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Czwartek, 24 kwietnia 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego
Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Informacje Wydziału Spraw Obywatelskich:

do dnia 5 maja 2014 r. – składanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym
przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a,

do dnia 12 maja 2014 r. – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w
wybranym przez siebie obwodzie głosowania, z pośród lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,

do dnia 15 maja 2014 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

do dnia 20 maja 2014 r. – składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na terenie miasta Legnica oraz
nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców.

do dnia 23 maja 2014 r. – składanie oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa,

25 maja 2014 r. – gdy upłynie termin na złożenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa można złożyć je w obwodowej
komisji wyborczej w dniu głosowania pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu,
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do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 2 kwietnia 2014 r. o numerach, granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 marca 2014 r. o terminie przyjmowania zawiadomień o
utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 

Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu
 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
 

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej
 

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
 

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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