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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 Wirtschafts- 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 i Danmark, kan du læse mere her:
https://valg.oim.dk/vaelgere/brexit/.
Du er automatisk optaget på valglisten til valget i Danmark
For at kunne stemme til valget i Danmark skal du være optaget på valglisten. Hvis du
ved et tidligere Europa-Parlamentsvalg, f.eks. i 2014, 2009 eller 2004, er blevet
optaget på valglisten i Danmark, bliver du stående på valglisten, så længe du har fast

bopæl i Danmark. 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 (se nedenfor).
Hvis du tidligere er blevet optaget på valglisten, er du automatisk optaget på valglisten
i Danmark, og du skal derfor ikke foretage dig noget, hvis du ønsker at stemme
til Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 26. maj 2019. Det er frivilligt, om
du ønsker at stemme til valget i Danmark.
Hvis du vil stemme i dit hjemland, skal du slettes af valglisten i Danmark
Du har som EU-borger med fast bopæl i Danmark 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.
Du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, men du kan til
enhver tid bede om at blive slettet af valglisten i Danmark. Det gør du ved at bede den
kommune, hvor du bor, om det. Hvis du således foretrækker at stemme til EuropaParlamentsvalget i dit hjemland, skal du anmode din bopælskommune om at blive
slettet af valglisten i Danmark.
Dit hjemland vil modtage underretning om, at du er optaget på valglisten i Danmark,
medmindre du senest fredag den 10. maj 2019 har anmodet om at blive slettet af
valglisten. Hvis du anmoder om at blive slettet af valglisten senere end den 10. maj
2019, får det først virkning for valget i 2024.
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.
Du kan stemme på valgdagen eller brevstemme forinden
Du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, og du kan derfor
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 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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