Vejledning om valgret og optagelse på valglisten ved EuropaParlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 i Danmark
af
statsborgere fra en af de øvrige medlemsstater i EU, der har
fast bopæl i Danmark
1. Betingelserne for valgret
EU-borgere, som har fast bopæl i Danmark, og
som er fyldt 18 år senest på valgdagen, har
valgret til Europa-Parlamentet i Danmark. Personer, der er under værgemål med fratagelse af
den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6
(umyndiggjorte), har dog ikke valgret.

4) har fået ophævet et eventuelt værgemål
med fratagelse af den retlige handleevne, jf.
værgemålslovens § 6
skal ansøgningsskemaet dog først være folkeregistret i hænde senest mandag den 11. maj
2009.
4. Behandling af ansøgningen

Hvis De er tilmeldt et folkeregister i Danmark,
anses De for at have bopæl i Danmark.
2. Deltagelse i valget kræver optagelse på
valglisten
For at De kan udøve Deres valgret, dvs. afgive
stemme ved valget, skal De være optaget på
valglisten.
EU-borgere kan kun optages på valglisten efter
ansøgning. Det skyldes, at EU-borgere, som bor
i en anden medlemsstat end deres hjemland,
normalt har mulighed for at vælge, om de vil
deltage i valget i deres hjemland eller i deres
bopælsland. De kan dog kun stemme ét sted og
må derfor ikke stemme både ved valget i Danmark og i en af de øvrige medlemsstater i EU.
Ønsker De at afgive stemme til valget i Danmark, skal De derfor give de oplysninger, der er
angivet på forsiden af ansøgningsskemaet, og
indsende ansøgningen til folkeregistret i Deres
bopælskommune.
Var De på valglisten ved Europa-Parlamentsvalget i 2004, skal De dog, med mindre De i
den mellemliggende periode har været fraflyttet
til udlandet eller til Færøerne eller Grønland eller
efter eget ønske er blevet slettet af valglisten,
ikke indgive ny ansøgning for at komme på valglisten til valget søndag den 7. juni 2009. Se pkt.
5 og 6.
3. Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være folkeregistret i Deres
bopælskommune i hænde senest mandag den
4. maj 2009.
Hvis De inden for perioden fra og med tirsdag
den 28. april 2009 til og med mandag den 4.
maj 2009 enten:
1) har anmeldt flytning til folkeregistret og er
flyttet til Danmark senest mandag den 27.
april 2009, eller
2) er flyttet til Danmark og har anmeldt flytningen til folkeregistret eller
3) er blevet statsborger i et af de øvrige EUlande eller

Ansøgningen behandles og afgøres af folkeregistret. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt
udfyldt, eller hvis oplysningerne ikke stemmer
med oplysningerne i folkeregistret, vil folkeregistret give Dem besked herom og bede om yderligere oplysninger.
5. Følgen af, at ansøgningen imødekommes
Hvis Deres ansøgning om optagelse på valglisten bliver imødekommet, vil De være optaget
på valglisten, så længe De bor i Danmark. De vil
derfor automatisk, det vil sige uden at skulle
ansøge herom igen, blive optaget på valglisten
til de næstfølgende Europa-Parlamentsvalg,
forudsat, at De ikke i den mellemliggende periode har været fraflyttet til udlandet eller til Færøerne eller Grønland.
6. Slettelse af valglisten
De kan til enhver tid blive slettet af valglisten ved
at anmode folkeregistret i Deres bopælskommune herom. For at blive slettet af valglisten til
Europa-Parlamentsvalget den 7. juni 2009 skal
De have indgivet anmodning til folkeregistret om
at blive slettet senest fredag den 22. maj 2009.
7. Særligt om danskere, der skifter statsborgerskab
En herboende dansker, der er blevet statsborger
i en af de øvrige medlemsstater i EU, kan optages på valglisten i Danmark efter de foranstående regler, såfremt der indgives ansøgning til
folkeregistret i bopælskommunen herom senest
fredag den 22. maj 2009.

