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Európsky parlament
(Ako sú volení členovia Európskeho parlamentu)

1. Zastúpenie v Európskom parlamente
Európsky parlament je volený pre podporu záujmov 505 miliónov obyvateľov
Európskej únie. Má svoju legislatívu, rozpočtové a dozorné orgány,
prostredníctvom ktorých zohráva dôležitú úlohu v legislatívnom procese EÚ
pri vytváraní ročného rozpočtu EÚ a pri dohľade nad ekonomikou.

Parlament pôvodne tvorili delegáti nominovaní národnými parlamentmi
členských štátov, ale od roku 1979 sa členovia Európskeho parlamentu
(europoslanci) volia priamo. Írsko v prvých priamych voľbách volilo 15 členov
Európskeho parlamentu, ale tento počet sa vo voľbách v roku 2004 znížil na
13, v roku 2009 na 12 a v roku 2014 na 11 ako dôsledok procesu rozširovania
EÚ.

2. Volebné obvody
Írski členovia Európskeho parlamentu sa volia tajným hlasovaním v troch
volebných obvodoch systémom jedného prenosného hlasu v proporcionálnom
zastúpení. Volebné obvody kandidátov na 11 poslancov Európskeho
parlamentu:

Počet členov

Volebný obvod
Dublin
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Stredná oblasť - Sever - Západ

4

Juh

4

3. Voľby do parlamentu
Priame voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých päť rokov: Prvé
priame voľby sa konali v roku 1979. Voľby sa konajú v každom členskom
štáte vrámci štvordňového obdobia stanoveného Radou ministrov. Voľby sa
zvyčajne konajú v júni, v roku 2014 sa však uskutočnili v máji. Minister
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pre bývanie, územné plánovanie a miestnu správu stanovuje deň a čas
volieb, ktoré musia trvať najmenej 12 hodín medzi 7.00 a 22.30 hod.
4. Kto sa môže stať členom Európskeho parlamentu?
Každý írsky občan a každý trvalý obyvateľ iného členského štátu EÚ, ktorý
má 21 rokov a viac, ktorý nebol vylúčený spoločenstvom alebo národnými
zákonmi a nie je kandidátom iného členského štátu, je oprávnený byť v Írsku
zvolený za člena Európskeho parlamentu. Z kandidatúry vo voľbách sú
vylúčené osoby odsúdené na výkon trestu prekračujúci šesť mesiacov
a nesvojprávne osoby. S členstvom v parlamente sú nezlučiteľné určité
povolania, napríklad vyslanci a štátni tajomníci, členovia snemovne
Oireachtas, členovia súdnictva, členovia a úradníci rôznych inštitúcií EÚ,
štátni úradníci, profesionálni príslušníci ozbrojených síl Garda (polície).
Írski občania žijúci v inom členskom štáte sú oprávnení zúčastniť sa na
európskych voľbách v danej krajine. Volič ale nie je oprávnený zúčastniť sa na
voľbách do parlamentu vo viac než jednom volebnom obvode alebo krajine.
5. Kto sa môže zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu?
V Írsku má právo voliť zástupcov do Európskeho parlamentu viac ako 3,2
milióna registrovaných voličov.
Každý írsky občan a každý obyvateľ s trvalým bydliskom v inom členskom
štáte EÚ, ktorý má 18 rokov a viac, a ktorého meno je uvedené v zozname
voličov, je oprávnený voliť. Zoznam voličov každý rok zostavuje okres, mesto
a mestská a okresná rada. Občania EÚ okrem občanov Veľkej Británie, ktorí
neboli v Írsku registrovaní na hlasovanie v predchádzajúcich voľbách do
Európskeho parlamentu, musia požiadať o registráciu a vyplniť formulár
miestoprísažného vyhlásenia (EP1), ktorý poskytujú okresné alebo mestské
samosprávne orgány. Tieto miestoprísažné vyhlásenia sa zasielajú do
domovského členského štátu voliča, aby sa predišlo dvojitému hlasovaniu.
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Predbežný zoznam voličov sa zverejňuje každoročne 1. novembra a je
prístupný verejnosti na webovej stránke www.checktheregister.ie a tiež
v knižniciach, na poštách a v iných verejných budovách. Pripomienky
na zmeny a opravy predbežného zoznamu sa môžu podávať do 25.
novembra. Pripomienky posudzuje obecným matrikár, ktorý je zákonne
kvalifikovaným súdnym úradníkom. Odvolanie proti rozhodnutiu obecného
matrikára možno podať na okresnom súde. Zoznam voličov nadobúda
platnosť nasledujúceho 15. februára. Osoby nezahrnuté do zoznamu môžu
požiadať o zahrnutie do dodatku k zoznamu: konečný dátum je pätnásť
pracovných dní pred dňom volieb. Pre osoby, ktoré chcú byť zaradené do
dodatku pre hlasovanie poštou a pre špeciálnych voličov, zverejňovaného pri
voľbách, musí okres, mesto a mestská a okresná rada prijať žiadosť najmenej
22 pracovných dní pred dňom volieb.
Írski občania žijúci v inom členskom štáte sú oprávnení hlasovať
v európskych voľbách v danej krajine. Volič ale nie je oprávnený voliť vo viac
než jednom volebnom obvode alebo krajine.

