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Evropský parlament
(Jak se volí irští členové Evropského parlamentu)

1.

Zastoupení v Evropském parlamentu
Poslanci Evropského parlamentu (EP) se volí, aby prosazovali zájmy 505
milionů občanů v Evropské unii. Má legislativní, rozpočtové a dohledové
pravomoci, jejichž prostřednictvím hraje významnou roli v legislativním procesu
EU, při tvorbě ročního rozpočtu EU a při dohledu nad ekonomikou.
EP se původně skládal z delegátů nominovaných národními parlamenty
členských zemí, ale od roku 1979 jsou poslanci EP voleni přímo. V prvních
volbách Irsko volilo 15 poslanců EP, ale v rámci rozšiřování EU byl tento počet
snížen na 13 ve volbách roku 2004, na 12 ve volbách roku 2009 a na 11 ve
volbách roku 2014.

2.

Volební obvody
Irští poslanci EP jsou voleni v tajných volbách ve třech volebních obvodech
v rámci volebního systému poměrného zastoupení. Na základě doporučení
Výboru pro volební obvody EP z roku 2013 jsou volební obvody pro volby 11
poslanců EP následující:

Počet poslanců

Volební obvod

3.

Dublin

3

Midlands-North-West

4

South

4

Volby do EP
Přímé volby do EP se konají každých pět let: první přímé volby se konaly v roce
1979. Volby se konají v každé členské zemi v průběhu čtyřdenního období
stanoveného Radou ministrů. Obvykle se volby konají v červnu, ale v roce 2014
budou probíhat od 22. do 25. května. Ministr pro životní prostředí, komunity
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a místní vládu stanoví den hlasování a dobu hlasování, jež musí trvat nejméně
od 7:00 do 22:30.

4.

Kdo se může stát poslancem EP?
Na poslance EP smí kandidovat každý irský občan a každý rezidentní občan
jiné členské země EU starší 21 let, který není diskvalifikován zákonem EU ani
národním zákonem a nekandiduje v jiné členské zemi EU. Z kandidatury jsou
diskvalifikovány osoby odsouzené na pobyt ve vězení delší než šest měsíců,
nevyrovnaní konkurzní dlužníci a osoby duševně nemocné. Jistá zaměstnání
jsou neslučitelná s funkcí poslance EP, například ministři a jejich státní
tajemníci, poslanci obou komor parlamentu Oireachtas, členové justice,
členové a představitelé různých institucí EU, státní úředníci a celoživotní
příslušníci ozbrojených sborů a policie nemohou být zároveň poslanci EP.
Irští občané žijící v jiné členské zemi EU jsou oprávněni kandidovat do EP
v příslušné zemi. Nikdo se však nesmí pokoušet o zvolení do EP ve více než
jednom volebním obvodu ani ve více než jedné zemi.

5.

Kdo smí volit do EP?
V Irsku existuje více než 3,2 milionu registrovaných voličů oprávněných volit do EP.
Hlasovat smí každý irský občan a každý rezidentní občan jiné členské země EU
starší 18 let, jehož jméno je uvedeno v registru voličů. Registr voličů
každoročně sestavují okresní a městské úřady. S výjimkou britských občanů ti
občané EU, kteří při předcházejících volbách do EP nebyli v Irsku registrováni
jako voliči, musejí o takovou registraci požádat a vyplnit formulář
místopřísežného prohlášení (EP1) dostupný na okresních a městských
úřadech. Místopřísežná prohlášení se zasílají členské zemi, z níž volič pochází,
aby se zabránilo dvojímu hlasování.
Předběžný registr voličů se každoročně publikuje k 1. listopadu a je dostupný
k veřejné kontrole na internetu na adrese www.checktheregister.ie, a dále
v knihovnách, na poštách a v jiných veřejných budovách. Žádosti o opravy je
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možné předkládat do 25. listopadu. O požadavcích na opravy rozhoduje
okresní registrační úředník, jímž je právně kvalifikovaný soudní úředník.
Odvolání proti jeho rozhodnutí se předkládá obvodovému soudu. Registr voličů
nabývá právoplatnosti k 15. únoru následujícího roku. Osoby v registru
nezařazené mohou požádat o zapsání do doplňkového registru voličů: datum
uzávěrky pro takové žádosti je patnáct pracovních dnů před datem hlasování.
Irští občané žijící v jiné členské zemi EU jsou oprávněni volit do EP v příslušné
zemi. Nikdo však není oprávněn hlasovat ve volbách do EP ve více než jednom
volebním obvodu ani ve více než jedné zemi.

