ВИБОРИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИБОРЦЯ
Виборець після приходу на виборчу дільницю повинен надати окружній виборчій комісії документ
для встановлення його особи Якщо виборцеві за його заявою було видано посвідчення виборця, то
надасть його разом із паспортом або картою дозволу на проживання громадянина Європейського
союзу, яке виборча комісія у нього забере. Потім окружна виборча комісія обведе порядковий номер
виборця у списку виборців та видасть виборцеві виборчий бюлетень та порожній конверт із
офіційною печаткою області.
Виборець, який не має постійне місце проживання на території Словацької Республіки, ані на
території країни-члену Європейського союзу та у день проведення виборів прийшов на виборчу
дільницю та надасть окружній виборчій комісії закордонний паспорт Словацької Республіки та
одночасно довідку про постійне місце проживання за кордоном. Бланк посвідчення на вимогу йому
надасть окружна виборча комісія. Окружна виборча комісія такого виборця допише до списку
виборців, про що зробить запис у його словацькому закордонному паспорті та довідку про постійне
місце проживання за кордоном докладе до списку виборців. Потім окружна виборча комісія видасть
виборцеві виборчі бюлетені та порожній конверт із офіційною печаткою області. Отримання
виборчих бюлетенів та конверту виборець підтвердить у списку виборців своїм підписом.
Кожен виборець має перед голосуванням зайти до особистого приміщення, призначеного для
використання виборчих бюлетенів. Виборцеві, який не зайде до цього приміщення, окружна виборча
комісія не дозволить голосувати.
У особистому приміщенні, призначеному для використання виборчих бюлетенів, виборець
покладе один виборчий бюлетень без будь-яких змін до конверту або на одному із виборчих
бюлетенів позначить передачу бажаного голосу шляхом обведення порядкового номеру не більше,
ніж двох кандидатів. Потім виборчий бюлетень виборець покладе до конверту та потім покладе його
до урни.
На вимогу виборця окружна виборча комісія видасть новий виборчий бюлетень в обмін на
неправильно використаний.
Виборець, який не може використати виборчий бюлетень сам через інвалідність або через те, що
не може читати або писати та повідомить перед голосуванням про це окружну виборчу комісію,
має право взяти із собою до простору, призначеного для використання виборчих бюлетенів, іншу
правоздатну особу, щоб згідно його інструкцій та закону використала виборчий бюлетень та поклала
його до конверту; такою особою не може бути член окружної виборчої комісії. Обидві особи перед
входом до особистого простору, визначеного для використання виборчих бюлетенів, член окружної
виборчої комісії проінструктує про спосіб голосування та про фактичну основу кримінального
правопорушення перешкоджання підготовки та перебігу виборів.
За виборця, який не може через інвалідність сам покласти конверт до виборчої скриньки, може
його на вимогу виборця покласти інша особа, але не член окружної виборчої комісії.
Виборець, який не може прийти на виборчу дільницю з поважних, головним чином проблем зі
здоров’ям, має право подати заяву на область та у день виборів на окружну виборчу комісію про
голосування до переносної виборчої скриньки, та лише на території округу дільниці, для якої
окружна виборча комісія була обрана.
Виборець повинен покласти неправильно використаний бланк для голосування до заклеєної
скриньки для складання невикористаних або неправильно використаних бланків для голосування, у
іншому випадку він заплатить штраф у розмірі 33 євро. У випадку голосування не у приміщенні для
голосування, виборець невикористані або неправильно використані виборчі бюлетені знецінить
перед членами окружної виборчої комісії.

