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Behandling af ansøgninger om optagelse på valglisten til
Europa-Parlamentsvalg i Danmark fra EU-borgere, der er
bopælsregistreret i CPR
1. Indledning
Hvis man er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og har fast bopæl i
Danmark, kan man selv vælge, om man vil deltage i Europa-Parlamentsvalget i sit
hjemland eller bopælsland (Danmark). Hvis man vil deltage i valget Danmark, dvs. det
land hvor man har bopæl, skal man ansøge sin bopælskommune om at blive optaget
på valglisten.
Dette brev beskriver for det første, hvordan kommunerne skal behandle ansøgninger
om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark fra EU-borgere, der
er bopælsregistreret i CPR.
For det andet oplyser brevet om den underretning, der udsendes til EU-borgere med
fast bopæl i Danmark fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (se afsnit 11) henholdsvis
kommunen (se afsnit 12).
For så vidt angår EU-borgere, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EUdiplomater m.fl.), henvises i stedet til afsnit 4 i ministeriets kommende vejledning om
afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 26. maj 2019. Denne persongruppe
er omfattet af bekendtgørelse nr. 279 af 13. april 2018, som kan findes her.
For så vidt angår EU-borgere, der hverken er bopælsregistreret i CPR eller registreret i
Udenrigsministeriets protokol, henvises i stedet til ministeriets særskilte brev herom,
der udsendes snarest. Denne persongruppe er omfattet af bekendtgørelse nr. 157 af 20.
februar 2019, som kan findes her.
2. Ny bekendtgørelse
Reglerne om optagelse af EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, på valglisten til
Europa-Parlamentsvalg i Danmark er fastsat i bekendtgørelse nr. 127 af 1. februar
2019, der er vedlagt (bilag 1) og kan findes her. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15.
februar 2019.
Tidligere har ministeriet udstedt en ny bekendtgørelse forud for hvert valg til EuropaParlamentet, og disse bekendtgørelser fandt kun anvendelse ved det pågældende valg.

Dette er imidlertid ændret, og ovenstående bekendtgørelse finder således anvendelse
ved kommende Europa-Parlamentsvalg, herunder valget den 26. maj 2019.
I den nye bekendtgørelse er der ikke længere en tidligste frist for, hvornår man kan
ansøge om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg. Tidligere kunne en
ansøgning om optagelse på valglisten først indgives 3 måneder før valgdagen. Da der
ikke længere er en tidligste frist for at ansøge om optagelse på valglisten, er det således
også blevet muligt at søge om optagelse på valglisten mellem valgene.
3. Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten fra en EU-borger
Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og
Indenrigsministeriet.1 Ansøgningsskemaet med tilhørende vejledning er vedlagt på
dansk (bilag 2) og engelsk (bilag 3). Ansøgningsskemaet og vejledningen er også
oversat til fransk, tysk og polsk, og kan findes på ministeriets valghjemmeside her.
Ansøgningen kan indgives ved personlig henvendelse, pr. post eller e-post, og skal
sendes til ansøgerens bopælskommune.2
Kommunen skal efter anmodning sende eller udlevere ansøgningsskemaet.3
4. Hvem kan optages på valglisten efter ansøgning
EU-borgere, der tidligere efter ansøgning er blevet optaget på valglisten til EuropaParlamentsvalg i Danmark, optages automatisk og skal således ikke ansøge igen. Det
forudsætter dog, at vedkommende ikke i den mellemliggende periode har været
fraflyttet til udlandet, Færøerne eller Grønland, eller har anmodet om at blive slettet af
valglisten (se afsnit 10).4
Bekendtgørelsen regulerer, at nedenstående EU-borgere, der er bopælsregistreret i
CPR, efter ansøgning kan optages på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark:
a) EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, og som ikke optages automatisk på
valglisten, optages på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019,
hvis
1) de senest tirsdag den 23. april 2019 opfylder valgretsbetingelserne,
bortset fra aldersbetingelsen,
2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i
bekendtgørelsens §§ 2-8, og
3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest fredag den 10. maj
2019.5
Hvis en EU-borger opfylder ovenstående betingelser senere end den 23. april
2019, skal der ikke gives afslag. Ansøgeren skal i stedet optages på valglisten
med virkning for valget i 2024. Tilsvarende vil en afgørelse om optagelse,
der træffes efter den 10. maj 2019, få virkning for valget i 2024. Kommunen skal
i begge tilfælde, hvor ansøgeren optages med virkning for valget i 2024, først
optage ansøgeren på valglisten efter den 26. maj 2019 (se afsnit 6).
b) EU-borgere, der i perioden fra og med onsdag den 24. april 2019 til og med
fredag den 10. maj 2019 ændrer status fra at have dansk statsborgerskab og
Se § 6, stk. 1, i bekendtgørelsen.
Se §§ 2 og 3 i bekendtgørelsen.
3 Se § 6, stk. 2, i bekendtgørelsen.
4 Se § 14 a, stk. 2, i Europa-Parlamentsvalgloven og § 19, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen.
5 Se § 1, stk. 1, jf. stk. 3 og 4, i bekendtgørelsen.
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fast bopæl i Danmark til at have statsborgerskab i et andet EU-land (uden at
have beholdt sit danske statsborgerskab) og fortsat have fast bopæl i Danmark,
optages efter ansøgning på valglisten, hvis
1) de senest fredag den 10. maj 2019 opfylder valgretsbetingelserne,
bortset fra aldersbetingelsen,
2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i
bekendtgørelsens §§ 2-8, og
3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest fredag den 10. maj
2019.6
Ovenstående forudsætter, at ansøgeren ikke har beholdt sit danske
statsborgerskab, og at ansøgeren således alene er blevet statsborger i et andet
EU-land. Hvis ansøgeren har beholdt sit danske statsborgerskab (og fået
dobbelt statsborgerskab), vil den pågældende automatisk blive optaget på
valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, da den pågældende er
bopælsregistreret i CPR. Der vil på denne baggrund formentlig være tale om et
meget begrænset antal ansøgere, der hører til denne gruppe.
c) Udlændinge, der er udvist af Danmark ved endelig dom (efter udlændingelovens
§§ 22-24 eller 25 c) eller ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25
b), har dog ikke valgret. Kommunen har ikke mulighed for at undersøge, om en
ansøger er udvist af Danmark ved endelig dom eller afgørelse. Kommunen skal
således optage en ansøger på valglisten, hvis pågældende opfylder de
almindelige valgretsbetingelser. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil derefter,
uanset om kommunen har truffet afgørelse om optagelse på valglisten, forud for
valget slette de pågældende udviste personer fra det udtræk af CPR, der danner
grundlag for valglisterne.7
5.

Frister for ansøgning og optagelse af EU-borgere på valglisten til EuropaParlamentsvalg i Danmark
Som oplyst ovenfor (afsnit 2) er der ikke længere en tidligste frist for at ansøge om
optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, og det er muligt at søge
om optagelse på valglisten hele året og mellem valgene. Det betyder også, at en
ansøgning ikke skal afvises som følge af, at denne er indgivet for sent.
Tidspunktet, hvor ansøgningen er indsendt, kan dog have betydning for, hvilket valg
ansøgningen får virkning fra. En ansøgning, der indgives efter nedenstående frister,
kan således først få virkning for valget i 2024.
Nedenfor er angivet de særlige tidsfrister, der gælder ved Europa-Parlamentsvalget
den 26. maj 2019 for optagelse på valglisten af EU-borgere:
Fredag den 15. februar 2019
Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af
EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR (bilag 1) træder i kraft. Der kan således fra
denne dag indgives ansøgning om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i
Danmark.
Tirsdag den 23. april 2019
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Sidste frist for EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, for at indgive ansøgning
om optagelse på valglisten med virkning for Europa-Parlamentsvalget den 26. maj
2019.8 En ansøgning, der indgives efter denne frist, kan først få virkning for valget i
2024.
Bemærk, at fristen for indgivelse af ansøgning er mandag den 29. april 2019
henholdsvis fredag den 10. maj 2019 for visse EU-borgere, se nedenfor.
Mandag den 29. april 2019
Sidste frist for visse EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, til at indgive
ansøgning om optagelse på valglisten med virkning for Europa-Parlamentsvalget den
26. maj 2019.9
Denne frist gælder for EU-borgere, der i perioden fra og med 15. april 2019 til og med
23. april 2019 enten:
-

er flyttet til Danmark,
har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen, eller
har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande uden samtidig at have
dansk statsborgerskab.

Baggrunden for forlængelsen af fristen for denne gruppe af EU-borgere er, at det er
fundet hensigtsmæssigt at give denne gruppe (der først opfylder betingelserne for at
blive optaget på valglisten en uge før fristen) en ekstra uge til at få indsendt den
nødvendige ansøgning til kommunen.
Fredag den 10. maj 2019
-

Sidste frist for visse herboende EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, til at
indgive ansøgning om optagelse på valglisten med virkning for EuropaParlamentsvalget den 26. maj 2019.10 Denne frist gælder for de personer, der er
beskrevet i afsnit 4(b).

-

Sidste frist for kommunens afgørelser om optagelse på valglisten af EU-borgere,
der er bopælsregistreret i CPR.11

-

Sidste frist for EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, til at anmode
kommunen om at blive slettet af valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark
med virkning for valget den 26. maj 2019 (afsnit 10). En anmodning, der indgives
senere, får virkning for valget i 2024.

6.