6.

Průběh hlasování
Voliči zpravidla hlasují osobně ve své volební místnosti. Hlasování poštou je
možné v následujících případech:
 členové sboru Garda Síochána (policejní sbor), příslušníci branné moci a státní
úředníci na irských misích v zahraničí a jejich manželé, manželky, druhové či
družky;
 voliči žijící doma, kteří nejsou schopni dostavit se do volební místnosti z důvodu
nemoci nebo zdravotního postižení;
 voliči, kteří nemohou volit ve volební místnosti v důsledku okolností jejich
pobytu ve vězení na základě soudního příkazu; a
 voliči, jejichž zaměstnání jim pravděpodobně zabrání v hlasování ve volební
místnosti v den voleb (včetně studentů denního studia zaregistrovaných doma,
kteří mají po dobu studia u vzdělávací instituce ve členské zemi místo pobytu
na odlišném místě).
Osoba, které volební komisař na den hlasování určil plnění úkolů v jiném
volebním obvodu, než ve kterém je tato osoba registrována, může požádat
o zařazení do doplňkového seznamu voličů poštou.
Voliči, kteří pobývají v nemocnicích, domovech důchodců a obdobných
institucích a nejsou schopni dostavit se do volební místnosti z důvodu nemoci
nebo zdravotního postižení, mají k dispozici speciální způsob hlasování.
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Hlasovací lístek je jim doručen do instituce, v níž pobývají, a oni hlasují
v přítomnosti určeného speciálního úředníka v doprovodu příslušníka policie.
Voliči se zdravotním postižením, pro které je obtížné dostavit se do jejich
volební místnosti, mohou být oprávněni volit v jiné volební místnosti ve stejném
volebním obvodu.

7.

Kdo řídí volby?
Tři volební komisaři pro dané volební obvody pro volby do EP odpovídají za
řízení voleb – každý ve svém volebním obvodu. Volební komisaře pro dané
volební obvody pro volby do EP jmenuje Ministr pro životní prostředí, komunity
a místní vládu. Místní volební komisař pro volby do EP odpovídá za hlasování
v každém okrese a městě. Místním volebním komisařem musí být okresní
registrační úředník; v Dublinu a Corku nejvyšší správní úředník (šerif) města či
okresu.

8.

Nominace kandidátů
Na základě změn zákona v roce 2013 je období pro nominování kandidátů
jeden nebo dva týdny v závislosti na národnosti kandidáta. To dává časovou
rezervu dostatečnou k níže naznačenému potvrzovacímu procesu.


Období pro nominování kandidátů je zahájeno cca šest týdnů před
dnem hlasování.



Jednotýdenní období pro nominování kandidátů, kteří jsou občany jiné
země než Irska nebo Spojeného království, končí cca pět týdnů před
dnem hlasování.



Dvoutýdenní období pro nominování kandidátů, kteří jsou občany Irska
nebo Spojeného království, končí cca čtyři týdny před dnem hlasování.

Vyhlášení voleb, které zveřejňuje volební komisař daného volebního obvodu
pro volby do EP, stanoví přesné časové lhůty pro přijímání nominací.
Každý se může za kandidáta prohlásit sám nebo může být nominován jiným
voličem daného volebního obvodu. Každý kandidát smí být nominován pouze
v jednom volebním obvodu. Nominační formulář kandidáta registrované
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politické strany musí mít přiloženo osvědčení o politické příslušnosti kandidáta.
Jestliže takové osvědčení přiloženo není, musí být před vypršením lhůty
k podání nominací splněna jedna ze dvou následujících podmínek:
•

místopřísežná prohlášení 60 ručitelů registrovaných jako voliči v daném
volebním obvodu; tato prohlášení musí osvědčit soudní komisař pro
vzetí do přísahy, smírčí komisař, veřejný notář, příslušník policie Garda
Síochána nebo úředník registračního úřadu,

nebo
•

kandidát nebo někdo jiný jménem kandidáta složí u volebního komisaře
zálohu ve výši 1 800 EUR.