6. Prípravy volieb
Voliči vo všeobecnosti volia osobne vo svojej príslušnej lokálnej volebnej
miestnosti. Voliť poštou môžu:
•

Garda Síochána (policajné orgány), členovia ozbrojených síl
a zamestnanci v štátnych službách (a ich manželia a manželky/civilní
partneri) zúčastňujúci sa na írskych misiách v zahraničí,

•

voliči žijúci doma, ktorí nie sú schopní voliť vo volebnej miestnosti
v dôsledku fyzického ochorenia alebo telesného postihnutia,

•

voliči, ktorí nemôžu hlasovať vo svojich volebných miestnostiach
z dôvodu ich pobytu vo väzení na základe rozhodnutia súdu

•

a voliči, ktorým zamestnanie pravdepodobne bráni zúčastniť sa na
voľbách vo svojich lokálnych volebných miestnostiach (vrátane
študentov denného štúdia registrovaných doma, ktorí žijú inde
z dôvodu navštevovania vzdelávacej inštitúcie v štáte).
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Osoby zamestnané volebným komisárom v deň volieb v inom volebnom
obvode, než v ktorom sú registrované, môžu požiadať o zápis do zoznamu
poštových voličov.
Zvláštne hlasovanie je dostupné pre voličov žijúcich v nemocniciach,
ošetrovateľských domoch alebo v podobných inštitúciách, ktorí nie sú
spôsobilí voliť vo volebnom mieste v dôsledku fyzického ochorenia alebo
fyzickej nespôsobilosti. Hlasovací lístok sa im prinesie do príslušnej inštitúcie
a volia za prítomnosti zvláštneho predsedajúceho úradníka sprevádzaného
políciou (Garda).
Voliči s fyzickými hendikepmi, ktorí majú problémy dostaviť sa do svojej
lokálnej volebnej miestnosti, môžu byť oprávnení voliť v dostupnejšej
miestnosti vo volebnom obvode.
7. Kto vedie voľby?
Traja európski obvodní volební komisári zodpovedajú za vedenie volieb
v každom z troch obvodov. Európskych obvodných volebných komisárov
vymenováva minister pre bývanie, územné plánovanie a miestnu správu.
Európsky volebný komisár zodpovedá za priebeh volieb v každej obci
a meste. Miestnym volebným komisárom sa môže stať len obecný matrikár
alebo, v prípade Dublinu a Corku, mestský alebo okresný najvyšší správny
úradník.

8. Nominácia kandidátov
Nominačné obdobie je v závislosti od národnosti kandidáta jeden týždeň
alebo dva týždne. Takto má kandidát dostatok času na schvaľovací proces
opísaný nižšie.
•

Nominačné obdobie všetkých kandidátov začína približne 6 týždňov
pred dňom volieb.
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•

Týždňové nominačné obdobie kandidátov, ktorí nie sú občanmi Írska
alebo Spojeného kráľovstva, končí približne 5 týždňov pred dňom
volieb.