Kommunens behandling af ansøgningen, ansøgningens indhold samt
optagelse på valglisten og tidspunkt herfor
Det er i bekendtgørelsens § 7 reguleret, hvad ansøgningen skal indeholde oplysning
om. Kommunens behandling af ansøgningen er reguleret i bekendtgørelsens §§ 9 og
10.
Hvis en ansøger optages på valglisten, skal kommunen skriftligt underrette ansøgeren
herom.12 Ministeriet har udformet to standardbreve til underretning om optagelse på
Se § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen.
Se § 4, stk. 2, i bekendtgørelsen.
10 Se § 4, stk. 3, i bekendtgørelsen.
11 Se § 1, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 4, og § 1, stk. 2, nr. 3, jf. stk. 4, i bekendtgørelsen.
12 Se § 13 i bekendtgørelsen.
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valglisten til Europa-Parlamentsvalg af statsborgere i en af de øvrige EUmedlemsstater. Begge standardbreve er udformet på dansk, engelsk, polsk, tysk og
fransk og er vedlagt i alle sprogversioner (bilag 4).
Det ene brev (brev A) skal anvendes til og med fredag den 10. maj 2019. Brevet skal
sendes til de EU-borgere, der optages på valglisten med virkning for valget den 26. maj
2019.
Det andet brev (brev B) skal anvendes fra og med lørdag den 11. maj 2019, til og med
valgdatoen for Europa-Parlamentsvalget i 2024 er fastsat. Dette brev skal således
sendes til de EU-borgere, der optages på valglisten med virkning for valget i 2024.
Kommunen skal dog først begynde at optage de pågældende personer på valglisten
efter den 26. maj 2019.
Det bemærkes generelt, at i de tilfælde, hvor en ansøger skal optages på
valglisten med virkning for det næstfølgende valg, skal kommunen i alle
tilfælde vente med at optage den pågældende på valglisten og registrere
optagelsen i CPR til efter afholdelsen af det førstkommende valg. En
ansøger, der skal optages på valglisten med virkning for valget i 2024, skal således
først optages på valglisten efter den 26. maj 2019. Tilsvarende skal en ansøger, der
skal optages på valglisten med virkning for 2029, først optages efter afholdelsen af
valget i 2024 osv.
7. Mangelfulde ansøgninger
Er ansøgningsskemaet mangelfuldt udfyldt, og kan manglerne ikke umiddelbart
afhjælpes af kommunen, skal kommunen snarest muligt give ansøgeren skriftlig
meddelelse herom med henblik på, at eventuelle mangler kan blive afhjulpet.
Tilsvarende gør sig gældende, hvis der er væsentlige uoverensstemmelser mellem
oplysningerne i ansøgningsskemaet og oplysningerne i CPR. Her skal kommunen
snarest muligt give ansøgeren skriftlig meddelelse herom med henblik på, at
eventuelle uoverensstemmelser kan blive berigtiget, eventuelt ved rettelser i CPR. 13
KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet er i gang med at udarbejde standardbrevet
”Meddelelse til EU-borgere om mangelfuld udfyldt ansøgning om optagelse på
valglisten i Danmark” til brug for kommunens skriftlige meddelelse om afhjælpning af
mangler. Meddelelsen vil snarest blive fremsendt til kommunen og blive gjort
tilgængelig på ministeriets og KL’s hjemmesider.
Bemærk, at meddelelsen også kan anvendes til kommunens skriftlige meddelelse om
afhjælpning af mangler ved mangelfulde ansøgninger fra EU-borgere registreret i
Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.)14 og fra EU-borgere, der hverken
er bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol.15
Nedenfor er oplistet nogle eksempler på mangler ved ansøgninger, og hvordan de
håndteres:
Ansøgningen skal være underskrevet af ansøgeren 16
Et ansøgningsskema, der ikke er underskrevet af ansøgeren, er behæftet med en
mangel. Manglen kan afhjælpes ved, at ansøgeren telefonisk bekræfter ansøgningen
eller ved, at ansøgeren indsender ansøgningen igen, hvor denne er underskrevet. Det
Se § 9, stk. 2, i bekendtgørelsen.
Se § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 279 af 13. april 2018.
15 Se § 10, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 157 af 20. februar 2019.
16 Se § 7, stk. 1, i bekendtgørelsen.
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er ikke et krav, at ansøgningsskemaet skal være underskrevet egenhændigt af
ansøgeren. Hvis ansøgningen er indgivet pr. e-post, kan ansøgerens navn således
anføres på det sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift. 17 Ansøgningsskemaet
kan også underskrives af ansøgeren ved brug af en digital signatur.
Ansøgningen skal indeholde oplysning om ansøgerens fulde navn, personnummer,
statsborgerskab og adresse i Danmark18
Hvis der er mangler vedrørende ansøgerens personlige oplysninger, som f.eks. fulde
navn, personnummer, statsborgerskab samt adresse i Danmark, vil disse – hvis det
drejer sig om mindre væsentlige mangler i forhold til oplysningerne i CPR – normalt
kunne afhjælpes af kommunen, eventuelt efter telefonisk kontakt med ansøgeren.
Manglende oplysning om seneste bopæl i hjemlandet 19
Manglende oplysning om seneste bopæl (adresse) i hjemlandet kan – selv om
ansøgeren tidligere har haft bopæl i hjemlandet – ikke bevirke, at der gives afslag på
ansøgningen.
Manglende oplysning om seneste bopæl i hjemlandet kan dog – hvis ansøgeren har
oplyst, at vedkommende tidligere har været optaget på valglisten til EuropaParlamentsvalg i sit hjemland – medføre, at ansøgningen må afslås, medmindre
manglen afhjælpes, eller ansøgeren har oplyst stedet m.v. for seneste optagelse på
valglisten til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet.
Manglende oplysning om stedet m.v. for ansøgerens seneste optagelse på valglisten i
hjemlandet20
Manglende oplysning om, i hvilken valgkreds, kommune eller afstemningsområde
ansøgeren senest har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i
hjemlandet, kan medføre, at ansøgningen må afslås. Ansøgningen skal afslås, hvis
ansøgeren har oplyst, at vedkommende tidligere har været optaget på valglisten til
Europa-Parlamentsvalg i sit hjemland, medmindre manglen afhjælpes, eller ansøgeren
har oplyst seneste bopæl i hjemlandet.
Hvis det på grund af ansøgerens alder må antages, at ansøgeren allerede af den grund
ikke vil kunne have været optaget på valglisten til noget tidligere EuropaParlamentsvalg, vil ansøgningen kunne imødekommes, selv om skemaet er
mangelfuldt udfyldt vedrørende såvel eventuel tidligere adresse i hjemlandet som
eventuel tidligere optagelse på valglisten i hjemlandet.
Ansøgerens alder
EU-borgere skal være fyldt 18 år senest på valgdagen for at kunne deltage i EuropaParlamentsvalget i Danmark. Det gælder, uanset om valgretsalderen er en anden i den
pågældendes hjemland (f.eks. Østrig, hvor valgretsalderen er 16 år).
Som oplyst ovenfor (afsnit 2) er det blevet muligt at ansøge om optagelse på valglisten
mellem valgene. Hvis en ansøgning er indgivet forud for det tidspunkt, hvor datoen for
det førstkommende Europa-Parlamentsvalg er blevet fastsat, skal kommunen optage
ansøgeren på valglisten, hvis ansøgeren fylder 18 år senest den 1. juli i valgåret (dvs.
2024, 2029, 2034 osv.).21
Se § 7, stk. 4, i bekendtgørelsen.
Se § 7, stk. 1, nr. 1-4, i bekendtgørelsen.
19 Se § 7, stk. 1, nr. 5, og § 8, stk. 2, i bekendtgørelsen.
20 Se § 7, stk. 1, nr. 6, og § 8, stk. 3, i bekendtgørelsen.
21 Se § 9, stk. 4, i bekendtgørelsen.
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Hvis det efterfølgende viser sig, at en ansøger, der er optaget på valglisten, ikke er fyldt
18 år senest på valgdagen, medtages vedkommende ikke i det udtræk af CPR, der
danner grundlag for valglisterne.22 Kommunen behøver ikke foretage sig noget i den
anledning.
8. Meddelelse af afslag om optagelse på valglisten
Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for at
blive optaget på valglisten. En ansøger, der ikke kan optages på valglisten, skal således
have et afslag fra kommunen.
Som oplyst ovenfor (afsnit 2) er bekendtgørelsen gjort generel, og det er derfor blevet
muligt at ansøge om optagelse på valglisten mellem valgene. Det betyder, at en
ansøger ikke længere kan få afslag på optagelse på valglisten med den begrundelse, at
en ansøgning er indgivet for sent. Ansøgeren skal i dette tilfælde i stedet optages på
valglisten med virkning for det følgende Europa-Parlamentsvalg. Hvis ansøgeren skal
optages på valglisten med virkning for valget i 2024, skal kommunen først optage
ansøgeren efter den 26. maj 2019 (se afsnit 6). Kommunen vil dog være berettiget til at
meddele afslag, hvis ansøgningen er behæftet med væsentlige mangler, og disse ikke er
afhjulpet inden for rimelig tid. Det er ministeriets opfattelse, at en ansøgning behæftet
med væsentlige mangler, der ikke trods opfordring dertil er afhjulpet inden for 2
måneder, kan afvises. Ansøgeren har dog altid mulighed for at indsende en ny
ansøgning eller en korrekt udfyldt ansøgning.
KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet er i gang med at udarbejde standardbrevet
”Afslag på ansøgning fra EU-borgere om optagelse på valglisten i Danmark” til brug
for kommunens skriftlige meddelelse af afslag om optagelse på valglisten. Meddelelsen
vil snarest blive fremsendt til kommunen og blive gjort tilgængelig på ministeriets og
KL’s hjemmesider.
Bemærk, at meddelelsen også kan anvendes til kommunens skriftlige afslag på
ansøgning om optagelse på valglisten fra EU-borgere registreret i Udenrigsministeriets
protokol (EU-diplomater m.fl.)23 og fra EU-borgere, der hverken er bopælsregistreret i
CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol.24
9. Indberetning til CPR
Kommunen skal indberette afgørelser om optagelse på valglisten til CPR i
overensstemmelse med de nærmere fastsatte regler herfor. 25
10. Sletning af valglisten
EU-borgere, der er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, kan til
enhver tid anmode om at blive slettet af valglisten. En anmodning om sletning skal
indgives senest fredag den 10. maj 2019 for at få virkning for Europa-Parlamentsvalget
den 26. maj 2019. En anmodning, der indgives senere, vil få virkning for valget i 2024.
KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet er i gang med at udarbejde en formular, der
både indeholder ”Anmodning fra EU-borgere om sletning af valglisten i Danmark” og
”Meddelelse om sletning af valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark”.
Formularen kan således anvendes ved EU-borgerens anmodning om sletning af

Se § 18 i bekendtgørelsen.
Reguleret i bekendtgørelse nr. 279 af 13. april 2018.
24 Reguleret i bekendtgørelse nr. 157 af 20. februar 2019.
25 Se § 15 i bekendtgørelsen.
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valglisten26 og til kommunens skriftlige underretning om, at den pågældende efter
anmodning er blevet slettet af valglisten.27 Formularen vil snarest blive fremsendt til
kommunen og blive gjort tilgængelig på ministeriets og KL’s hjemmesider.
Bemærk, at formularen også kan anvendes af EU-borgere registreret i
Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.)28 og af EU-borgere, der hverken
er bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol.29
Formularen kan således også anvendes til brug for kommunens skriftlige underretning
om sletning fra valglisten til disse EU-borgere.
11. Underretning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til EU-borgere med fast
bopæl i Danmark
EU-borgere, der tirsdag den 26. februar 2019 er registreret i CPR med bopæl eller fast
opholdssted i en kommune i Danmark, og som vil være fyldt 18 år senest på valgdagen,
modtager underretning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at de kan stemme
og stille op til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Ministeriet udsender to forskellige
underretninger. Underretningen sendes umiddelbart efter den 26. februar 2019.
1. Underretning til EU-borgere, der optages på valglisten efter ansøgning30
EU-borgere, der ikke var optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i 2014,
modtager fra Økonomi- og Indenrigsministeriet underretning om, at de efter
ansøgning kan optages på valglisten.
EU-borgere, der tidligere har været optaget på valglisten, men siden har været
fraflyttet Danmark eller har anmodet om at blive slettet af valglisten, vil også modtage
denne underretning.
Underretningen fremsendes på dansk og engelsk til de pågældende EU-borgere.
Underretningen indeholder også en kort tekst på polsk, tysk og fransk. Der henvises i
underretningen til ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk (og til den engelske
valghjemmeside: elections.oim.dk) for uddybende information og ansøgningsskema
(på dansk, engelsk, polsk, tysk og fransk).
2. Underretning til EU-borgere, der optages automatisk på valglisten 31
Økonomi- og Indenrigsministeriet sender underretning til de EU-borgere, der
automatisk optages på valglisten. EU-borgere, der var optaget på valglisten ved
Europa-Parlamentsvalget i 2014, optages automatisk på valglisten i 2019, hvis de
siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, og de ikke har anmodet om at blive
slettet af valglisten.
Underretningen fremsendes på dansk og engelsk til de pågældende EU-borgere.
Underretningen indeholder også en kort tekst på polsk, tysk og fransk. Der henvises i
underretningen til ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk (og den engelske
valghjemmeside: elections.oim.dk) for uddybende information, herunder information
på dansk, engelsk, polsk, tysk og fransk.
12. Underretning fra kommunen til EU-borgere med fast bopæl i Danmark

