SUOMALAINEN - FINŠTINA
TIETOJA ÄÄNESTYSPERIAATTEISTA JA -TAVASTA
Europarlamenttivaalit Tšekin tasavallan alueella - Tšekin tasavallan edustajien valinta
perjantai 24. toukokuuta 2019 klo 14.00 - 22.00
lauantai 25. toukokuuta 2019 klo 8.00 - 14.00
Äänioikeutettu on
 Tšekin tasavallan kansalainen, joka viimeistään 25. toukokuuta 2019 täyttää 18 vuotta,
 EU:n muun jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään 25. toukokuuta 2019 täyttää 18 vuotta ja on
viimeistään 10. huhtikuuta 2019 rekisteröitynyt Tšekin tasavallan alueella pysyvää tai
määräaikaista oleskelua varten.
Äänioikeutettu voi äänestää vain jos hänet on merkitty EP-vaalien äänioikeutettujen luetteloon ja
 ellei hänen vapauttaan ole rajoitettu terveyden suojelun vuoksi
 ellei hänen vaalioikeutta koskevaa oikeustoimikelpoisuuttaan ole rajoitettu.
Äänestäminen tapahtuu vain Tšekin tasavallan alueella sijaitsevissa vaalipaikoissa.
EU:n muun jäsenvaltion kansalaisen merkintä EP-vaalien äänioikeutettujen luetteloon
 Äänioikeutettu, joka äänesti Tšekin tasavallan alueella edellisissä EP-vaaleissa, merkitään
automaattisesti EP-vaalien äänioikeutettujen luetteloon. Suosittelemme kuitenkin tämän
varmistamista vastaavassa kunnanvirastossa.
 Äänioikeutetun, joka ei äänestänyt Tšekin tasavallan alueella edellisissä EP-vaaleissa, mutta
äänesti kunnallisvaaleissa, on 14. huhtikuuta 2019 mennessä pyydettävä kunnanvirastoaan
siirtämään kyseiset tiedot EP-vaalien äänioikeutettujen luetteloon.
 Äänioikeutetun, joka ei ole vielä äänestänyt Tšekin tasavallan alueella missään vaaleissa, on
14. huhtikuuta 2019 mennessä pyydettävä kunnanvirastoaan merkitsemään hänet EP-vaalien
äänioikeutettujen luetteloon.
Lisätietoja ja merkintäpyyntömalleja saat sisäministeriön sivuilta www.mvcr.cz tai ota yhteyttä
kunnan- tai lääninvirastoon.
Vaalipaikan osoite
Kunnanjohtaja ilmoittaa vaalipaikan osoitteen ja muut tarvittavat tiedot viimeistään 9. toukokuuta 2019
tavanomaisella paikallisella tavalla. Jos kunnassa on useampia vaalipiirejä, ilmoittaa kunnanjohtaja,
mikä kunnan osa ja vaalipaikka kuuluu mihinkin piiriin.
Henkilöllisyyden todistaminen
Äänioikeutetun täytyy vaalipaikalla todistaa henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa. Tšekin tasavallan
kansalainen voi käyttää voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta, Tšekin tasavallan matkustus-,
diplomaatti- tai virkapassia tai muuta matkustusasiakirjaa. EU:n muun jäsenvaltion kansalainen voi
käyttää esimerkiksi todistusta pysyvästä oleskeluluvasta, matkustuspassia tai henkilöllisyystodistusta.
Ellei äänioikeutettu todista henkilöllisyyttään ja kansalaisuuttaan, ei hän voi äänestää.
Äänestysliput
Äänestysliput on painettu jokaiselle ehdokaslistalle erikseen. Jokaisessa äänestyslipussa on arvalla
määrätty ehdokaslistan numero. Toimitetut äänestyslistat eivät välttämättä muodosta täydellistä
numerosarjaa, mikäli jotain ehdokaslistaa ei ole rekisteröity oikeuskäsittelyn jälkeenkään. Myös
rekisteröinnin yhteydessä poistetun ehdokkaan järjestysnumero jää äänestyslipussa tyhjäksi.
Ehdokkaiden jäsenyys poliittisissa puolueissa ja liikkeissä on merkitty äänestyslippuun lyhenteellä;
lyhenteiden luettelo on äänestyslippusarjan mukana.

Ehdokkuudesta luopuminen tai ehdokkaan poissulkeminen
Vaalipaikalla on esitetty tiedot mahdollisista ehdokkuudesta luopumisista, ehdokkaiden poissulkemisista
tai siitä, että ehdokas - EU:n muun jäsenvaltion kansalainen on kotimaassaan menettänyt
vaalikelpoisuutensa. Tällaiselle ehdokkaalle annettuja preferenssiääniä ei oteta huomioon.