•

Dvojtýždňové nominačné obdobie kandidátov, ktorí sú občanmi Írska
alebo Spojeného kráľovstva, končí približne 4 týždne pred dňom volieb.

Oznámenie o voľbách vydané európskym obvodným volebným komisárom
stanovuje presný čas na prijímanie nominácií.
Občan sa môže nominovať za kandidáta sám alebo ho môže nominovať
jeden volič z volebného obvodu. Kandidát môže byť nominovaný iba
v jednom volebnom obvode. Nominačný formulár kandidáta registrovanej
politickej strany musí mať pripojený certifikát politickej príslušnosti. Ak
certifikát nie je pripojený, musí sa splniť niektorý z nasledujúcich postupov
pred uplynutím času na prijímanie nominácií:
•

ukončenie miestoprísažných vyhlásení 60 schvaľovateľov,
registrovaných ako európskych voličov v príslušnom volebnom obvode,
ktorí musia byť osvedčení splnomocnencom (komisárom, členom
komisie) pre prísažné sľuby, poriadkovým (právnym)
splnomocnencom, verejným notárom, členom Garda Síochána alebo
vyšším úradníkom registračného orgánu,

alebo
•

kandidát, alebo niekto v jeho/jej mene, zloží volebnému komisárovi
zálohu vo výške 1 800 €.

Ak kandidát nie je írsky alebo britský občan, musí sa nominačný dokument
doplniť zákonným vyhlásením (formulár EP3 poskytuje volebný komisár),
ktoré obsahuje osvedčenie, že kandidát nie je pozbavený práva stať sa
kandidátom volieb do Európskeho parlamentu v svojom domovskom štáte
následkom individuálneho súdneho alebo správneho rozhodnutia, ktoré môže
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byť predmetom súdnych opravných prostriedkov. Údaje v zákonnom
vyhlásení sa posielajú do domovského štátu občana na potvrdenie
a zabránenie dvojitej kandidatúre.
Kandidát musí k nominačnému dokumentu priložiť doklad o straníckej
príslušnosti. Ak kandidát nie je príslušníkom strany, musí sa označiť ako „Bez
straníckej príslušnosti“ alebo ponechať príslušnú kolónku prázdnu. Kandidát
bez straníckej príslušnosti, ktorý je členom politickej skupiny v Európskom
parlamente, musí mať meno tejto skupiny uvedené na hlasovacích lístkoch
a oznamoch. Kandidát môže k hlasovaciemu lístku priložiť svoju fotografiu.
Volebný komisár overiť platnosť nominačného dokumentu do hodiny od jeho
predloženia. Volebný komisár podáva námietky k menu kandidáta, ak to nie
je meno, pod ktorým je občan bežne známy, či nie je zavádzajúce a či
nemôže spôsobiť zmätok, či nie je nežiaduco dlhé a či obsahuje politické
odporúčanie. Volebný komisár tiež podáva námietky k opisu kandidáta, ktorý
môže byť podľa úsudku komisára nesprávny, nedostatočný na identifikáciu
kandidáta, nežiaduco dlhý alebo obsahujúci politické odporúčanie. Kandidát
alebo volebný komisár môže opraviť a doplniť podrobnosti uvedené
v nominačnom dokumente. Volebný komisár môže nominačný dokument
vyhlásiť za neplatný, ak nie je správne vypracovaný alebo podpísaný, ak nie
je schválený požadovaným spôsobom (v oprávnených prípadoch) alebo,
v prípade občana iného členského štátu ako je Írsko alebo Spojené
kráľovstvo, ak nie je doplnený potrebným vyhlásením týkajúcim sa
spôsobilosti kandidovať.