Se § 19, stk. 2, i bekendtgørelsen.
Se § 19, stk. 3, i bekendtgørelsen.
28 Se § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 279 af 13. april 2018.
29 Se § 15, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 157 af 20. februar 2019.
30 Se § 20, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen.
31 Se § 21, stk. 1, i bekendtgørelsen.
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Kommunen skal sende eller udlevere vedlagte underretningsbrev (bilag 5) og
ansøgningsskema med vejledning (bilag 2 (dansk)) til nedenstående personer.32
Underretningsbrevet er også vedlagt på engelsk (bilag 6) og kan således, hvor det
findes hensigtsmæssigt, udsendes i stedet for den danske version sammen med
vedlagte ansøgningsskema og vejledning (bilag 3 (engelsk)). Underretningsbrevet er i
øvrigt udformet på dansk, engelsk, polsk, tysk og fransk, der alle kan findes her.
Kommunen skal sende eller udlevere underretning og ansøgningsskema til EUborgere, der vil være fyldt 18 år senest på valgdagen, og som fra og med tirsdag den
26. februar 2019 til og med tirsdag den 23. april 2019:
1) anmelder flytning til tilflytningskommunen for en flytning til Danmark, der er
foretaget inden tirsdag den 26. februar 2019,33
2) er flyttet til Danmark og i denne periode har anmeldt flytningen til
tilflytningskommunen,34 eller
3) har erhvervet statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i EU uden samtidig
at have dansk statsborgerskab.35
Kommunen skal derudover sende eller udlevere underretning og ansøgningsskema til
og med fredag den 10. maj 2019 til:
4) EU-borgere, der i perioden fra og med onsdag den 24. april 2019 og til og med
fredag den 10. maj 2019 ændrer status fra at have dansk statsborgerskab og fast
bopæl i Danmark, til at have statsborgerskab i et andet EU-land (uden at have
beholdt sit danske statsborgerskab) og fortsat have fast bopæl i Danmark.36
Kommunen skal desuden udlevere underretningsbrev og ansøgningsskema efter
anmodning. Derudover er det hensigtsmæssigt, at underretningsbrev og
ansøgningsskema kan findes på kommunens hjemmeside (både på dansk og engelsk).
Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent

Se § 20, stk. 3 og 6, jf. stk. 7, i bekendtgørelsen.
Se § 20, stk. 3, nr. 1, i bekendtgørelsen.
34 Se § 20, stk. 3, nr. 2, i bekendtgørelsen.
35 Se § 20, stk. 3, nr. 3, i bekendtgørelsen.
36 Se § 20, stk. 6, i bekendtgørelsen.
32
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Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i
Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske
Union, der er bopælsregistreret i CPR1)
I medfør af § 14 a, stk. 4, 1. pkt., i lov om valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse
nr. 226 af 21. marts 2018, fastsættes:
Kapitel 1
Betingelser for optagelse på valglisten
§ 1. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den
Europæiske Union, der har valgret til Europa-Parlaments‐
valg i Danmark efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og som ikke
optages automatisk på valglisten i medfør af lovens § 14 a,
stk. 2, optages efter ansøgning på valglisten til det førstkom‐
mende valg til Europa-Parlamentet, hvis
1) de senest 5 uger før valgdagen opfylder valgretsbe‐
tingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra al‐
dersbetingelsen,
2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter
reglerne i §§ 2-8, og
3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest
15.-dagen før valgdagen.
Stk. 2. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den
Europæiske Union, der i perioden fra og med dagen efter
fristen i stk. 1, nr. 1, til og med 15.-dagen før valgdagen æn‐
drer status fra at opfylde valgretsbetingelserne efter lovens §
3, stk. 1, nr. 1 eller 4, bortset fra aldersbetingelsen, til at op‐
fylde valgretsbetingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3,
bortset fra aldersbetingelsen, optages efter ansøgning på
valglisten, hvis
1) de senest 15.-dagen før valgdagen opfylder valgretsbe‐
tingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra
aldersbetingelsen,
2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter
reglerne i §§ 2-8, og
3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest
15.-dagen før valgdagen.
Stk. 3. Hvis dagen, der ligger 5 uger før valgdagen, er en
lørdag eller søndag eller anden helligdag, forlænges fristen,

1)

der er nævnt i stk. 1, nr. 1, og stk. 2, til den førstkommende
hverdag, der ikke er en lørdag.
Stk. 4. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller søndag
eller anden helligdag, fremrykkes fristerne, der er nævnt i
stk. 1, nr. 3, og stk. 2, til den umiddelbart forudgående hver‐
dag, der ikke er en lørdag.
Kapitel 2
Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten og
ansøgningsfrist
§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten til valg til Eu‐
ropa-Parlamentet indgives til kommunalbestyrelsen i den
kommune, hvor ansøgeren på ansøgningstidspunktet er bo‐
pælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR).
§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse
eller pr. post eller e-post.
§ 4. En ansøgning skal for at få virkning for det førstkom‐
mende valg til Europa-Parlamentet indgives senest 5 uger
før valgdagen, jf. dog stk. 2 og 3. Hvis dagen, der ligger 5
uger før valgdagen, er en lørdag eller søndag eller anden
helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag,
der ikke er en lørdag.
Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, men som er
flyttet til Danmark senere end 6 uger før valgdagen, eller
som senere end denne dag har anmeldt flytningen til tilflyt‐
ningskommunen, eller som senere end denne dag har er‐
hvervet statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i
Den Europæiske Union, skal indgive ansøgning om opta‐
gelse på valglisten senest 4 uger før valgdagen, for at ansøg‐
ningen kan få virkning for det førstkommende valg til Euro‐
pa-Parlamentet. Hvis dagen, der ligger 6 uger før valgdagen
henholdsvis 4 uger før valgdagen, er en lørdag eller søndag
eller anden helligdag, forlænges fristen til den førstkommen‐
de hverdag, der ikke er en lørdag.
Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 1, stk. 2, skal indgive
ansøgning om optagelse på valglisten senest 15.-dagen før

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for
valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, EF-Tidende 1993,
L 329, s. 34, som ændret ved Rådets direktiv nr. 2013/1/EU af 20. december 2012, EU-Tidende 2013, L 26, s. 27.
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valgdagen, for at ansøgningen kan få virkning for det først‐
kommende valg til Europa-Parlamentet. Er 15.-dagen før
valgdagen en lørdag eller søndag eller anden helligdag,
fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag,
der ikke er en lørdag.
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Kapitel 3

Stk. 2. Manglende oplysning om seneste bopæl (adresse) i
hjemlandet, jf. § 7, stk. 1, nr. 5, kan, selv om ansøgeren tid‐
ligere har haft bopæl i sit hjemland, ikke bevirke, at ansøg‐
ningen ikke kan imødekommes, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. I tilfælde, hvor ansøgeren har oplyst, at pågælden‐
de tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parla‐
mentsvalg i sit hjemland, men ikke er i stand til at give op‐
lysning om, i hvilken valgkreds eller kommune eller hvilket
afstemningsområde i hjemlandet vedkommende har været
optaget på valglisten, kan ansøgningen uanset § 7, stk. 1, nr.
6, imødekommes, hvis ansøgeren tidligere har haft bopæl i
sit hjemland og har givet oplysning om sin seneste bopæl
(adresse) i hjemlandet.

Ansøgningens form og indhold

Kapitel 4

§ 6. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema,
der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning sende
eller udlevere ansøgningsskemaet.

Behandling af ansøgningen

§ 5. Indgives en ansøgning efter udløbet af de frister, der
er nævnt i § 4, kan ansøgeren ikke optages på valglisten til
det førstkommende valg til Europa-Parlamentet. Opfylder
ansøgeren i øvrigt betingelserne for optagelse på valglisten,
skal ansøgeren optages på valglisten med virkning for det
næstfølgende valg til Europa-Parlamentet.

§ 7. Ansøgningen om optagelse på valglisten skal være
dateret og underskrevet af ansøgeren, jf. dog stk. 4, og skal
indeholde
1) ansøgerens fulde navn,
2) ansøgerens personnummer,
3) ansøgerens statsborgerskab,
4) ansøgerens bopæl (adresse) i Danmark,
5) ansøgerens seneste bopæl (adresse) i den stat, hvori den
pågældende er statsborger (hjemlandet), jf. dog stk. 3
og § 8, stk. 2, og
6) oplysning om, i hvilken valgkreds, kommune eller af‐
stemningsområde ansøgeren senest har været optaget
på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet,
jf. dog stk. 3 og § 8, stk. 3.
Stk. 2. Ansøgningen skal tillige indeholde en erklæring
om, at ansøgeren kun vil udøve sin valgret ved valget til Eu‐
ropa-Parlamentet i Danmark.
Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde oplysning om, hvor‐
vidt ansøgeren tidligere har haft bopæl i sit hjemland. An‐
søgningen skal ligeledes indeholde oplysning om, hvorvidt
ansøgeren tidligere har været optaget på valglisten til Euro‐
pa-Parlamentsvalg i sit hjemland.
Stk. 4. Indgives ansøgningen pr. e-post, skal ansøgerens
navn anføres på det sted på ansøgningsskemaet, der er be‐
regnet til ansøgerens underskrift.
§ 8. Er ansøgning ikke indgivet i overensstemmelse med
reglerne i § 6, stk. 1, og § 7, kan ansøgeren ikke optages på
valglisten til det førstkommende valg til Europa-Parla‐
mentet, jf. dog stk. 2 og 3, medmindre eventuelle mangler
eller uoverensstemmelser er afhjulpet senest 15.-dagen før
valgdagen. Er eventuelle mangler eller uoverensstemmelser
afhjulpet senere end 15.-dagen før valgdagen, skal ansøge‐
ren dog optages på valglisten med virkning for det næstføl‐
gende valg til Europa-Parlamentet. Er 15.-dagen før valgda‐
gen en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes
fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er
en lørdag.

