ANSØGNINGSSKEMA
Udfyldes af Københavns Kommune

Sendes til*:

Modtaget dato

Københavns Kommune
Folkeregistret
Gyldenløvesgade 11
DK-1600 København V
Danmark

Journalnummer

Europa-Parlamentsvalg

Telefon: +45 33 66 33 66
E-mail: folkeregister@kff.kk.dk 1)

Ansøgning om optagelse på valglisten
af en person, der er dansk statsborger
med fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.

*Ansøgningsskemaet skal anvendes og kan indgives til Københavns Kommune ved personligt
fremmøde eller sendes pr. fysisk post eller email.
1)

Hvis du gerne vil sende ansøgningsskemaet pr. e-mail, bør du sende det som sikker post, da ansøgningsskemaet
indeholder personfølsomme oplysninger (dit personnummer). På Københavns Kommunes hjemmeside kan du
finde vejledning om, hvordan du sender sikker post eller digital post til kommunen.

Ansøger

Husk - se vejledningen på bagsiden

Fornavn, mellemnavn og efternavn

Personnummer 2)

Adresse i udlandet, herunder land

E-mail /telefonnummer

2)

Hvis du ikke har et dansk personnummer, skal du oplyse fødselsdato.

Har du tidligere haft bopæl i Danmark (været bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR))

Nej

Ja

Hvis ja, oplys seneste adresse i Danmark

Ansøgerens erklæring og underskrift
Undertegnede erklærer, at jeg er dansk statsborger og har fast bopæl på ovenstående
adresse. Jeg erklærer endvidere, at jeg kun vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i
Danmark.
Dato

Underskrift

Urigtig skriftlig erklæring kan efter straffelovens § 163 straffes med bøde eller med fængsel i indtil 4 måneder.
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Vejledning
Valgret og optagelse på valglisten ved Europa-Parlamentsvalg i Danmark af personer med dansk indfødsret (dansk statsborgerskab), der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU
1. Betingelserne for valgret
Personer med dansk statsborgerskab, der har fast bopæl i
en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
(EU), og som på valgdagen er fyldt 18 år, har valgret og kan
stemme til Europa-Parlamentet i Danmark.

Hvis du brevstemmer, skal det ske i så god tid, at din brevstemme kan være sendt hjem og modtaget i Københavns
Kommune, inden afstemningen går i gang på valgdagen.
Du kan også brevstemme i enhver kommune i Danmark fra
og med 6 uger før valget.

Du anses for at have fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU, hvis du i forbindelse med flytning til udlandet
er frameldt Det Centrale Personregister (CPR) i Danmark
og har taget ophold i et af de øvrige EU-lande på en måde,
der ikke er rent midlertidig (ferie, gennemrejse og lignende).

Du kan godt brevstemme, selv om du endnu ikke har fået
besked om, hvorvidt din ansøgning om optagelse på valglisten er imødekommet. Bliver du ikke optaget på valglisten, kommer brevstemmen blot ikke i betragtning.

2. Du skal optages på valglisten for at kunne stemme
For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du først optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune. Det er en betingelse, at man indgiver ansøgning om at komme på valglisten.
Ansøgningsskemaet skal udfyldes, dateres og underskrives som angivet på skemaet. Ansøgningen skal indgives til Københavns Kommunes Folkeregister enten ved
personligt fremmøde eller ved at sende den pr. post eller epost.
Københavns Kommune træffer afgørelse om, hvorvidt du
opfylder betingelserne for at blive optaget på den særlige
valgliste, og underretter dig om afgørelsen.
For de EU-bosatte, der i forvejen er optaget på folketingsvalglisten, gælder særlige regler. Se pkt. 6.
3. Hvornår bør ansøgningen indgives
Ansøgningen skal kunne være færdigbehandlet senest 15.dagen før valget. Ansøgningen kræver en vis behandlingstid, inden afgørelsen kan træffes. Man kan derfor ikke
regne med, at en ansøgning, der er indgivet på 15.-dagen
før et valg eller kort tid før denne dag, kan give adgang til
at stemme ved valget.
Indsend derfor ansøgningen i god tid. Se dog nedenfor i pkt. 4 om, hvor længe afgørelsen om optagelse på valglisten er gyldig.
4. Varighed af optagelse på valglisten
Optagelse på den særlige valgliste gælder i 2 år regnet fra
datoen for afgørelsen. Hvis der er mere end 2 år til det
kommende Europa-Parlamentsvalg, skal man derfor ansøge om optagelse igen for at kunne stemme til valget.

Du vil ikke modtage et valgkort. Du skal i stedet medbringe
legitimation (pas, kørekort m.v.) ved stemmeafgivningen
på valgdagen, eller hvis du ønsker at brevstemme.
6. Særligt om EU-bosatte, der er optaget på folketingsvalglisten
EU-bosatte, der er optaget på folketingsvalglisten i medfør
af reglerne om udlandsdanskeres valgret til Folketinget, vil
automatisk blive optaget på den almindelige valgliste i den
kommune, hvor de boede inden udrejsen, hvis optagelsen fortsat gælder ved valget. Har du søgt om og er
blevet optaget på valglisten til folketingsvalg, og gælder afgørelsen fortsat ved det førstkommende valg til EuropaParlamentet, skal du derfor ikke søge om at blive optaget
på den særlige valgliste i Københavns Kommune. Hvis du
er i tvivl om, hvorvidt du er optaget på folketingsvalglisten,
kan du spørge din tidligere bopælskommune eller Københavns Kommunes Folkeregister.
7. Du må kun stemme i ét EU-land
Danske statsborgere, der bor i et af de øvrige EU-lande, har
også valgret til Europa-Parlamentet i bopælslandet. Man
må imidlertid kun stemme i ét land. Ellers kan man blive
straffet. Du skal derfor vælge, om du vil stemme til EuropaParlamentsvalget i Danmark eller til valget i det EU-land,
hvor du bor.
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 (Københavns Kommune). Du kan
kræve at få rettet evt. urigtige oplysninger, der er registreret om dig.

5. Du kan brevstemme eller stemme på et afstemningssted på valgdagen
Du kan brevstemme i udlandet, herunder i et af de øvrige
EU-lande, ved at henvende dig til enhver dansk repræsentation (ambassade eller konsulat). Du kan brevstemme
fra og med 3 måneder før valgdagen.
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