9. Náhradní kandidáti
Príležitostne voľné miesta v parlamente sa dopĺňajú zo zoznamov náhradných
kandidátov predložených pri voľbách. Zoznam náhradníkov, predložených
registrovanou politickou stranou, môže obsahovať až o 6 mien viac ako počet
kandidátov, predložených stranou vo volebnom obvode: zoznam náhradníkov
nestraníckych kandidátov môže obsahovať až 4 mená. Náhradný kandidát,
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ktorý je občanom iného členského štátu ako Írsko alebo Spojené kráľovstvo,
musí podať zákonné vyhlásenie tak, ako je opísané v časti 8.
Zápis na hlasovací lístok v súvislosti s každým kandidátom obsahuje odkaz
na pridružený zoznam náhradníkov. Zoznamy náhradných kandidátov sa
zverejňujú volebným komisárom a kópie sú vystavené v každej volebnej
miestnosti. Príležitostné voľné miesto sa vypĺňa osobou, ktorej meno je
najvyššie v príslušnom zozname náhradných kandidátov (pozri tiež časť 18).
10. Bezplatné poštovné pre kandidátov
Každý kandidát volieb do Európskeho parlamentu má právo odoslať do
každej domácnosti vo volebnom obvode jeden predvolebný list bez platby
poštovného. Vo volebnom obvode, kde za jednu politickú stranu kandidujú
dvaja alebo viacerí kandidáti, sú kandidáti limitovaní na jeden predvolebný
list. Náklady za túto výhodu znáša štátna pokladnica.

11. Poskytovanie darov
Poslanci Európskeho parlamentu sú povinní každoročne predkladať komisii
pre štandardy verejných funkcií vyhlásenie o daroch uvádzajúce všetky prijaté
dary v hodnote viac ako 600 EUR a podrobné údaje o takýchto daroch.
Donácia (dar) pozostáva z akéhokoľvek príspevku poskytnutého na politické
účely a môže zahŕňať peniaze, majetok, tovar alebo služby. Po voľbách do
Európskeho parlamentu musia neúspešní kandidáti poskytnúť podobné
vyhlásenie v súvislosti s darmi, ktoré prijali počas volieb.
Ak člen Európskeho parlamentu alebo kandidát volieb do Európskeho
parlamentu prijme peňažný dar vyšší ako 100 €, musí v peňažnom ústave
otvoriť účet na politické dary. Ročné vyhlásenie člena alebo vyhlásenie
neúspešného kandidáta sa musí doplniť vyhlásením peňažného ústavu
a potvrdením dokladajúcim, že všetky prijaté peňažné dary boli vložené na
účet a že všetky čiastky vybraté z účtu sa použili na politické účely.
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Člen Európskeho parlamentu alebo kandidát európskych volieb nemôže
v žiadnom roku prijať od toho istého darcu dar prekračujúci hodnotu 1 000 €.
Prijatie anonymných darov vyšších ako 100 € je zakázané a všetky takéto
dary sa musia odovzdať predstavenstvu komisie pre štátne úrady.
12. Výdavky na voľby
Zákon o voľbách z roku 1997 stanovuje obmedzenia výdavkov pri voľbách do
Európskeho parlamentu. Kontrola výdavkov sa uskutočňuje prostredníctvom
systému komisárov. Výdavky strany na národnej úrovni sa musia zúčtovať
prostredníctvom národného komisára. Volebný komisár je zodpovedný za
výdavky pre každého kandidáta. Každý kandidát môže pri voľbách do
Európskeho parlamentu minúť maximálne 230 000 €.
Písomné vyhlásenie o všetkých výdavkoch sa musí predložiť predstavenstvu
komisie pre štátne úrady v priebehu 56 dní pred dňom volieb. Vyhlásenia sú
uložené pred každou snemovňou House of the Oireachtas.