Jestliže kandidát není občanem Irska nebo Velké Británie, musí být přílohou
nominační listiny místopřísežné prohlášení (formulář EP3, který lze získat od
volebního komisaře) obsahující prohlášení, že kandidát není ve své domovské
zemi zbaven práva kandidovat do EP v důsledku soudního rozhodnutí nebo
administrativního rozhodnutí podléhajícího soudnímu přezkoumání. Informace
obsažené v místopřísežném prohlášení se zasílají členské zemi, z níž volič
pochází, aby mohly být potvrzeny a aby se zabránilo dvojí kandidatuře.
Kandidát může v nominační listině uvést svou politickou příslušnost. Nemá-li
kandidát politickou příslušnost, může se popsat jako „bez politické příslušnosti“
nebo ponechat příslušné místo prázdné. Kandidát bez politické příslušnosti,
který je členem politické skupiny Evropského parlamentu, může chtít, aby na
hlasovacích lístcích a jiných dokumentech byl uveden název této skupiny.
Kandidát může mít na hlasovacím lístku svou fotografii.
Volební komisař musí o platnosti nominační listiny rozhodnout do jedné hodiny
od jejího předložení. Volební komisař musí vznést námitku proti jménu
kandidáta, jestliže nejde o jméno, pod kterým je příslušná osoba obecně
známa, jméno je zavádějící a pravděpodobně povede ke zmatkům, je zbytečně
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dlouhé nebo obsahuje politické odkazy. Volební komisař rovněž musí vznést
námitku proti popisu kandidáta, který je podle komisařova názoru nesprávný,
nedostatečný k identifikaci kandidáta, zbytečně dlouhý nebo obsahuje politické
odkazy. Kandidát nebo volební komisař smí pozměnit náležitosti nominační
listiny. Volební komisař může prohlásit nominační listinu za neplatnou, jestliže
není řádně vyhotovena nebo podepsána, není (v případě, kdy se to vyžaduje)
doložena ručiteli nebo k ní není, v případě občana jiné členské země než Irska
nebo Velké Británie, přiloženo nezbytné prohlášení o způsobilosti kandidovat.

9.

Náhradní kandidáti
Průběžně uvolněná místa poslanců EP se doplňují ze seznamu náhradníků,
který se předkládá u voleb. Na seznamu náhradníků předkládaném
registrovanou politickou stranou může být až o šest více jmen, než je počet
kandidátů, jež daná strana má v příslušném volebním obvodu: seznam
náhradníků kandidáta bez politické příslušnosti může obsahovat až čtyři jména.
Náhradník, který je občanem jiné členské země než Irsko nebo Velká Británie,
musí předložit místopřísežné prohlášení podle kap. 8.
Položka každého kandidáta na volebním lístku obsahuje odkaz na příslušný
seznam náhradníků. Volební komisař zveřejňuje seznamy náhradníků a jejich
výtisky jsou vyvěšeny ve všech volebních místnostech. Průběžně uvolněné
místo poslance EP se doplňuje osobou, jejíž jméno je nejvýše na příslušném
seznamu náhradníků (viz též kap. 18).

10.

Poštovné zdarma pro kandidáty
Každý kandidát do EP je oprávněn poslat nevyplaceně jeden dopis každé
domácnosti ve svém volebním obvodu. Pokud v jednom volebním obvodu
kandidují dva nebo více kandidátů za tutéž politickou stranu, mají nárok pouze
na jeden společný dopis. Náklady na toto poštovné jdou k tíži státní pokladny.

11.

Informace o darech
Každý poslanec EP musí komisi pro standardy veřejných úřadů každý rok
předložit prohlášení o darech s vyjádřením, zda v příslušném roce poslanec
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přijal dar o hodnotě převyšující 600 EUR spolu s podrobnostmi o každém
takovém daru. Za dar se považuje každý příspěvek učiněný pro politické účely
a může zahrnovat peníze, nemovitý majetek, zboží nebo služby. Po volbách do
EP musejí i neúspěšní kandidáti předložit podobné prohlášení o darech, které
dostali v průběhu voleb.
Poslanec EP nebo kandidát na poslance EP musí u finanční instituce zřídit účet
na politické dotace, jestliže obdrží finanční dar převyšující 100 EUR. K ročnímu
prohlášení o darech poslance EP nebo k prohlášení neúspěšného kandidáta
musí být přiloženo prohlášení od finanční instituce a osvědčení prohlašující, že
veškeré obdržené peněžní dary byly uloženy na tento účet a že veškeré částky
z účtu čerpané byly využity na politické účely.
Poslanec EP ani kandidát na poslance EP nesmí v žádném roce přijmout od
téhož dárce dary, které by v součtu za tento rok převýšily 1 000 EUR. Přijímání
anonymních darů převyšujících 100 EUR je zakázáno; každý takový dar musí
být odevzdán komisi pro standardy veřejných úřadů .