Äänestystapa
Äänioikeutettu saa vaalipiirilautakunnalta virallisella leimalla leimatun tyhjän virallisen kuoren. Pyynnöstä
antaa lautakunta myös äänestyslippusarjan.
Äänioikeutettu menee virallisen kuoren ja äänestyslippujen kanssa äänestyslipun valintaan ja
merkintöjen tekemiseen tarkoitettuun tilaan. Siellä hän valitsee sen ehdokaslistan äänestyslipun, jota
haluaa äänestää.
Valitsemassaan äänestyslipussa voi äänioikeutettu antaa preferenssiäänen korkeintaan kahdelle
ehdokkaalle. Se tehdään ympyröimällä näiden ehdokkaiden järjestysnumerot. Jos äänioikeutettu
ympyröi enemmän kuin kaksi ehdokasta, ei mitään preferenssiääntä oteta huomioon.
Muut äänestyslippuun tehdyt merkinnät eivät vaikuta sen arviointiin. Tämän jälkeen äänioikeutettu
laittaa tämän äänestyslipun viralliseen kuoreen.
Laitettaessa äänestyslippua viralliseen kuoreen on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettei
viralliseen kuoreen mene vahingossa (esim. lippujen toisiinsa tarttumisen vuoksi) useampia
äänestyslippuja. Tällaisessa tapauksessa ääni hylättäisiin.
Myös sellaiset äänestysliput hylätään, jotka eivät ole määräysten mukaisella lomakkeella, jotka ovat
repeytyneet tai joita ei ole laitettu viralliseen kuoreen.
Äänestäminen
Jokainen äänioikeutettu äänestää henkilökohtaisesti, toisen puolesta äänestäminen ei ole
sallittua. Äänioikeutettu äänestää laittamalla valitsemansa äänestyslipun sisältävän virallisen kuoren
vaalipiirilautakunnan edessä vaaliuurnaan.
Ellei äänioikeutettu kykene fyysisen vamman vuoksi valitsemaan äänestyslippua tai tekemään siihen
merkintöjä tai ellei hän kykene lukemaan tai kirjoittamaan, voi äänestyslipun valintaan ja merkintöjen
tekemiseen tarkoitetussa tilassa olla hänen kanssaan toinen äänioikeutettu, ei kuitenkaan
vaalipiirilautakunnan jäsen, ja tehdä hänen puolestaan merkinnät äänestyslippuun ja laittaa sen
viralliseen kuoreen ja tarvittaessa myös laittaa virallisen kuoren vaaliuurnaan.
Vaalipiirilautakunta ei mahdollista äänestämistä äänioikeutetulle, jota ei ole merkitty
Europarlamenttivaalien äänioikeutettujen luetteloon. Tämä ei päde siinä tapauksessa, että
äänioikeutettu käyttää äänestyskorttia tai jos hän esittää todistuksen poistamisesta suurlähetystön
ylläpitämästä äänioikeutettujen luettelosta tai todistuksen poistamisesta Europarlamenttivaalien
äänioikeutettujen luettelosta pysyvän asuinpaikan vaihtumisen yhteydessä ja todistaa olevansa
oikeutettu äänestämään vaalipiirissä.
Äänestäminen äänestyskorttia käyttäen
Äänioikeutetun käyttäessä äänestyskorttia on hänen luovutettava se vaalipiirilautakunnalle. Tällöin hän
saa lautakunnalta virallisella leimalla leimatun tyhjän virallisen kuoren ja täydellisen äänestyslippusarjan.
Äänestyskortin avulla on mahdollista äänestää missä tahansa vaalipiirissä.
Äänestäminen kannettavaa vaaliuurnaa käyttäen
Vakavien, ennen kaikkea terveydellisten syiden vuoksi voi äänioikeutettu pyytää kunnanvirastolta ja
vaalipäivinä vaalipiirilautakunnaltaan mahdollisuutta äänestää vaalipaikan ulkopuolella kannettavaa
vaaliuurnaa käyttäen. Vaalipiirilautakunta voi kuitenkin lähettää jäseniään kannettavan vaaliuurnan
kanssa vain vaalipiirin alueelle.

Informaatio vaalipaikalla
Vaalipaikalla on äänioikeutettujen nähtävissä vaalilaki nro 62/2003 tšekin, englannin, ranskan ja saksan
kielellä. Lisäksi on esitetty tässä annetut tiedot EU:n kaikkien jäsenvaltioiden kielillä.
Äänestyslippumallit ja tiedot äänestyslipuissa mahdollisesti olevista painovirheistä on esitetty
vaalipaikalla.
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