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt efter mod‐
tagelsen af en ansøgning undersøge, om den er indgivet ret‐
tidigt, jf. §§ 4 og 5, og i bekræftende fald tillige, om
1) ansøgeren senest 5 uger før valgdagen, jf. § 1, stk. 1,
nr. 1, og § 1, stk. 3, henholdsvis senest 15.-dagen før
valgdagen, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, og § 1, stk. 4, er flyttet
til Danmark og har anmeldt flytningen til tilflytnings‐
kommunen og er statsborger i en af de øvrige med‐
lemsstater i Den Europæiske Union,
2) ansøgeren er fyldt 18 år senest på valgdagen, og
3) ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og underskrevet
af ansøgeren, jf. § 6, stk. 1, og § 7, herunder om de
meddelte oplysninger om fulde navn, personnummer,
statsborgerskab og bopæl (adresse) i Danmark og even‐
tuelt seneste bopæl (adresse) i hjemlandet svarer til op‐
lysningerne i CPR.
Stk. 2. Er ansøgningsskemaet mangelfuldt udfyldt, og kan
disse mangler ikke umiddelbart afhjælpes, eller er der væ‐
sentlige uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansøg‐
ningsskemaet og oplysningerne i CPR, skal kommunalbe‐
styrelsen snarest muligt give ansøgeren skriftlig meddelelse
herom med henblik på, at eventuelle mangler eller uoverens‐
stemmelser kan blive afhjulpet henholdsvis berigtiget, even‐
tuelt ved rettelser i CPR.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med
skriftlig meddelelse efter stk. 2 gøre ansøgeren opmærksom
på, at eventuelle mangler eller uoverensstemmelser skal væ‐
re afhjulpet senest 15.-dagen før valgdagen, jf. § 8, stk. 1,
for at ansøgeren kan optages på valglisten til det førstkom‐
mende valg til Europa-Parlamentet. Meddelelsen skal også
gøre ansøgeren opmærksom på, at hvis eventuelle mangler
eller uoverensstemmelser er afhjulpet senere end 15.-dagen
før valgdagen, vil ansøgeren blive optaget på valglisten med
virkning for det næstfølgende valg til Europa-Parlamentet.
Stk. 4. Er ansøgningen indgivet forud for fastsættelsen af
tidspunktet for datoen for førstkommende valg til EuropaParlamentet, optages ansøgeren på valglisten, såfremt ansø‐
geren er fyldt 18 år senest 1. juli i valgåret, jf. tillige § 18.
§ 10. Er ansøgningen indgivet til kommunalbestyrelsen i
en anden kommune end den, hvor ansøgeren på ansøgnings‐
tidspunktet er bopælsregistreret i CPR, skal kommunalbe‐
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styrelsen snarest muligt videresende ansøgningen til denne
kommune, der skal behandle ansøgningen.
Kapitel 5
Afgørelse om optagelse på valglisten
§ 11. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvor‐
vidt en ansøger opfylder betingelserne for optagelse på valg‐
listen, jf. §§ 1-8. Opfylder en ansøger betingelserne for op‐
tagelse på valglisten, skal ansøgningen imødekommes. Af‐
gørelsen skal for at have virkning for det førstkommende
valg til Europa-Parlamentet træffes senest 15.-dagen før
valgdagen. Afgørelser, der træffes senere end 15.-dagen før
valgdagen, får virkning for det næstfølgende valg til Euro‐
pa-Parlamentet. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller
søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den
umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke ind‐
bringes for anden administrativ myndighed.
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Kapitel 7
Kommunalbestyrelsens indberetning til CPR
§ 15. Kommunalbestyrelsen skal indberette afgørelser om
optagelse på valglisten af personer, der har valgret efter
lovens § 3, stk. 1, nr. 3, til CPR i overensstemmelse med de
nærmere fastsatte regler herfor.
§ 16. Personer, der har valgret efter lovens § 3, stk. 1, nr.
3, og som skal optages på valglisten, optages på valglisten i
den kommune, hvor de er bopælsregistreret i CPR 15.-dagen
før valgdagen. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller
søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den
umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.
§ 17. Personer, der er omfattet af lovens § 3, stk. 3 og 4,
jf. stk. 1, nr. 3, vil, uanset kommunalbestyrelsens afgørelse
om optagelse på valglisten, af Økonomi- og Indenrigsmini‐
steriet blive slettet fra det udtræk af CPR, der danner grund‐
lag for valglisterne.

§ 12. Er der indgivet ansøgning fra en person, der optages
på valglisten i medfør af lovens § 14 a, stk. 2, giver kom‐
munalbestyrelsen den pågældende meddelelse om, at opta‐
gelse på valglisten vil ske automatisk.

§ 18. Viser det sig efter optagelse på valglisten, at ansø‐
geren ikke er fyldt 18 år senest på valgdagen, medtages
vedkommende ikke i det udtræk af CPR, der danner grund‐
lag for valglisterne.

Kapitel 6

Kapitel 8

Underretning af ansøgeren og hjemlandet

Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på
valglisten

§ 13. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har truffet af‐
gørelse om imødekommelse af en ansøgning om optagelse
på valglisten, jf. § 11, underretter kommunalbestyrelsen
skriftligt ansøgeren herom, jf. stk. 2.
Stk. 2. Underretningen til ansøgeren skal, ud over oplys‐
ning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde op‐
lysning om
1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 19, stk. 1 og 2, og
de nærmere vilkår herfor,
2) at en eventuel anmodning om at blive slettet af valg‐
listen skal indgives senest 15.-dagen før valgdagen for
at få virkning for det førstkommende valg til EuropaParlamentet, jf. § 19, stk. 2, og
3) at vedkommende myndighed i ansøgerens hjemland
forud for valget til Europa-Parlamentet vil blive under‐
rettet om ansøgerens optagelse på valglisten i Dan‐
mark, jf. § 14.
Stk. 3. Er 15.-dagen før valgdagen, der er nævnt i stk. 2,
nr. 2, en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremryk‐
kes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, der ik‐
ke er en lørdag.
§ 14. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver forud for
hvert valg til Europa-Parlamentet meddelelse til
vedkommende myndighed i vedkommende hjemland om,
hvilke herboende statsborgere fra vedkommende hjemland
der er optaget på valglisten til valget i Danmark. Meddelel‐
sen gives på grundlag af oplysningerne i CPR, jf. §§ 15, 17
og 18.

§ 19. Afgørelse om optagelse på valglisten gælder, så
længe den pågældende opfylder valgretsbetingelserne i
lovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten ophører med
at have gyldighed, hvis den pågældende indgiver skriftlig
anmodning til kommunalbestyrelsen i sin bopælskommune
om at blive slettet af valglisten. En anmodning om at blive
slettet, der indgives senere end 15.-dagen før valgdagen, får
først virkning for det næstfølgende valg til Europa-Parla‐
mentet. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller søndag
eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart
forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig underret‐
ning til den pågældende om, at pågældende efter anmodning
er blevet slettet af valglisten, og om, fra hvilket valg til Eu‐
ropa-Parlamentet sletningen har virkning, jf. stk. 2, 2. pkt.
Kapitel 9
Underretning af herboende EU-borgere om valgret og
valgbarhed
§ 20. Forud for hvert valg til Europa-Parlamentet sender
Økonomi- og Indenrigsministeriet 3 måneder før valgdagen
eller snarest muligt derefter underretning, jf. stk. 2, til stats‐
borgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske
Union, som
1) 3 måneder før valgdagen er registreret i CPR med bo‐
pæl eller fast opholdssted i en kommune i Danmark,
2) vil være fyldt 18 år senest på valgdagen,
3) ikke opfylder betingelserne for at blive optaget automa‐
tisk på valglisten i medfør af lovens § 14 a, stk. 2, og
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ikke efter ansøgning efter det seneste valg til EuropaParlamentet er blevet optaget på valglisten.
Stk. 2. Underretningen oplyser om de betingelser og be‐
stemmelser, der gælder for udøvelse af retten til at stemme
og opstille til valg i Danmark, samt henviser til nærmere in‐
formation på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjem‐
meside, hvor også det relevante ansøgningsskema, jf. § 6,
stk. 1, samt en vejledning hertil vil være til rådighed i for‐
skellige sprogversioner. Underretningen indeholder end‐
videre relevant kontaktinformation til Økonomi- og Inden‐
rigsministeriet.
Stk. 3. Forud for hvert valg til Europa-Parlamentet sender
eller udleverer kommunalbestyrelsen underretning og an‐
søgningsskema, jf. stk. 7, til statsborgere i en af de øvrige
medlemsstater i Den Europæiske Union, som vil være fyldt
18 år senest på valgdagen, og som fra og med 3 måneder før
valgdagen til og med 5 uger før valgdagen
1) anmelder flytning til tilflytningskommunen for en flyt‐
ning til Danmark, der er foretaget mere end 3 måneder
før valgdagen,
2) er flyttet til Danmark og har anmeldt flytningen til til‐
flytningskommunen eller
3) har erhvervet statsborgerskab i en af de øvrige med‐
lemsstater i Den Europæiske Union.
Stk. 4. Hvis dagen, der ligger 3 måneder før valgdagen, er
en lørdag eller søndag eller anden helligdag, rykkes skæ‐
ringsdagen, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, og stk. 3, til den
førstkommende hverdag, der ikke er en lørdag.
Stk. 5. Hvis dagen, der ligger 5 uger før valgdagen, er en
lørdag eller søndag eller anden helligdag, forlænges fristen,
der er nævnt i stk. 3, til den førstkommende hverdag, der ik‐
ke er en lørdag.
Stk. 6. Til de personer, der er omfattet af § 1, stk. 2, skal
kommunalbestyrelsen udlevere eller sende underretning og

Nr. 127.

ansøgningsskema, jf. stk. 7, til og med 15.-dagen før valg‐
dagen. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller søndag el‐
ler anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart
forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.
Stk. 7. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver kom‐
munalbestyrelsen meddelelse om indholdet og udformnin‐
gen af underretning og ansøgningsskema.
Stk. 8. Ansøgningsskemaet kan i øvrigt fås hos kom‐
munen eller hentes på ministeriets valghjemmeside.
§ 21. Økonomi- og Indenrigsministeriet sender til de per‐
soner, der 3 måneder før valgdagen opfylder betingelserne
for at blive optaget på valglisten i medfør af lovens § 14 a,
stk. 2, eller som efter ansøgning efter det seneste valg til Eu‐
ropa-Parlamentet er blevet optaget på valglisten, under‐
retning om, at de automatisk vil blive optaget på valglisten i
Danmark, medmindre de anmoder om at blive slettet af
valglisten, jf. § 19, stk. 2. Derudover henviser underret‐
ningen til ministeriets valghjemmeside for nærmere oplys‐
ning om betingelserne for at opstille til valg i Danmark. Un‐
derretningen indeholder endvidere relevant kontaktinforma‐
tion til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Underretning sen‐
des til de pågældende personer 3 måneder før valgdagen el‐
ler snarest muligt derefter.
Stk. 2. Hvis dagen, der ligger 3 måneder før valgdagen, er
en lørdag eller søndag eller anden helligdag, rykkes den
skæringsdag, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., til den førstkom‐
mende hverdag, der ikke er en lørdag.
Kapitel 10
Ikrafttræden
§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2019.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 1. februar 2019
SIMON EMIL AMMITZBØLL-BILLE
/ Christine Boeskov

ANSØGNINGSSKEMA
Sendes* til kommunalbestyrelsen i

Udfyldes af kommunen
Modtaget dato

Journalnummer

Europa-Parlamentsvalg
Ansøgning om optagelse på valglisten af en
herboende statsborger fra en af de øvrige
medlemsstater i Den Europæiske Union

*) Hvis du gerne vil sende ansøgningsskemaet pr. e-mail, bør du sende det som sikker post, da ansøgningsskemaet indeholder personfølsomme oplysninger (dit personnummer).

Ansøger

Husk – se vejledningen på bagsiden

Fornavn, mellemnavn og efternavn

Personnummer

Adresse i Danmark

Statsborger i

Har du tidligere haft bopæl i dit hjemland? (sæt kryds i én af rubrikkerne)

Nej

Ja

Nej

Ja

Hvis ja, oplys seneste adresse i hjemlandet

Har du tidligere været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i dit
hjemland? (sæt kryds i én af rubrikkerne)
Hvis ja, oplys seneste valgkreds, kommune eller afstemningsområde i hjemlandet

Ansøgerens erklæring og underskrift
Undertegnede erklærer, at jeg kun vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.
Telefonnummer i dagtimerne

Dato og underskrift

Urigtig skriftlig erklæring kan efter straffelovens §163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Økonomi- og Indenrigsministeriet 2019

Vejledning
Valgret og optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere fra en af de øvrige
1
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 EuropaParlamentet i Danmark.

