
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že souhlasím se zpracováním údajů pro volby, případně činnost europoslance.

V                                                 dne                                                         Podpis:

Příloha ke kandidátní listině České pirátské strany (oficiální zkratka Piráti)

pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014

PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA

V souladu se zákonem o volbách do Evropského parlamentu prohlašuji, že
   – souhlasím se svou kandidaturou, 
   – nejsou mi známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Evropského parlamentu, a 
   – nedal jsem souhlas k tomu, abych byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, a to ani 
      v jiném členském státě.

Dále v souladu s volebním řádem Pirátů prohlašuji, že
   – chci být registrován jako příznivec Pirátů (netýká se členů a těch, kdo jsou již registrováni jako příznivci),
   – souhlasím s volebním programem Pirátských stran pro evropské volby na webu http://pirati.cz/zo/spolecnyep2014,
   – souhlasím s demokratickým minimem na adrese http://pirati.cz/program/minimum,
   – souhlasím se zveřejněním své fotografie a životopisu na webu Pirátů. 

* Jméno a příjmení včetně titulů:

* Místo, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu:

   E-mail:                                                                         Povolání:                                        

    * Datum narození:

                  Telefon:                                          

✄

INFORMACE PRO KANDIDÁTY

Vážení zájemci o volby do Evropského parlamentu,

ceníme si toho, že chcete kandidovat ze Českou pirátskou stranu v evropských volbách. Evropské volby organizuje  
republikové předsednictvo. To vám poskytne další potřebné informace.

Kdo může za Piráty kandidovat?
O kandidaturu v evropských volbách za Piráty se může ucházet každý člen nebo registrovaný příznivec Pirátů, který splní 
podmínky kandidatury. Podmínky kandidatury, které je třeba splnit před sestavením kandidátní listiny, jsou
   – občan Evropské unie, věk aspoň 21 let, přihlášen k pobytu na území České republiky aspoň 45 dní (ke dni voleb), 
   – podpis výše uvedeného čestného prohlášení a jeho odevzdání republikovému předsednictvu nebo zmocněnci, 
   – odevzdání osvědčení o státním občanství vydaného příslušným krajským úřadem či úřadem jiného členského státu,
   – prezentace s vlastní fotografií, životopisem, případně osobními prioritami na webu strany http://pirati.cz/lide.

Další užitečné rady
  – pokud jste vydali svůj jednotlivý volební program, předložte ho republikovému výboru prostřednictvím jeho podatelny,
  – aktuální informace o Evropských volbách jsou na webu http://pirati.cz/volby2014,
  – společný volební program Pirátských stran pro evropské volby je na adrese http://pirati.cz/zo/spolecnyep2014,
  – přehled grafických propagačních materiálů naleznete na internetové stránce http://pirati.cz/mo/grafika,
  – informujte své známé a voliče o možnosti zastupovat Piráty v okrskové volební komisi http://pirati.cz/volby2014/ovk,
  – diskutovat o evropských volbách můžete na internetovém fóru na adrese http://forum.pirati.cz.

Informace pro kandidáty z jiných členských států
Do výše uvedeného prohlášení navíc doplňte adresu volebního okrsku svého členského státu původu nebo jiného členského 
státu, kde jste dosud pobývali a v jehož volební evidenci jste dosud vedeni. Dále připojte osvědčení od příslušných orgánů 
členského státu původu, které potvrzuje, že nejste v členském státě původu zbaven práva být volen nebo že taková volební 
nezpůsobilost kandidáta není těmto orgánům známa. 
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