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26. května 2019 se konají evropské volby. Jste občany EU, tedy státními příslušníky 
členského státu Evropské unie? Rozhodujte tedy také o kursu v Evropě! Využijte svého 
volebního práva! Evropský parlament je vaším zastoupením v Evropě a jediným přímo 
voleným orgánem Evropské unie. Jeho poslanci rozhodují o důležitých politických otázkách – 
i v oblastech, které se vás osobně týkají. 
 

Využijte své šance a přijďte volit! 
 

Jaké jsou možnosti účasti? 

Pokud jako občan EU bydlíte v Německu, můžete se rozhodnout, zda se voleb do 
Evropského parlamentu zúčastníte ve své rodné zemi nebo v Německu a zda chcete volit 
zde vybrané kandidáty. Pokud se rozhodnete k účasti na volbách v Německu, musíte vzít na 
vědomí následující pokyny: 
 

Kdo má právo volit? 

Právo volit má každý občan EU s bydlištěm v Německu, který v den voleb 
• dovršil 18. rok svého života, 
• minimálně po dobu tří měsíců žije ve Spolkové republice Německo nebo v jiném 

členském státě EU, 
• není ve Spolkové republice Německo nebo v jiném členském státě Evropské unie 

zbaven volebního práva. 
 

Co je třeba udělat? 

K tomu, abyste mohli volit v Německu, musíte být zapsáni v seznamech voličů na obecním 
úřadě vašeho německého bydliště. 
• Pokud jste se již v roce 2014 zúčastnili evropských voleb v Německu, jste zapsáni v 

seznamech voličů vašeho bydliště a nemusíte podávat novou žádost o zapsání. Pokud 
byste do 5. května 2019 nedostali žádné oznámení o volbách, měli byste se spojit se 
svým obecním úřadem. 

• Všichni ostatní občané EU musí nejpozději do 5. května 2019 podat žádost o zapsání 
do seznamu voličů u obecního úřadu svého německého bydliště. (Přitom laskavě berte 
na vědomí příslušné úřední hodiny, resp. dobu pro doručování pošty.) 
 

Kde lze získat formulář žádosti a další informace? 

Formulář žádosti a poučení dostanete na vašem obecním úřadě  nebo na internetu na 
adrese  

www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html. 

 
Co dělat, pokud nechcete volit v Německu, ale ve své rodné zemi? 

Pokud jste se zúčastnili evropských voleb v roce 2014 v Německu, musíte do 5. května 2019 
podat na vašem obecním úřadě žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů. Co se týče 
způsobů volební účasti ve vaší rodné zemi, obraťte se prosím na tamní úřady nebo na váš 
zastupitelský úřad. 

 

https://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html