*Hvis fristerne falder på en lørdag, søndag eller helligdag,
rykkes disse til næste hverdag. Datoerne, der er indsat i
parentes, er fristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 26.
maj 2019.

Hvis du er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister
(CPR), anses du for at have fast bopæl i Danmark.

Ansøgninger, der ingives efter ovenstående frister, kan
ikke få virkning for det førstkommende valg til EuropaParlamentet, men kan få virkning for det næstfølgende valg.
Dette skema kan således også benyttes efter, at EuropaParlamentsvalget den 26. maj 2019 har været afholdt.

Udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c) eller ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), har dog ikke valgret.
2. For at deltage i valget skal du optages på valglisten
For at du kan stemme ved valget, skal du være optaget på
valglisten. Hvis du er EU-borger og bor i Danmark, kan du
kun optages på valglisten til valget i Danmark 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. Du kan dog kun stemme ét sted og må
derfor ikke stemme både ved valget i Danmark og i dit hjemland.
Ønsker du at stemme til valget i Danmark, skal du derfor
give de oplysninger, der er angivet på ansøgningsskemaet,
og sende ansøgningen til den kommune, hvor du bor.
Hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det
seneste Europa-Parlamentsvalg, skal du dog ikke søge
om at komme på valglisten til det kommende EuropaParlamentsvalg, medmindre du i den mellemliggende periode har været fraflyttet til udlandet, Færøerne eller Grønland
eller efter eget ønske er blevet slettet af valglisten. Se pkt. 5
og 6.
3. Ansøgningsfrist
Der er ikke nogen tidligste frist for, hvornår du kan søge om
optagelse på valglisten. Kommunen skal dog have din ansøgning senest 5 uger før valgdagen for, at den kan få
virkning for det førstkommende valg. Hvis fristen falder på
en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen dog til næste
hverdag. Ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 er
fristen tirsdag den 23. april 2019.
Fristen er i stedet 4 uger før valgdagen (29. april
2019)*, hvis du i perioden fra og med 6 uger før valgdagen
(15. april 2019)* og til og med 5 uger før valgdagen (23. april
2019)* enten:
1) er flyttet til Danmark,
2) har anmeldt flytning til din nye kommune, eller
3) er blevet statsborger i et af de øvrige EU-lande.

4. Behandling af ansøgningen
Ansøgningen behandles og afgøres af den kommune, hvor
du bor. Hvis du mangler at udfylde noget af ansøgningsskemaet, eller hvis oplysningerne ikke stemmer med oplysningerne i Det Centrale Personregister (CPR), vil kommunen
give dig skriftlig besked herom og bede om flere oplysninger.
5. Hvis din ansøgning bliver imødekommet
Hvis din ansøgning om optagelse på valglisten bliver imødekommet, vil du være optaget på valglisten til EuropaParlamentsvalg i Danmark, så længe du bor i Danmark. Du
vil derfor automatisk, det vil sige uden at du skal søge om
det igen, blive optaget på valglisten til de næstfølgende Europa-Parlamentsvalg, forudsat at du ikke i den mellemliggende periode har været fraflyttet til udlandet, Færøerne
eller Grønland eller er blevet slettet fra valglisten.
6. Sletning fra valglisten
Du kan til enhver tid bede om at blive slettet af valglisten.
Det gør du ved at bede den kommune, hvor du bor, om det.
For at blive slettet af valglisten til Europa-Parlamentsvalg
skal du have søgt kommunen om at blive slettet senest 15
dage før valgdagen. Hvis den dag er en lørdag, søndag eller
helligdag, fremrykkes fristen til den forudgående hverdag.
Ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 er fristen
fredag den 10. maj 2019.
7. Brexit
Hvis du er britisk statsborger, kan der gælde særlige regler.
Du kan læse mere her: valg.oim.dk/vaelgere/brexit/.
8. Behandling af personoplysninger
Efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven
har du ret til indsigt i de oplysninger, der registreres om dig.
Du kan henvende dig til myndigheden, der registrerer oplysningerne (kommunen). Du kan kræve at få rettet evt.
urigtige oplysninger, der er registreret om dig.

1 De øvrige medlemsstater i EU er følgende: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien,
Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien,
(Storbritannien), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
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APPLICATION FORM
To be sent to* the local authority council in

To be filled in by the local authority (Udfyldes af
kommunen)
Modtaget dato

Journalnummer

European Parliamentary elections
Application for enrolment in the electoral
register of a resident citizen of another member
state of the European Union

*) If you want to send the application form by email, you should send it as secure mail as the application form
contains personal sensitive information (your civil registration number).

Applicant

Remember - see the directions on the back

First name, middle name and last name

Civil registration number

Address in Denmark

Citizen of

Have you previously resided in your home country? (enter an X in the appropriate box)

No

Yes

No

Yes

If yes, state the latest address in your home country

Have you previously enrolled in the electoral register for the European Parliamentary
elections in your home country? (enter an X in the appropriate box)
If yes, state the latest constituency, local authority or polling district in your home country

The applicant’s declaration and signature
The undersigned declares that I will exercise my voting right in the European Parliamentary elections in Denmark only.
Telephone number during daytime

Date and signature

Under section 163 of the Danish Penal Code an incorrect written declaration is punishable by a fine or imprisonment for
up to four months.
The Ministry for Economic Affairs and the Interior 2019

Directions
For voting rights and enrolment in the electoral register for the European Parliamentary elections in
1
Denmark for citizens of another EU member state, with a permanent address in Denmark
1. Conditions for the right to vote
EU citizens with a permanent address in Denmark and who
by or before the election day have reached 18 years of age
are entitled to vote in the European Parliamentary elections
in Denmark.
If your name and address have already been registered in
the Civil Registration System (CPR), you are considered to
have a permanent address in Denmark.
Foreign nationals who have been deported by final judgment
(according to sections 22-24 or 25c of the Danish Aliens Act)
or by a final decision (sections 25-25b of the Danish Aliens
Act), are however disqualified from voting.
2.

Before you can vote in the elections you must be
enrolled in the electoral register
In order for you to exercise your voting right you must be
enrolled in the electoral register. If you are an EU citizen
and reside in Denmark, you can only be enrolled in the electoral register for the election in Denmark after an application. The reason is that EU citizens who live in a member
state other than their home country can usually choose if
they want to participate in the elections in their home country or their country of residence. However, you can only vote
one place, and thus you cannot vote both in the elections in
Denmark and in your home country.
If you want to vote in the elections in Denmark, you must
therefore provide the information specified in the application form and send the application to the local authority
where you live.
If your name was entered in the electoral register in
Denmark at the latest European Parliamentary
elections, unless you have moved either abroad or to the
Faroe Islands or Greenland or according to your own wish
have been struck off the electoral register in the meantime,
you are not required to renew your application. See clauses 5
and 6.
3. Deadline for the application
There is no earliest deadline for when you can apply to be
entered in the electoral register. However, the local authority must receive your application no later than 5 weeks
before the election date so that it can take effect for the
next election. If the deadline falls on a Saturday, Sunday or
public holiday, the deadline is, however, postponed until the
next working day. In the European Parliament elections on
26 May 2019, the deadline is Tuesday 23 April 2019.

In the period from and including 6 weeks before the election
day (15 April 2019)* and up to and including 5 weeks before
the election day (23 April 2019)*, the deadline is instead 4
weeks before the election day (29 April 2019)* if you
have either:
1) moved to Denmark,
2) have notified your new local authority of your moving, or
3) have become a citizen in one of the other EU countries.
*If the deadlines fall on a Saturday, Sunday or public holiday, the deadlines are postponed until the next working day.
The dates in brackets are the deadlines in the European
Parliamentary elections on 26 May 2019.
Applications submitted after the above deadlines cannot
take effect in the first election in the European Parliament,
but can take effect in the next election. Thus, this form can
also be used after the holding of the European Parliamentary elections on 26 May 2019.
4. Processing of the application
The application is processed and determined by the local
authority in which you live. If information in the form is
incomplete, or the details do not match the records of the
Central Registration System (CPR), your local authority will
notify you accordingly and ask you for additional information.
5. If your application is approved
If your application for enrolment in the electoral register is
approved, you will continue to be entered in the electoral
register for European Parliamentary elections for as long as
you stay in Denmark. Therefore, you will automatically, that
is without any need for further action, be entered in the
electoral register for the next European Parliamentary elections unless you have migrated abroad, to the Faroe Islands
or Greenland in the meantime or have been struck off the
electoral register.
6. Struck off the electoral register
You may at any time request to be struck off the electoral
register. You do this by requesting the local authority where
you live to do so. To be struck off the electoral register for
the European Parliamentary elections, you must have applied to the local authority to be struck off no later than 15
before election day. If that day is a Saturday, Sunday or
public holiday, the deadline is advanced to the preceding
working day. In the European Parliament elections on 26
May 2019, the deadline is Friday 10 May 2019.

1 The other EU member states are the following: Belgium, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Croatia, Latvia,
Lithuania, Luxemburg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, (United Kingdom), Sweden, Czech
Republic, Germany, Hungary and Austria.
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7. Brexit
If you are a British citizen, special rules may apply. You can
read more here: elections.oim.dk/ep-elections/brexit/.
8. Processing of personal data
According to the General Data Protection Regulation and
the Danish Data Protection Act, you have a right of access to
the information which is registered about you. You can contact the authority which registers the information (the local
authority). You can demand to have rectified any incorrect
information registered about you.

Sagsnr.
2018 - 1167
Doknr.
73730
Dato
26-02-2019

DANSK – BREV A
[Standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af statsborgere fra en af de øvrige EU-medlemsstater –
anvendes til og med fredag den 10. maj 2019]
Du har ansøgt om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Det
meddeles herved, at du er blevet optaget på valglisten, og du kan derfor stemme til
Europa-Parlamentsvalg i Danmark.
Det første Europa-Parlamentsvalg, du kan stemme til i Danmark, er valget søndag den
26. maj 2019.
Du vil ca. 5 dage før valget modtage et valgkort med posten fra din kommune. På
valgkortet står, hvor du skal møde op for at stemme på valgdagen, og i hvilket tidsrum
du kan stemme.
I stedet for at møde op og stemme på valgdagen kan du vælge at brevstemme. Du kan
brevstemme i enhver kommune i Danmark fra mandag den 15. april til og med torsdag
den 23. maj 2019.
Dit hjemland vil blive underrettet om, at du er optaget på valglisten til EuropaParlamentsvalg i Danmark.
Du bliver stående på valglisten, så længe du har fast bopæl i Danmark, medmindre du
anmoder om at blive slettet af valglisten. Hvis du vil slettes af valglisten, skal du
anmode om det senest 15 dage før valgdagen. Hvis den dag er en lørdag, søndag eller
helligdag, fremrykkes fristen til den forudgående hverdag. En anmodning om sletning
skal således indgives senest fredag den 10. maj 2019 for at få virkning for valget
søndag den 26. maj 2019. En anmodning, der indgives senere end denne dag, får
virkning for valget i 2024.
Hvis du på valgdagen er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller
25 c) eller ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), har du dog ikke
valgret. Du vil derfor i den situation ikke kunne stemme til valget, selv om du har
modtaget dette brev.
Efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du ret til indsigt i de
oplysninger, der registreres om dig. Det kan du få ved at henvende dig til din
kommune, der har registreret oplysningerne. Du kan kræve at få rettet evt. urigtige
oplysninger, der er registreret om dig.
Med venlig hilsen