13. Hlasovanie
Európsky volebný komisár zodpovedá za celkovú organizáciu hlasovania,
preberanie nominácií, tlač volebných lístkov a sčítavanie hlasov v každom
volebnom obvode.
Miestny volebný komisár pre voľby do Európskeho parlamentu zodpovedá za
podrobné prípravné opatrenia hlasovania v príslušnom okrese, meste alebo
mestskej a okresnej rade. Úradník musí voličom rozoslať informačný list
o voľbách, v ktorom nájdu informácie o dátume a čase volieb, ich čísle
v zozname voličov a o ich príslušnej volebnej miestnosti. Európsky miestny
volebný komisár tiež zabezpečí potrebné opatrenia pre špeciálnych voličov
a voličov voliacich poštou.
Volebné miestnosti určujú obecné alebo mestské samosprávne orgány.
Európsky miestny volebný komisár zabezpečí volebné miestnosti v každom
mieste volieb. Obvykle sa využívajú školy alebo verejné budovy. Hlasovanie
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sa koná pod vedením predsedajúceho úradníka za asistencie volebného
tajomníka (sekretára). Každého kandidáta môže vo volebnej miestnosti
reprezentovať zástupca, ktorý pomáha predchádzať volebným priestupkom.
14. Voľby
V deň volieb požiada volič v mieste hlasovania o volebný (hlasovací) lístok
uvedením svojho mena a adresy. Volič môže byť požiadaný o predloženie
dokladu o identite, v opačnom prípade mu nebude dovolené voliť.
Na identifikačné účely sú prípustné nasledujúce doklady:

cestovný pas;
vodičský preukaz;
identifikačná karta zamestnanca, obsahujúca fotografiu;
študentský preukaz, vydaný vzdelávacou inštitúciou a obsahujúci
fotografiu;
cestovný doklad, obsahujúci meno a fotografiu;
vkladná alebo sporiteľná knižka alebo knižka úverovej jednoty,
obsahujúca adresu vo volebnom obvode;
karta zamestnanca v štátnych službách;
alebo nasledujúce položky, ktoré sa musia doplniť o ďalší doklad uvádzajúci
adresu držiteľa vo volebnom obvode
šeková knižka;
šeková karta;
kreditná karta;
rodný list;
sobášny list.

V prípade, že je predsedajúci úradník spokojný s identitou voliča, hlasovací
lístok sa opečiatkuje úradnou značkou a odovzdá sa voličovi.
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Volič hlasuje tajne v priestore určenom na hlasovanie. Mená kandidátov sú
na hlasovacom lístku uvedené v abecednom poradí spolu s ich fotografiou,
politickou príslušnosťou a logom strany, ak existuje. Volič vyznačí poradie
svojej voľby tak, že napíše číslo 1 oproti menu svojej prvej voľby, číslo 2
oproti menu svojej druhej voľby, číslo 3 oproti menu svojej tretej voľby a tak
ďalej. Týmto spôsobom volič inštruuje volebného komisára na prenesenie
hlasu kandidátovi druhej voľby, ak je kandidát prvej voľby zvolený alebo
vyradený. Ak rovnaká situácia platí pre druhú voľbu, hlas sa môže preniesť
na tretiu voľbu a tak ďalej. Volič poskladá hlasovací lístok, aby ukryl, čo
vyznačil, a vloží ho do zapečatenej volebnej urny. Občan môže pri voľbách
hlasovať iba raz.
Občania so zrakovými problémami alebo fyzickým postihnutím alebo občania
s problematickou gramotnosťou môžu požiadať o pomoc predsedajúceho
úradníka alebo sprievodcu.
Predsedajúci úradník môže nariadiť zadržanie každej osoby podozrivej
z dopustenia sa volebného priestupku.
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15. Sčítavanie
Prípravy sčítavania
Všetky volebné urny sa prenesú na centrálne sčítacie miesto pre každý
volebný obvod. Zástupcovia kandidátov sa môžu nachádzať na mieste
sčítavania kvôli dohľadu nad procesom sčítavania. Pred začatím sčítavania
hlasov sa za prítomnosti zástupcov kandidátov otvoria obálky obsahujúce
hlasovacie lístky poštových a špeciálnych voličov, a tieto hlasovacie lístky sa
pripoja k ostatným hlasovacím lístkom volebného obvodu. Každá hlasovacia
urna sa otvorí a skontroluje sa počet hlasovacích lístkov s výsledkom
priebehu volieb, ktorý zabezpečí každý predsedajúci úradník. Hlasovacie
lístky sa potom dôkladne premiešajú a roztriedia podľa prvých preferencií,
zaznamenaných pre každého kandidáta, pričom sa vyradia neplatné lístky.
Výsledky volieb sa vyhlásia až po ukončení hlasovania v poslednom
členskom štáte.

