Základní informace k organizaci voleb do Evropského parlamentu v ČR

ü	Česká republika bude mít v Evropském parlamentu 22 poslanců. (V tomto EP měla ČR 24 poslanců. 2 místa navíc jí byla - jako i ostatním členským státům - přidělena před vstupem Bulharska a Rumunska. Po jejich vstupu měl tedy EP o 49 poslanců více než předpokládá Smlouva. Tato situace se napravuje v tomto volebním období, kdy se počet snižuje na původní číslo podle Smlouvy z Nice - tedy 736).
ü	Volby se uskuteční v pátek 5. (14.00 - 22.00) a v sobotu 6. června (08.00 - 14.00) 2009.
ü	Celé území České republiky tvoří jediný volební obvod, takže se budou hlasy sčítat dohromady za ČR. 
ü	Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel, tj. má na území České republiky pobyt. 
ü	Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu Evropské unie, který je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů (tj. nejméně od 22. dubna 2009) veden v evidenci obyvatel, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let, není zbaven způsobilosti k právním úkonům a jde-li o občana jiného členského státu, není v členském státě Evropské unie, jehož je státním občanem, zbaven práva být volen do Evropského parlamentu. 
ü	Termín odevzdání kandidátních listin je 31. březen 2009. 
ü	Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu. Státní občan České republiky je do tohoto seznamu zařazen na základě svého zápisu ve stálém seznamu voličů. Občan jiného členského státu Evropské unie je do tohoto seznamu zařazen, jestliže o to nejpozději 40 dnů přede dnem voleb u obecního úřadu požádá a doloží skutečnosti, které jsou pro vedení v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu potřebné. Obecní úřady jsou povinny přenést záznamy ze stálého seznamu voličů do seznamu voličů do EP do 26. dubna 2009. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. Vzhledem k tomu, že volební zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti, bylo by podle Ministerstva vnitra účelné, aby si voliči, v případě pochybností, ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo nejpozději 20 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu (tj. do 16. května 2009).
ü	Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno volit také na voličský průkaz, který vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve “svém” volebním okrsku nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky.
ü	Právní úprava způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu je téměř shodná s úpravou hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Neprokáže-li volič po příchodu do volební místnosti svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu a v případě občana jiného členského státu také to, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel, nebude mu hlasování umožněno. 
ü	Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Při volbě se do úřední obálky vkládá 1 hlasovací lístek.
ü	Voliči budou moci udělovat tzv. preferenční hlasy, nejvíce dvěma kandidátům na tomtéž hlasovacím lístku. Získá-li kandidát více než 5 procent z celkového počtu hlasů odevzdaných pro danou stranu, připadne mu mandát přednostně.
ü	Výsledky voleb: Do skrutinia postupuje každá politická strana, politické hnutí a koalice, která získala alespoň 5 % z celkového počtu odevzdaných platných hlasů. (Podrobnosti ohledně rozdělování mandátů viz § 47 a 48 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. Text zákona lze nalézt např. na portálu veřejné správy, http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place, Českého rozhlasu http://www.rozhlas.cz/evropskaunie/paragrafy/_zprava/111908, či na ASPI, apod.).

Zpracováno podle informací Ministerstva vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-evropskeho-parlamentu-2009.aspx )
 