DANSK – BREV B
[Standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af statsborgere fra en af de øvrige EU-medlemsstater –
anvendes fra og med lørdag den 11. maj 2019 til og med valgdatoen for EuropaParlamentsvalget i 2024 er fastsat]
Du har ansøgt om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Det
meddeles herved, at du er blevet optaget på valglisten, og du kan derfor stemme til
Europa-Parlamentsvalg i Danmark.
Det første Europa-Parlamentsvalg, du kan stemme til i Danmark, er valget i 2024.
Du vil ca. 5 dage før valget i 2024 modtage et valgkort med posten fra din kommune.
På valgkortet står, hvor du skal møde op for at stemme på valgdagen, og i hvilket
tidsrum du kan stemme.
I stedet for at møde op og stemme på valgdagen kan du vælge at brevstemme. Du kan
brevstemme i enhver kommune i Danmark fra 6 uger før valgdagen til og med 3. sidste
hverdag (inkl. lørdag) før valgdagen.
Dit hjemland vil i forud for valget i 2024 blive underrettet om, at du er optaget på
valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.
Du bliver stående på valglisten, så længe du har fast bopæl i Danmark, medmindre du
anmoder om at blive slettet af valglisten. Hvis du vil slettes af valglisten, skal du
anmode om det senest 15 dage før valgdagen, for at det får virkning for EuropaParlamentsvalget i 2024. Hvis den dag er en lørdag, søndag eller helligdag, fremrykkes
fristen til den forudgående hverdag. En anmodning, der indgives senere end denne
dag, får virkning for valget i 2029.
Hvis du er optaget på valglisten, inden datoen for afholdelse af EuropaParlamentsvalget i 2024 er fastsat, og viser det sig, at du ikke er fyldt 18 år senest på
valgdagen, har du ikke valgret. Du vil derfor i den situation ikke kunne stemme til
valget i 2024, selv om du har modtaget dette brev.
Hvis du er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c) eller
ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), har du ikke valgret. Du vil
derfor i den situation ikke kunne stemme til valget, selv om du har modtaget dette
brev.
Efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du ret til indsigt i de
oplysninger, der registreres om dig. Det kan du få ved at henvende dig til din
kommune, der har registreret oplysningerne. Du kan kræve at få rettet evt. urigtige
oplysninger, der er registreret om dig.
Med venlig hilsen
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ENGELSK – BREV A
[Standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af statsborgere fra en af de øvrige EU-medlemsstater –
anvendes til og med fredag den 10. maj 2019]
You have applied for enrolment in the electoral register for the European Parliamentary elections in Denmark. You are hereby informed that you have been enrolled in the
electoral register for the European Parliamentary elections in Denmark.
The first European Parliament elections that you can vote for in Denmark are the elections on Sunday 26 May 2019.
About 5 days before the election, you will receive a poll card by mail from your local
authority. The poll card specifies where you should appear to vote on the election day
and during which hours you can vote.
Instead of appearing in person to cast your vote on election day, you can opt for advance voting. You can cast your vote in advance in any local authority in Denmark
from Monday 15 April up to and including Thursday 23 May 2019.
Your home country will be notified that you have been enrolled in the electoral register
for the European Parliamentary elections in Denmark.
You will remain enrolled in the electoral register for as long as you have a permanent
address in Denmark unless you file a request for being struck off the electoral register.
If you want to be struck off the electoral register, you must make the request no later
than 15 days before election day. If that day is a Saturday, Sunday or public holiday,
the deadline is advanced to the preceding working day. A request for being struck off
must thus be submitted no later than Friday 10 May 2019 to have effect in the elections on Sunday 26 May 2019. An application submitted later than that day will have
effect to the elections in 2024.
If on election day, you have been deported by final judgment (according to sections 2224 or 25c of the Danish Aliens Act) or by a final decision (sections 25-25b of the Danish Aliens Act), you are however disqualified from voting. In that situation, you therefore cannot cast your vote in the election even if you have received this letter.
According to the General Data Protection Regulation and the Danish Data Protection
Act, you have a right of access to the information which is registered about you. You
can get that by contacting your local authority which has registered the information.
You can demand to have rectified any incorrect information registered about you.
Yours sincerely
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ENGELSK – BREV B
[Standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af statsborgere fra en af de øvrige EU-medlemsstater –
anvendes fra og med lørdag den 11. maj 2019 til og med valgdatoen for EuropaParlamentsvalget i 2024 er fastsat]
You have applied for enrolment in the electoral register for the European Parliamentary elections in Denmark. You are hereby informed that you have been enrolled in the
electoral register for the European Parliamentary elections in Denmark.
The first European Parliament elections that you can vote for in Denmark are the elections in 2024.
About 5 days before the elections in 2024, you will receive a poll card by mail from
your local authority. The poll card specifies where you should appear to vote on the
election day and during which hours you can vote.
Instead of appearing in person to cast your vote on election day, you can opt for advance voting. You can cast your vote in advance in any local authority in Denmark
from 6 weeks before election day up to and including the third working day (including
Saturdays) before the election day.
Prior to the elections in 2024, your home country will be notified that you have been
enrolled in the electoral register for the European Parliamentary elections in Denmark.
You will remain enrolled in the electoral register for as long as you have a permanent
address in Denmark unless you file a request for being struck off the electoral register.
If you want to be struck off the electoral register, you must make the request no later
than 15 days before election day in order for it to have effect in the European Parliamentary elections in 2024. If that day is a Saturday, Sunday or public holiday, the
deadline is advanced to the preceding working day. An application submitted later
than that day will have effect to the elections in 2029.
If you are enrolled in the electoral register before the date of the holding of the European Parliamentary elections in 2024 has been scheduled, and it turns out that you
have not reached 18 of age no later than on election day, you have no voting rights. In
that situation, you therefore cannot cast your vote in the elections in 2024 even if you
have received this letter.
If you have been deported by final judgment (according to sections 22-24 or 25c of the
Danish Aliens Act) or by a final decision (sections 25-25b of the Danish Aliens Act),
you are however disqualified from voting. In that situation, you therefore cannot cast
your vote in the elections even if you have received this letter.
According to the General Data Protection Regulation and the Danish Data Protection
Act, you have a right of access to the information which is registered about you. You
can get that by contacting your local authority which has registered the information.
You can demand to have rectified any incorrect information registered about you.
Yours sincerely
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FRANSK – BREV A
[Standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af statsborgere fra en af de øvrige EU-medlemsstater –
anvendes til og med fredag den 10. maj 2019]
Vous avez demandé à être inscrit sur la liste électorale pour les élections au Parlement
européen au Danemark. Nous vous notifions par la présente que vous avez été inscrit
sur la liste électorale et que vous pouvez voter aux élections pour le Parlement européen au Danemark.
La première élection pour le Parlement européen pour laquelle vous pourrez voter au
Danemark est l’élection du dimanche 26 mai 2019.
Vous recevrez environ cinq jours avant l’élection une carte d’électeur envoyée par la
poste depuis votre commune. Vous trouverez sur la carte d’électeur le lieu où vous
pourrez voter le jour de l’élection et les horaires d’ouverture du vote.
Plutôt que de vous présenter pour voter le jour du scrutin, vous pouvez choisir de voter
par courrier postal. Vous pouvez voter par courrier postal dans toutes les municipalités
du Danemark du lundi 15 avril au jeudi 23 mai 2019.
Votre pays d’origine sera informé que vous êtes inscrit sur la liste électorale pour les
élections au parlement européen au Danemark.
Vous resterez inscrit sur la liste électorale, aussi longtemps que vous êtes résident
permanent au Danemark, à moins que vous n’ayez demandé à être retiré de la liste
électorale. Si vous souhaitez être radié de la liste électorale, vous devez en faire la demande dans les 15 jours qui précédent le jour du scrutin. Si le jour est un samedi, un
dimanche ou un jour férié, la date limite sera le jour ouvrable précédent. Une demande
de radiation doit être soumise au plus tard le vendredi 10 mai 2019 pour pouvoir
prendre effet aux élections du dimanche 26 mai 2019. Une demande présentée plus
tard que ce jour prendra effet pour l’élection de 2024.
Si vous avez été expulsé le jour de l’élection suite à une condamnation définitive (en
vertu de la loi danoise sur les étrangers « udlændingeloven » §§ 22-24 ou 25 c) ou par
décision finale (conformément à la loi sur les étranger §§ 25-25 b), vous n’avez cependant pas le droit de voter. Vous serez donc pas en mesure de pouvoir pas voter à
l’élection, même si vous avez reçu cette lettre.
En vertu de la législation sur la protection des données et de la loi sur la protection des
données, vous disposez d’un droit de regard sur les informations qui vous concernent.
Vous pouvez faire valoir ce droit en vous adressant à votre commune qui a enregistré
les informations. Vous pouvez demander à ce que les éventuelles informations incorrectes vous concernant soient corrigées.
Bien cordialement,
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FRANSK – BREV B
[Standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af statsborgere fra en af de øvrige EU-medlemsstater –
anvendes fra og med lørdag den 11. maj 2019 til og med valgdatoen for EuropaParlamentsvalget i 2024 er fastsat]
Vous avez demandé à être inscrit sur la liste électorale pour les élections au Parlement
européen au Danemark. Nous vous notifions par la présente que vous avez été inscrit
sur la liste électorale et que vous pouvez voter aux élections pour le Parlement européen au Danemark.
Le premier scrutin pour le parlement européen pour lequel vous pouvez voter au
Danemark est l’élection de 2024.
Vous recevrez environ cinq jours avant l’élection une carte d’électeur envoyée par la
poste depuis votre commune. Vous trouverez sur la carte d’électeur le lieu où vous
pourrez voter le jour de l’élection et les horaires d’ouverture du vote.
Plutôt que de vous présenter pour voter le jour du scrutin, vous pouvez choisir de voter
par courrier postal. Vous pouvez voter par courrier postal dans chaque commune au
Danemark à partir de 6 semaines avant le jour du scrutin et jusqu’au troisième dernier
jour ouvrable (y compris le samedi) avant le jour du scrutin.
Votre pays d’origine sera informé avant l’élection en 2024 que vous êtes inscrit sur la
liste électorale pour l’élection au parlement européen au Danemark.
Vous resterez inscrit sur la liste électorale, aussi longtemps que vous êtes résident
permanent au Danemark, à moins que vous n’ayez demandé à être retiré de la liste
électorale. Si vous souhaitez être radié de la liste électorale, vous devez en faire la demande dans les 15 jours précédent le jour des élections, pour que cela puisse prendre
effet pour les élections au parlement européen en 2024. Si le jour est un samedi, un
dimanche ou un jour férié, la date limite sera le jour ouvrable précédent. Une demande
présentée plus tard que ce jour prendra effet pour l’élection de 2029.
Si vous êtes inscrit sur la liste électorale avant que la date des élections pour le parlement européen en 2024 ait été fixée, et que vous n’êtes pas âgé de 18 ans au plus tard
le jour du scrutin, vous n’avez pas le droit de vote. Vous n’aurez dans ce cas pas la possibilité de pouvoir voter pour l'élection en 2024, même si vous avez reçu cette lettre.
Si vous avez été expulsé suite à un jugement définitif (en vertu de la loi sur les
étrangers « udlændingeloven » §§ 22 à 24 ou 25 c) ou par décision finale (d’après la loi
sur les étrangers « udlændingeloven » §§ 25-25 b), vous n’avez pas le droit de vote.
Vous serez donc pas en mesure de pouvoir pas voter à l’élection, même si vous avez
reçu cette lettre.
En vertu de la législation sur la protection des données et de la loi sur la protection des
données, vous disposez d’un droit de regard sur les informations qui vous concernent.
Vous pouvez faire valoir ce droit en vous adressant à votre commune qui a enregistré
les informations. Vous pouvez demander à ce que les éventuelles informations incorrectes vous concernant soient corrigées.
6

