
Fialová strana
Kandidáti pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019
1. Mgr. Martin Malý, 58 let, státní občan ČR, vysokoškolský učitel,
Pardubice, bez politické příslušnosti
2. MUDr. Jana Vopatrná, 48 let, státní občanka ČR, praktická lékařka,
Praha, členka Fialové strany
3. Leopold Kovaný, 68 let, státní občan ČR, finanční poradce, Jihlava,
člen Fialové strany
4. Ing. Milan Opletal, 61 let, státní občan ČR, logistik manažer, Praha,
bez politické příslušnosti
5. Alois Pěkný, 49 let, státní občan ČR, elektrikář, Mělník, bez politické
příslušnosti

Jak to bude v den voleb probíhat
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.
Vezměte si s sebou hlasovací lístky.
Možná jste zapomněli hlasovací lístky doma.
To nevadí.
Volební komise Vám dá nové hlasovací lístky.

V den voleb půjdete do volební místnosti.
Ve volební místnosti sedí volební komise.
Volební komise jsou lidé.
Volební komise dohlíží na volby, aby bylo všechno v pořádku.
Ve volební místnosti ukážete občanský průkaz člověku z volební komise.
Ten člověk Vás najde na seznamu voličů.
Pak dostanete do ruky prázdnou úřední obálku.
S touto obálkou a hlasovacími lístky odejdete za plentu.
Plenta je takový závěs.
Za tímto závěsem budete sami.
Tam si vyberete hlasovací lístek politické strany nebo hnutí, kterou chcete
volit.
Na tomto lístku můžete zakroužkovat nejvíce dva lidi.
Zakroužkujete číslo před jejich jménem.
Kroužek znamená, že chcete, aby se tito lidé stali europoslanci.
Hlasovací lístek můžete vyplnit i doma modrou propiskou
a přinést si ho do volební místnosti.
I tak ale musíte za plentu.
Hlasovací lístek dáte do šedé úřední obálky.
Pokud nemůžete číst a psát,
nebo máte tělesné postižení,
může Vám pomoct asistent nebo někdo z rodiny.
Pak vyjdete a vhodíte obálku do připravené krabice s otvorem.
Této krabici se říká volební urna.

Vložte do úřední obálky jen jeden hlasovací lístek!

Kdy je hlasovací lístek neplatný
Když nevložíte hlasovací lístek do šedé úřední obálky.
Když se Vám podaří hlasovací lístek přetrhnout.
Když do obálky vložíte více hlasovacích lístků.

Výjimečné případy:
Voličský průkaz
 Když budete jinde, než kde máte trvalý pobyt,
můžete si předem vyřídit voličský průkaz nejpozději
do středy 22. května 2019.
 S voličským průkazem můžete volit v každém městě nebo vesnici po celé
České republice.
 Voličský průkaz Vám dá obecní úřad ve Vašem městě nebo vesnici.
 Požádejte o pomoc někoho z rodiny nebo svého asistenta.
 Někdo z rodiny nebo asistent Vám pomůže voličský průkaz vyřídit.

Změna trvalého bydliště před volbami
Pokud změníte trvalý pobyt těšně před volbami v dubnu nebo v květnu 2019,
poraďte se na obecním úřadě, kde jste měli dosud trvalý pobyt.

Hlasování do přenosné volební schránky
Někteří lidé nemůžou jít do volební místnosti, protože jsou nemocní.
V tom případě jde zařídit, abyste volili doma.
Požádejte o pomoc někoho z rodiny nebo svého asistenta.
Někdo z rodiny nebo asistent požádá obecní úřad,
aby volební komise přišla k vám domů.