12.

Náklady na volby
Volební zákon z roku 1997 stanoví omezení výdajů vynaložených na volby do
EP Kontrola takových výdajů probíhá v rámci systému zástupců. Výdaje
politické strany na národní úrovni musejí procházet přes národního zástupce.
Jménem každého kandidáta za výdaje odpovídá volební zástupce. Limit
nákladů pro kandidáta na poslance EP činí 230 000 EUR.
Písemné vyúčtování veškerých volebních nákladů musí být do 56 dnů od data
hlasování ve volbách předloženo komisi pro standardy veřejných úřadů.
Vyúčtování se předkládají oběma komorám parlamentu Oireachtas.

13.

Hlasování
Volební komisař pro volby do EP odpovídá ve svém volebním obvodu za
obecnou organizaci hlasování, proces nominace kandidátů, tisk hlasovacích
lístků a sčítání hlasů.
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Místní volební komisař odpovídá za podrobné uspořádání hlasování
v příslušném okresu či městě. Komisař musí voličům poslat informace o datu
a době hlasování, číslu voliče v registru voličů a o tom, ve kterém hlasovacím
místě mají volit. Místní volební komisař pro volby do EP rovněž zajišťuje
nezbytné okolnosti hlasování poštou a hlasování speciálních voličů.
Volební místnosti určuje okresní nebo městský úřad Místní volební komisař
zajišťuje hlasovací místa ve všech volebních místnostech. Obvykle se využívají
školy nebo veřejné budovy. Na hlasování v každém hlasovacím místě dohlíží
speciálně určený úředník; asistuje mu úředník pro hlasování. Každý kandidát
může být v hlasovacím místě zastoupen svým zástupcem, který pomáhá při
zamezování volebních přečinů.

14.

Volba
V den hlasování si volič v hlasovací místnosti vyžádá volební lístek uvedením
svého jména a adresy. Od voliče je možné vyžadovat předložení dokladu
totožnosti a při jeho nepředložení nebude voliči umožněno hlasovat.
Pro účely doložení totožnosti jsou přípustné následující doklady:

(i)

pas;

(ii)

řidičský průkaz;

(iii)

průkaz zaměstnance opatřený fotografií;

(iv)

průkaz studenta vydaný příslušnou vzdělávací institucí a opatřený
fotografií;

(v)

cestovní doklad udávající jméno a opatřený fotografií;

(vi)

vkladní knížka spořitelny nebo banky Credit Union, v níž je uvedena
adresa nacházející se ve volebním obvodu;

(vii)

průkaz státního zaměstnance;

(viii)

certifikát přechodného pobytu;

(ix)

karta imigračního úřadu „Garda National Immigration Bureau“;
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nebo následující doklady doprovázené dalším dokumentem prokazujícím
adresu držitele v příslušném volebním obvodu
(x)

šeková knížka;

(xi)

šeková karta;

(xiii)

kreditní karta;

(xiv)

rodný list;

(xv)

oddací list.

Položky (viii) a (ix) uvádějí doklady přijatelné pouze pro místní volby.
Pokud je speciálně určený úředník přesvědčen o voličově totožnosti, je volební
lístek orazítkován úřední značkou a předán voliči.
Volič volí tajně v odděleném prostoru. Na hlasovacím lístku jsou uvedena
v pořadí podle abecedy jména kandidátů spolu s fotografií, politickou
příslušností a případným logem politické strany. Volič označí své pořadí
preferencí tak, že napíše číslici 1 ke jménu s nejvyšší preferencí, 2 ke jménu
s druhou nejvyšší preferencí, 3 ke jménu s třetí nejvyšší preferencí atd. Tímto
způsobem volič dává volebnímu komisaři pokyn, aby hlas přidal kandidátovi
s druhou nejvyšší preferencí, pokud je kandidát s nejvyšší preferencí buď již
zvolen, nebo vyloučen. Totéž platí pro druhou nejvyšší preferenci ‒ hlas může
být převeden na třetí nejvyšší atd. Volič složí hlasovací lístek, aby skryl svá
označení, a vloží lístek do zapečetěné volební urny. Každý volič je oprávněn
volit v jedněch volbách nejvýše jednou.
Osobám s vadami zraku nebo zdravotním postižením, případně osobám, jež
mají potíže s gramotností, může pomoci speciálně určený úředník nebo
doprovod příslušné osoby.
Speciálně určený úředník může nařídit zatčení kohokoli, kdo je podezřelý ze
spáchání volebního přečinu.
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15.