Kvóta:
Kvóta je minimálny počet hlasov potrebných na zaručenie zvolenia kandidáta.
Stanovuje sa vydelením celkového počtu platných hlasovacích lístkov počtom
obsadzovaných kresiel plus jeden a pridaním jednotky k výsledku. Ak bol
teda počet platných hlasov 480 000 a obsadzujú sa 3 kreslá, kvóta bude
120 001 hlasov. Z uvedeného vyplýva, že v tomto príklade by
pravdepodobne iba traja kandidáti (počet volených) mohli dosiahnuť kvótu.
Presun nadpočetných hlasov:
Po ukončení prvého sčítavania je každý kandidát, ktorý dosiahol počet hlasov
rovný alebo väčší ako kvóta, považovaný za zvoleného. Ak kandidát
dosiahne viac ako stanovuje kvóta, nadpočetné hlasy sa proporcionálne
presunú ostatným kandidátom nasledujúcim spôsobom. Ak sú všetky hlasy
kandidáta hlasy prvej voľby, všetky hlasovacie lístky sa roztriedia do
osobitných balíkov podľa ich nasledujúcej preferencie. Osobitný balík sa
vytvorí z nepresunuteľných lístkov (lístkov, z ktorých nie je zrejmá efektívna
nasledujúca preferencia). Ak je nadpočet rovný alebo väčší ako počet
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presunuteľných hlasov, každý zostávajúci kandidát obdrží všetky hlasy
z príslušného balíka presunuteľných hlasov. Ak je nadpočet menší ako počet
presunuteľných hlasov, každý zostávajúci kandidát obdrží z príslušného
balíka presunuteľných lístkov počet hlasov vypočítaný nasledujúcim
spôsobom:
Nadpočet x počet lístkov v balíku
Celkový počet presunuteľných lístkov
Ak nadpočet pochádza z presunutých lístkov, v balíku sa preskúmajú iba
lístky, ktoré sa presunuli k danému kandidátovi, a tento balík sa potom
spracuje rovnakým spôsobom ako nadpočet pozostávajúci z hlasov prvej
voľby. Ak kvótu presahujú dvaja alebo viacerí kandidáti, najprv sa rozdeľuje
väčší nadpočet.
Vylúčenie kandidáta
Ak žiadny kandidát nemá nadpočet alebo nadpočet nepostačuje na zvolenie
niektorého zo zostávajúcich kandidátov alebo závažne ovplyvní postup
sčítavania, kandidát s najnižším počtom hlasov zo zostávajúcich kandidátov
sa vylúči a lístky sa presunú zostávajúcim kandidátom podľa ďalšej
vyznačenej preferencie. Ak sa hlasovací lístok presunie a druhá na ňom
uvedená preferencia patrí práve zvolenému alebo vylúčenému kandidátovi,
hlas prejde do tretej voľby atď.
Ukončenie sčítavania
Sčítavanie pokračuje, kým sa neobsadia všetky kreslá. Ak je počet kresiel,
ktoré sa majú obsadiť, rovný počtu zostávajúcich kandidátov, títo kandidáti sa
vyhlásia za zvolených bez dosiahnutia kvóty.
Prepočítanie hlasov
Volebný komisár môže prepočítať všetky alebo ktorékoľvek z hlasovacích
lístkov v ktorejkoľvek fáze sčítavania. Kandidát alebo volebný agent kandidáta
je oprávnený požiadať o prepočítanie lístkov pri určitom sčítavaní alebo
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požiadať o celkové prepočítanie hlasov vo všetkých balíkoch s hlasovacími
lístkami. Poradie (usporiadanie) lístkov sa pri prepočítavaní nesmie narušiť.
Pri zistení významnej chyby sa lístky musia sčítať nanovo od miesta, kde sa
vyskytla chyba.