Bien cordialement,

TYSK – BREV A
[Standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af statsborgere fra en af de øvrige EU-medlemsstater –
anvendes til og med fredag den 10. maj 2019]
Sie haben eine Eintragung in das Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen
Parlament in Dänemark beantragt. Wir können Ihnen hiermit mitteilen, dass Sie ins
Wählerverzeichnis eingetragen wurden und somit bei der Wahl zum Europäischen
Parlament Ihr Wahlrecht ausüben können.
Die erste Wahl zum Europäischen Parlament, an der Sie in Dänemark teilnehmen
können, findet am Sonntag, den 26. Mai 2019 statt.
Ihre Gemeinde wird Ihnen ca. 5 Tage vor der Wahl einen Wahlschein zusenden. Aus
diesem gehen die Adresse Ihres Wahllokals sowie der Zeitraum, in dem Sie Ihre
Stimme abgeben können, hervor.
Wollen Sie Ihre Stimme vor dem Wahltag abgeben, so steht Ihnen die Briefwahl offen.
Sie können Ihre Stimme im Zeitraum von Montag, dem 15. April, bis einschließlich
Donnerstag, dem 23. Mai 2019, in jeder Gemeinde in Dänemark abgeben.
Ihr Herkunftsland wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass Sie in Dänemark in das
Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen Parlament eingetragen worden
sind.
Sie bleiben im Wählerverzeichnis eingetragen, so lange Sie in Dänemark einen festen
Wohnsitz haben und nicht die Löschung aus dem Wählerverzeichnis beantragen. Die
Löschung aus dem Wählerverzeichnis ist spätestens 15 Tage vor dem Wahltag zu
beantragen. Fällt die Frist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, verschiebt sich
die Frist jedoch auf den kommenden Werktag. Ein Antrag auf Löschung ist somit
spätestens am Freitag, den 10. Mai 2019, zu stellen, um für die Wahl am Sonntag, den
26. Mai 2019 gültig zu sein. Ein später eingereichter Antrag ist für die Wahl im Jahr
2024 gültig.
Wenn Sie am Wahltag mit einem rechtskräftigen Urteil (nach §§ 22-24 oder 25 c des
dänischen Ausländergesetzes) oder durch eine endgültige Entscheidung (nach §§ 2525 b des dänischen Ausländergesetzes) ausgewiesen wurden, sind Sie jedoch nicht
wahlberechtigt. In einer solchen Situation können Sie bei der Wahl nicht Ihr
Wahlrecht ausüben, obwohl Sie diesen Brief erhalten haben.
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung und dem Datenschutzgesetz haben Sie ein
Recht auf Auskunft über die über Sie gespeicherten Daten. Diesbezüglich können Sie
sich an die Gemeinde wenden, welche die Daten über Sie eingetragen hat. Sie können
fordern, dass eventuell unrichtige Angaben über Sie berichtigt werden.
Mit freundlichen Grüßen
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TYSK – BREV B
[Standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af statsborgere fra en af de øvrige EU-medlemsstater –
anvendes fra og med lørdag den 11. maj 2019 til og med valgdatoen for EuropaParlamentsvalget i 2024 er fastsat]
Sie haben eine Eintragung in das Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen
Parlament in Dänemark beantragt. Wir können Ihnen hiermit mitteilen, dass Sie ins
Wählerverzeichnis eingetragen wurden und somit bei der Wahl zum Europäischen
Parlament Ihr Wahlrecht ausüben können.
Die erste Wahl zum Europäischen Parlament, an der Sie in Dänemark teilnehmen
können, ist die Wahl im Jahr 2024.
Ihre Gemeinde wird Ihnen ca. 5 Tage vor der Wahl im Jahr 2024 einen Wahlschein
zusenden. Aus diesem gehen die Adresse Ihres Wahllokals sowie der Zeitraum, in dem
Sie Ihre Stimme abgeben können, hervor.
Wollen Sie Ihre Stimme vor dem Wahltag abgeben, so steht Ihnen die Briefwahl offen.
Sie können Ihre Stimme per Briefwahl ab sechs Wochen vor dem Wahltag bis
einschließlich dem drittletzten Werktag (einschließlich Samstag) vor dem Wahltag in
jeder Gemeinde in Dänemark abgeben.
Ihr Herkunftsland wird vor der Wahl im Jahr 2024 darüber in Kenntnis gesetzt, dass
Sie in Dänemark in das Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen Parlament
eingetragen worden sind.
Sie bleiben im Wählerverzeichnis eingetragen, so lange Sie in Dänemark einen festen
Wohnsitz haben und nicht die Löschung aus dem Wählerverzeichnis beantragen.
Wenn Sie aus dem Wählerverzeichnis gelöscht werden möchten, ist die Löschung
spätestens 15 Tage vor dem Wahltag zu beantragen, um für die Wahl zum
Europäischen Parlament im Jahr 2024 gültig zu sein. Fällt die Frist auf einen Samstag,
Sonntag oder Feiertag, verschiebt sich die Frist jedoch auf den kommenden Werktag.
Ein später eingereichter Antrag ist für die Wahl im Jahr 2029 gültig.
Wenn Sie ins Wählerverzeichnis eingetragen wurden, bevor das Datum für die
Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 2024 festgesetzt
wurde, und es sich herausstellt, dass Sie spätestens am Wahltag das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, sind Sie nicht wahlberechtigt. In einer solchen Situation
können Sie bei der Wahl im Jahr 2024 nicht Ihr Wahlrecht ausüben, obwohl Sie
diesen Brief erhalten haben.
Wenn Sie mit einem rechtskräftigen Urteil (nach §§ 22-24 des dänischen
Ausländergesetzes) oder durch eine endgültige Entscheidung (nach §§ 25-25 b des
dänischen Ausländergesetzes) ausgewiesen wurden, sind Sie nicht wahlberechtigt. In
einer solchen Situation können Sie bei der Wahl nicht Ihr Wahlrecht ausüben, obwohl
Sie diesen Brief erhalten haben.
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung und dem Datenschutzgesetz haben Sie ein
Recht auf Auskunft über die über Sie gespeicherten Daten. Diesbezüglich können Sie
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sich an die Gemeinde wenden, welche die Daten über Sie eingetragen hat. Sie können
fordern, dass eventuell unrichtige Angaben über Sie berichtigt werden.
Mit freundlichen Grüßen
POLSK – BREV A
[Standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af statsborgere fra en af de øvrige EU-medlemsstater anvendes til og med fredag den 10. maj 2019]
W nawiązaniu do Pana/Pani wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w Wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Danii informujemy niniejszym o wpisaniu Pana/Pani do
ww. rejestru, co uprawnia do oddania głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w Danii.
Pierwsze eurowybory, w których może Pan/Pani wziąć udział, to wybory odbywające
się w niedzielę 26 maja 2019 r.
Około 5 dni przed datą wyborów otrzyma Pan/Pani pocztą z urzędu gminy kartę
wyborczą. Karta wyborcza zawiera informacje o miejscu oraz godzinach, w których
można oddać głos w dniu wyborów.
Zamiast osobistego głosowania w dniu wyborów można wybrać głosowanie
korespondencyjne. Korespondencyjny głos można oddać w dowolnym duńskim
urzędzie gminy od poniedziałku 15 kwietnia do czwartku 23 maja 2019 r. włącznie.
Władze Pana/Pani kraju pochodzenia zostaną poinformowane o wpisaniu Pana/Pani
do rejestru wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Danii.
Osoby figurujące w tym rejestrze pozostają w nim, dopóki mają miejsce stałego
zamieszkania w Danii, chyba że wniosą o usunięcie ich z rejestru. Wniosek o usunięciu
z rejestru wyborców należy złożyć najpóźniej 15 dni przed dniem wyborów. Jeśli dzień
ten przypada na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, to termin zostaje
przesunięty na kolejny dzień powszedni. Oznacza to, że wniosek o usunięcie z rejestru
wyborców ze skutkiem na wybory w niedzielę 26 maja 2019 r. należy złożyć najpóźniej
w piątek 10 maja 2019 r. Wniosek złożony później będzie miał skutek dopiero na
wybory w 2024 roku.
Osoby, które w dniu wyborów mają status wydalonych na podstawie wyroku
końcowego (w trybie art. 22-24 lub 25 c duńskiej ustawy o cudzoziemcach) lub na
podstawie ostatecznego orzeczenia (w trybie art. 25-25 b tejże ustawy), nie mają praw
wyborczych. Osoby będące w takiej sytuacji nie mogą brać udziału w głosowaniu, czego
nie zmienia fakt otrzymania niniejszego pisma.
Zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz duńskiej
ustawy o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, może sprawdzić, jakie dane są
rejestrowane na jej temat. Zrobić to można zwracając się do urzędu gminy, która
zarejestrowała dane. Można także zażądać poprawienia zarejestrowanych danych, jeśli
zawierają one błędy.
Z poważaniem
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POLSK – BREV B
[Standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af statsborgere fra en af de øvrige EU-medlemsstater anvendes fra og med lørdag den 11. maj 2019 til og med valgdatoen for EuropaParlamentsvalget i 2024 er fastsat]
W nawiązaniu do Pana/Pani wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w Wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Danii informujemy niniejszym o wpisaniu Pana/Pani do
ww. rejestru, co uprawnia do oddania głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w Danii.
Pierwsze eurowybory, w których może Pan/Pani wziąć udział, to wybory odbywające
się w 2024 r.
Około 5 dni przed datą wyborów w 2024 r. otrzyma Pan/Pani pocztą z urzędu gminy
kartę wyborczą. Karta wyborcza zawiera informacje o miejscu oraz godzinach, w
których można oddać głos w dniu wyborów.
Zamiast osobistego głosowania w dniu wyborów można wybrać głosowanie
korespondencyjne. Korespondencyjny głos można oddać w dowolnym duńskim
urzędzie gminy począwszy od 6 tygodni przed dniem wyborów aż do 3. dnia
powszedniego (w tym soboty) przed dniem wyborów.
Przed wyborami w 2024 roku władze Pana/Pani kraju pochodzenia zostaną
poinformowane o wpisaniu Pana/Pani do rejestru wyborców w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w Danii.
Osoby figurujące w tym rejestrze pozostają w nim, dopóki mają miejsce stałego
zamieszkania w Danii, chyba że wniosą o usunięcie ich z rejestru. Wniosek o usunięcie
z rejestru wyborców należy złożyć najpóźniej 15 dni przed dniem wyborów, aby
usunięcie z rejestru miało skutek w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024
roku. Jeśli dzień ten przypada na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, to termin
zostaje przesunięty na kolejny dzień powszedni. Wniosek złożony później będzie miał
skutek dopiero w wyborach w 2029 roku.
Osoby wpisane do rejestru wyborców przed ustaleniem ostatecznej daty wyborów do
Parlamentu Europejskiego w 2024 nie będą miały praw wyborczych, jeśli okaże się, że
w dniu wyborów nie mają ukończonych 18 lat. Osoby w takiej sytuacji nie mogą brać
udziału w głosowaniu w 2024 roku, czego nie zmienia fakt otrzymania niniejszego
pisma.
Osoby wydalone na podstawie wyroku końcowego (w trybie art. 22-24 lub 25 c
duńskiej ustawy o cudzoziemcach) lub na podstawie ostatecznego orzeczenia (w trybie
art. 25-25 b tejże ustawy) nie mają praw wyborczych. Osoby będące w takiej sytuacji
nie mogą brać udziału w głosowaniu, czego nie zmienia fakt otrzymania niniejszego
pisma.
Zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz duńskiej
ustawy o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, może sprawdzić, jakie dane są
rejestrowane na jej temat. Zrobić to można zwracając się do urzędu gminy, która
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zarejestrowała dane. Można także zażądać poprawienia zarejestrowanych danych, jeśli
zawierają one błędy.
Z poważaniem
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Underretning til EU-borgere med fast bopæl i Danmark, der optages på valglisten efter ansøgning.
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FR: Cette lettre concerne l’inscription sur les listes électorales aux élections au Parlement européen 2019 de ressortissants communautaires résidant au Danemark dont l’origine est d’autres
Etats membres. Cette lettre et le formulaire de demande peuvent être téléchargés en version
française du site du Ministère de l’Economie et de l’Intérieur (Økonomi- og Indenrigsministeriet): https://elections.oim.dk/ep-elections/enrolment/
DE: Dieses Schreiben betrifft die Eintragung von EU-Bürgern aus anderen EU-Mitgliedstaaten
mit Wohnsitz in Dänemark in das Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen Parlament
2019. Das Schreiben und auch das Antragsformular finden Sie in deutscher Sprache auf der
Website des Wirtschaft- und Innenministeriums (Økonomi- og Indenrigsministeriet):
https://elections.oim.dk/ep-elections/enrolment/
PL: Niniejsze pismo dotyczy wpisania do spisu wyborców w Wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 zamieszkałych w Danii obywateli Unii Europejskiej z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pismo oraz formularz wniosku w języku polskim znaleźć można również
na stronie internetowej Ministerstwo Ekonomii i Sprawa Wewnętrznych (Økonomi- og Indenrigsministeriet): https://elections.oim.dk/ep-elections/enrolment/