Sčítání hlasů
Uspořádání sčítání:
Všechny volební lístky se shromáždí ve sčítacím místě daného volebního
obvodu. Zástupci kandidátů mají umožněn přístup do sčítacího místa, aby na
proces sčítání dohlíželi. Před zahájením sčítání se v přítomnosti zástupců
kandidátů otevřou obálky obsahující hlasy zaslané poštou a hlasy voličů
s právem speciálního hlasování a tyto lístky se přidají k ostatním hlasovacím
lístkům daného volebního obvodu. Každá hlasovací urna se otevře a počet
hlasovacích lístků se porovná s počtem voličů, který vykázal příslušný
speciálně určený úředník. Hlasovací lístky se důkladně promísí a potom se
roztřídí podle první preference pro každého kandidáta; neplatné hlasovací lístky
se vyřadí. Výsledky hlasování se nevyhlašují, dokud hlasování neproběhlo ve
všech členských zemích.

Kvóta:
Kvóta je minimální počet hlasů, jež zajišťují, aby byl kandidát zvolen. Zjistí se
vydělením celkového počtu platných hlasovacích lístků číslem o jedničku
vyšším, než je počet křesel, jež se mají obsadit, a přičtením jedničky k tomuto
podílu. Například v případě 480 000 platných hlasovacích lístků a tří křesel
k obsazení bude kvóta rovna 120 001, tj. zvýšená o jedničku. Z tohoto příkladu
je vidět, že kvóty mohou vždy dosáhnout pouze tři kandidáti (tj. počet
odpovídající počtu obsazovaných křesel).
Převod přebývajících hlasů:
Na konci prvního sčítání se za zvoleného považuje každý kandidát, který dostal
počet hlasů rovný kvótě nebo vyšší než kvóta. Jestliže kandidát dostal více
hlasů, než je kvóta, přebytečné hlasy se poměrným způsobem převádějí na
zbývající kandidáty, a to následujícím způsobem. Jestliže všechny hlasy pro
kandidáta byly s nejvyšší preferencí, veškeré hlasovací lístky tohoto kandidáta
se rozdělí na balíčky podle druhé nejvyšší preference, jež je na nich vyznačena.
Z nepřevoditelných lístků (tj. těch, na kterých není vyznačena další preference)
se vytváří oddělený balíček. Je-li přebytek větší než nebo roven počtu
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převoditelných hlasů, každý ze zbývajících kandidátů obdrží všechny hlasy
z odpovídajícího balíčku převoditelných lístků. Je-li přebytek menší než počet
převoditelných hlasů, každý ze zbývajících kandidátů obdrží z odpovídajícího
balíčku převoditelných lístků počet hlasů vypočtený následovně:
Přebytek × počet lístků v balíčku
Celkový počet převoditelných hlasů
Jestliže přebytek vznikl z převedených lístků, berou se v úvahu pouze lístky
v balíčku naposled převedeném na daného kandidáta a balíček se zpracuje
stejným způsobem, jako byl zpracován přebytek obsahující hlasy s nejvyšší
preferencí. Pokud kvótu překročí více než dva kandidáti, jako první se rozděluje
vyšší přebytek.
Vyloučení kandidáta:
Jestliže žádný kandidát nemá přebytek hlasů nebo je přebytek nedostatečný ke
zvolení jednoho ze zbývajících kandidátů nebo nedostatečný k podstatnému
ovlivnění průběhu sčítání, vyloučí se ten ze zbývajících kandidátů, který má
nejnižší počet hlasů, a jeho lístky se rozdělí mezi zbývající kandidáty podle
další nejvyšší preference, jež je na nich vyznačena. Má-li být hlasovací lístek
převeden a druhá nejvyšší preference na něm vyznačená udává kandidáta,
který byl již zvolen nebo vyloučen, hlas přechází kandidátovi s třetí nejvyšší
preferencí atd.
Dokončení sčítání:
Sčítání pokračuje, dokud nejsou obsazena všechna křesla. Jestliže je počet
křesel, jež mají být obsazena, roven počtu dosud nevyloučených kandidátů, tito
zbývající kandidáti jsou prohlášeni za zvolené, aniž by museli dosáhnout kvóty.
Přepočítání:
Volební komisař může v kterékoli fázi sčítání přepočítat jakoukoli část volebních
lístků nebo všechny volební lístky. Kandidát nebo jeho volební zástupce je
oprávněn žádat, aby byly znovu přepočítány lístky zpracované v jednom
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konkrétním sčítání nebo aby byly zcela přepočítány všechny balíčky
hlasovacích lístků. Při přepočtu se nesmí změnit pořadí hlasovacích lístků. Je-li
zjištěna chyba, sčítání se musí opakovat od bodu, ve kterém chyba vznikla.