16. Výsledky
Po ukončení sčítavania volebný komisár potvrdí výsledky volieb a mená
zvolených členov odovzdá hlavnému volebnému komisárovi na oznámenie
Európskemu parlamentu. Výsledky volieb sa vyhlásia až po ukončení
hlasovania v poslednom členskom štáte.
17. Podnet voči priebehu volieb
Výsledok európskych volieb možno nechať prešetriť iba podnetom na
Najvyšší súd (High Court). Každý zaregistrovaný občan alebo občan
oprávnený byť zaregistrovaný ako európsky volič vo volebnom obvode môže
podať žiadosť na Najvyšší súd v priebehu 14 dní po vyhlásení výsledku volieb
a predložiť podnet. Navyše, riaditeľ štátneho zastúpenia (prokurátor) môže
predložiť podnet, ak sa zdá, že európske voľby môžu byť ovplyvnené
podozrením z volebného priestupku.
Pri prerokovávaní podaného podnetu na priebeh volieb musí Najvyšší súd
určiť správny výsledok volieb a na tento účel môže nariadiť prepočítanie
hlasov. Súd môže vyhlásiť celé alebo časť volieb vo volebnom obvode za
neplatné a, v takomto prípade, sa musia uskutočniť nové voľby na doplnenie
prázdnych kresiel. Rozhodnutie Najvyššieho súdu je konečné a môže byť
posudzované iba v právnych otázkach Najvyšším súdom (Supreme Court).
18. Príležitostné voľné miesta
Príležitostné voľné miesta vzniknuté v zastúpení Írska v Európskom
parlamente sa dopĺňajú zo zoznamu náhradných kandidátov prezentovaných
straníckymi alebo nestraníckymi kandidátmi, ktorí získali kreslo pri
predchádzajúcich voľbách (pozri časť 9). Voľné miesto sa obsadí osobou,
ktorá sa nachádza najvyššie v príslušnom zozname a ktorá je schopná
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a ochotná stať sa členom Európskeho parlamentu. Ak sa nepredložil žiadny
zoznam náhradných kandidátov v súvislosti s členmi Európskeho parlamentu,
ktorí vo voľbách získali kreslo alebo ak nie je možné doplniť voľné miesto
z príslušného zoznamu, môže Dáil Éireann (snemovňa reprezentantov)
vybrať osobu na doplnenie voľného miesta z ktoréhokoľvek zoznamu
náhradných kandidátov prezentovaných pre daný volebný obvod počas
volieb.

19. Volebné právo
Právo upravujúce voľby členov Európskeho parlamentu je obsiahnuté
v nasledujúcich zákonoch:
•

Zákon o voľbách z roku 1992

•

Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu z roku 1997

•

Zákon o voľbách z roku 1997

•

Zákon o voľbách (dodatok) z roku 1998

•

Zákon o voľbách (dodatok) z roku 2001

•

Zákon o voľbách (dodatok) z roku 2002

•

Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu (dodatok) z roku 2004

•

Zákon o voľbách (dodatok) z roku 2004

•

Zákon o voľbách (dodatok) z roku 2006

•

Zákon o voľbách (dodatok) z roku 2009

•

Zákon o voľbách (v platnom znení) (financovanie politických aktivít)
z roku 2012

•

Zákon o voľbách, miestnej samospráve, miestnom plánovaní a rozvoji
z roku 2013

•

Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu (dodatok) z roku 2014

•

Zákon o voľbách (dodatok) z roku 2014

Tieto zákony možno získať v predajni vládnych publikácií Government
Publications na adrese 52 St. Stephen’s Green, Dublin 2. Telefón
1890213434 alebo internetová stránka www.irishstatutebook.ie.
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20. Ďalšie prospekty
Ďalšie letáky dostupné z tejto série na stránke úradu (www.housing.gov.ie):

Ako sa volí prezident
Referendum v Írsku
Ako sa volí Dáil (snemovňa reprezentantov)
Ako sa volí Seanad (senát)
Ako sa volia zástupcovia miestnych orgánov
Zoznam voličov
Informácie pre voličov s obmedzeniami
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