DK: Du kan stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalget i Danmark
Der er valg til Europa-Parlamentet i Danmark søndag den 26. maj 2019. Vælgerne
i Danmark skal vælge 14 medlemmer.
Som EU-borger med fast bopæl i Danmark kan du stemme til EuropaParlamentsvalget i Danmark, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år. Bopælskravet anses
for opfyldt, hvis du er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR). Du har
også ret til at stille op til valget i Danmark.
Udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25
c), og udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 2525 b), har dog ikke valgret.
Er du britisk statsborger og bor
https://valg.oim.dk/vaelgere/brexit/.

i

Danmark,

kan

du

læse

mere

her:

For at deltage i valget i Danmark skal du optages på valglisten
For at kunne stemme til valget i Danmark skal du først optages på valglisten. Det er
frivilligt, om du ønsker at stemme til valget i Danmark, og dermed om du ønsker at
blive optaget på valglisten.

Hvis du ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du udfylde
vedlagte ansøgningsskema og sende det til den kommune, hvor du bor.
Kommunen skal have din ansøgning senest tirsdag den 23. april 2019.
Fristen er i stedet mandag den 29. april 2019, hvis du i perioden fra og med
mandag den 15. april til og med tirsdag den 23. april 2019 enten:
1) er flyttet til Danmark,
2) har anmeldt flytning til din nye kommune, eller
3) er blevet statsborger i et af de øvrige EU-lande.
Hvis du flytter til Danmark senere end den 23. april 2019 eller senere end denne dag
har anmeldt flytning til din nye kommune, kan du ikke optages på valglisten med virkning for Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019. Du kan i stedet optages på valglisten med virkning for Europa-Parlamentsvalget i 2024.
Ligeledes kan ansøgninger, der ingives efter ovenstående frister, ikke få virkning
for Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019, men først for valget i 2024.
Din kommune vil give dig besked, om din ansøgning er imødekommet. Hvis du optages på valglisten i Danmark, vil dit hjemland blive underrettet herom.
Du må kun stemme til Europa-Parlamentsvalget i ét land
Grunden til, at du som EU-borger med fast bopæl i Danmark kun kan optages på valglisten til valget i Danmark efter ansøgning, er, at du har mulighed for at vælge, om du
vil deltage i valget i dit hjemland eller i dit bopælsland (Danmark). Du kan dog kun
stemme ét sted og må derfor ikke stemme både ved valget i Danmark og i dit hjemland.
Ønsker du oplysning om mulighederne for at afgive stemme i dit hjemland, kan du
henvende dig til din ambassade eller vedkommende myndighed i dit hjemland.
Varigheden af optagelse på valglisten i Danmark
Hvis du optages på valglisten i Danmark, bliver du stående på valglisten, så længe du
har fast bopæl i Danmark. Du skal dermed ikke søge om optagelse på valglisten til
kommende Europa-Parlamentsvalg. Det er dog under forudsætning af, at du ikke i den
mellemliggende periode har været fraflyttet til udlandet, Færøerne eller Grønland eller
har anmodet om at blive slettet fra valglisten.
Du kan til enhver tid bede om at blive slettet af valglisten (f.eks. fordi du foretrækker
at afgive stemme i dit hjemland). Det gør du ved at bede den kommune, hvor du bor,
om det. Hvis du vil slettes fra valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019,
er fristen fredag den 10. maj 2019. Hvis du anmoder om at blive slettet af valglisten
senere end denne dag, får det først virkning for valget i 2024.
Du kan stemme på valgdagen eller brevstemme forinden
Hvis du bliver optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, kan du selv
vælge, om du vil stemme på valgdagen eller brevstemme på et tidligere tidspunkt.
Hvis du stemmer på valgdagen, skal du møde op på det valgsted, du hører til. Det står
på det valgkort, som du modtager med posten ca. 5 dage før valgdagen.
I stedet for at møde op og stemme på valgdagen kan du brevstemme. Du kan brevstemme i enhver kommune i Danmark fra mandag den 15. april til og med torsdag
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den 23. maj 2019. Hvis du opholder dig i udlandet, kan du brevstemme på en dansk
ambassade eller et dansk konsulat. I udlandet kan du brevstemme fra og med tirsdag
den 26. februar 2019. Det er en god idé at brevstemme i god tid forud for valgdagen, så
brevstemmen kan nå at blive sendt hjem til din kommune, inden afstemningen går i
gang kl. 9 på valgdagen. Husk legitimation, når du brevstemmer.
Behandling af personoplysninger
Efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du ret til indsigt i de
oplysninger, der registreres om dig. Det kan du få ved at henvende dig til din kommune, der har registreret oplysningerne. Du kan kræve at få rettet evt. urigtige oplysninger, der er registreret om dig.
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Notification to EU citizens with a permanent address in Denmark who are enrolled in the electoral register upon application.
ENG: You can vote and participate as a candidate for the European Parliamentary elections in Denmark
European Parliament elections will be held in Denmark on Sunday 26 May 2019.
The voters in Denmark must elect 14 members.
As an EU citizen with a permanent address in Denmark, you can vote in the European
Parliamentary elections in Denmark if you have reached the age of 18 years on the
election day. If your residency is registered in the Civil Registration System (CPR), the
permanent address requirement is considered to be fulfilled. You are also entitled to
run for the elections in Denmark.
Foreign nationals who have been deported by final judgment (according to sections
22-24 or 25c of the Danish Aliens Act) and foreign nationals who have been deported
by a final decision (sections 25-25b of the Danish Aliens Act), are however disqualified
from voting.
If you are a British citizen and live in Denmark, you can read more here:
https://elections.oim.dk/ep-elections/brexit/.
Before you can vote in the elections in Denmark you must be enrolled in the
electoral register
To vote for the elections in Denmark, you must first be enrolled in the electoral register. It is voluntary if you want to vote in the elections in Denmark and thus if you want
to be enrolled in the electoral register.
If you want to vote in the European Parliament elections in Denmark, you must fill in
the enclosed application form and send it to the local authority in which you live.
The local authority must receive your application no later than Tuesday 23 April
2019.
Instead, the deadline is on Monday 29 April 2019 if, in the period from and
including Monday 15 April up to and including Tuesday 23 April 2019, you
have either:
1) moved to Denmark,
2) have notified your new local authority of your moving, or

3) become a citizen in one of the other EU countries.
If you move to Denmark later than 23 April 2019 or later than on the date on which
you have notified your new local authority of your moving, you cannot be enrolled in
the electoral register with effect to the European Parliamentary elections on 26 May
2019. Instead, you can be enrolled in the electoral register with effect in the European
Parliamentary elections in 2024.
Likewise, applications submitted after the above deadlines cannot have effect in
the European Parliamentary elections on 26 May 2019, but not until the elections in
2024.
Your local authority will inform you whether your application has been approved. If
you are enrolled in the electoral register in Denmark, your home country will be notified about this.
Voting in the European Parliament elections is allowed in one country only
The reason why, as a EU citizen with a permanent address in Denmark, you can only
be enrolled in the electoral register in Denmark following an application is that you
can choose if you want to participate in the elections in your home country or your
country of residence (Denmark). However, you can only vote in one country, and
therefore you cannot vote both in the elections in Denmark and in your home country.
For information on casting your vote in your home country, please contact your embassy or the competent authority in your home country.
Duration of enrolment in the electoral register in Denmark
If you are enrolled in the electoral register in Denmark, you will automatically remain
in the electoral register provided you still have a permanent address in Denmark.
Thus, you do not have to apply for enrolment in the electoral register for upcoming
European Parliamentary elections. However, it is a precondition that you have not
moved abroad, to the Faroe Islands or Greenland in the meantime or have requested
to be struck off the electoral register.
You may at any time request to be struck off the electoral register (e.g. because you
prefer to cast your vote in your home country). You do this by requesting the local
authority where you live to do so. If you want to be struck off the electoral register for
the European Parliament elections on 26 May 2019, the deadline is Friday 10 May
2019. If you request to be struck off the electoral register later than this date, it will
not have effect until the elections in 2024.
You can cast your vote on the election day or cast your vote in advance
If you are enrolled in the electoral register for the European Parliament elections in
Denmark, you can choose if you want to vote on the election day or cast your advance
vote at an earlier date.
If you vote on the election day, you must appear at the polling place where you belong.
It will be specified in the poll card which you receive by mail about 5 days before the
election day.
Instead of appearing in person to cast your vote on the election day, you can vote in
advance. You can vote in advance in any local authority in Denmark from Monday 15
April up to and including Thursday 23 May 2019. If you stay abroad, you can vote
in advance at a Danish embassy or consulate. Abroad, you can vote in advance from
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and including Tuesday 26 February 2019. You must cast your postal vote well ahead of
election day to ensure that it can be dispatched and received by the local authority
before voting starts on the election day at 9am. Remember evidence of your identity
when you vote by post.
Processing of personal data
According to the General Data Protection Regulation and the Danish Data Protection
Act, you have a right of access to the information which is registered about you. You
can get that by contacting your local authority which has registered the information.
You can demand to have rectified any incorrect information registered about you.
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