16.

Výsledky
Když je sčítání dokončeno, volební komisař vyhlásí výsledek voleb a nahlásí
jména zvolených poslanců EP vrchnímu volebnímu komisaři, který vyrozumí
Evropský parlament. Výsledky hlasování se nevyhlašují, dokud hlasování
neproběhlo ve všech členských zemích.

17.

Žádost o změnu výsledků voleb
Výsledky voleb do EP lze napadnout jedině žádostí podanou k vrchnímu
soudu. Každá osoba, která je registrovaná jako volič do EP v daném volebním
obvodu nebo má právo být takto registrována, může do 14 dnů od data
vyhlášení výsledků voleb předložit vrchnímu soudu žádost napadající tyto
výsledky. Mimoto je vrchní státní zástupce oprávněn předložit takovou žádost,
jestliže existuje podezření, že volby do EP mohly být ovlivněny výskytem
volebních přečinů.
V řízení o takové žádosti musí vrchní soud stanovit správné výsledky voleb;
k tomuto účelu může nařídit přepočítání hlasů. Soud může prohlásit celé volby
nebo jejich část v daném volebním obvodu za neplatné; v takovém případě se
musejí konat nové volby k zaplnění uvolněných křesel. Rozhodnutí vrchního
soudu je konečné; odvoláním k nejvyššímu soudu lze napadnout pouze právní
otázky související s takovým rozhodnutím.

18.

Průběžně uvolněná místa poslanců
Průběžně uvolněná místa poslanců v EP za Irsko se doplňují ze seznamu
náhradníků, který předkládá politická strana nebo kandidát bez politické
příslušnosti, který v posledních volbách vyhrál dané křeslo (viz kap. 9). Na
uvolněné místo poslance EP nastoupí osoba uvedená nejvýše na seznamu
náhradníků, jestliže je způsobilá a ochotná stát se poslancem EP. Jestliže pro
dané křeslo poslance EP nebyl předložen žádný seznam náhradníků nebo
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uvolněné místo není možné z takového seznamu doplnit, může Dáil Éireann
(poslanecká sněmovna) vybrat osobu k takovému doplnění z kteréhokoli
seznamu náhradníků předloženého ve volbách v příslušném volebním obvodu.

19.

Volební zákon
Zákonná ustanovení týkající se volby poslanců do EP jsou obsažena
v následujících zákonech:
•

Volební zákon 1992

•

Zákon o volbách do Evropského parlamentu 1997

•

Volební zákon 1997

•

Změna volebního zákona 1998

•

Změna volebního zákona 2001



Změna volebního zákona 2002

•

Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu 2004

•

Změna volebního zákona 2004

•

Změna volebního zákona 2006

•

Změna volebního zákona 2009



Změna volebního zákona (financování politických stran) 2012



Změna zákona o volbách, místní vládě a plánování a místním rozvoji 2013



Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu 2014

Tyto zákony jsou dostupné na adrese Government Publications (úřední
věstník), 52 St. Stephen’s Green, Dublin 2. Tel 1890213434 nebo
www.irishstatute.ie

20.

Ostatní brožury
Ostatní brožury v této řadě jsou následující:

Jak se volí prezident
Referendum v Irsku
Jak se volí do komory Dáil (poslanecká sněmovna)
Jak se volí do komory Seanad (senát)
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Jak se volí do místních zastupitelských sborů
Registr voličů
Informace pro voliče se zdravotním postižením

Ministerstvo pro životní prostředí, komunity a místní vládu

Únor 2014
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