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Vedrørende valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen om en fælles 

patentdomstol søndag den 25. maj 2014  

 
1. Søndag den 25. maj 2014 skal der som tidligere meddelt afholdes valg af danske 

medlemmer til Europa-Parlamentet.  

 

Det forventes endvidere, at der samme dag skal afholdes folkeafstemning om en fæl-

les patentdomstol. Baggrunden herfor er, at regeringen den 2. oktober 2013 har frem-

sat lovforslag om en fælles patentdomstol (L 22), der indebærer, at der overlades 

yderligere beføjelser til EU. Grundlovens § 20 finder derfor anvendelse ved behand-

lingen af lovforslaget. Vedtagelse af lovforslaget kræver således enten, at der opnås 

et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer, eller at der opnås et almindeligt flertal, og 

at lovforslaget efterfølgende godkendes ved en folkeafstemning efter reglerne i grund-

lovens § 42.  

 

Regeringen har besluttet, at såfremt der ikke opnås et flertal på 5/6 af Folketingets 

medlemmer, skal folkeafstemningen afholdes samme dag som Europa-Parlaments-

valget, dvs. søndag den 25. maj 2014. Folkeafstemning skal ikke afholdes på Færø-

erne og i Grønland, jf. § 77 i lov nr. 458 af 30. juni 1993 om folketingsvalg på Færøer-

ne henholdsvis § 70 i lov om folketingsvalg i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 

28. april 1999. 

 

Der må således påregnes, at der skal afholdes to forskellige valghandlinger samme 

dag, hvortil forskellige vælgergrupper har valgret, se nærmere nedenfor. Økonomi- og 

Indenrigsministeriet vil i dette brev redegøre for forskellige praktiske forhold som følge 

af afholdelse af to forskellige valghandlinger samme dag, som det kan være nyttigt for 

kommunalbestyrelserne at indregne i deres planlægning allerede på nuværende tids-

punkt.  

 

Ministeriet vil endvidere senest omkring 1. april 2014 udsende en vejledning om Euro-

pa-Parlamentsvalget (og senere en anden vejledning om folkeafstemningen om en 

fælles patentdomstol), som i større detaljer vil informere kommunalbestyrelsen og 

andre aktører på valgområdet om forskellige forhold i relation til deres opgavevareta-

gelse under afviklingen af valghandlingen.  

 

Endvidere vil ministeriet på vanlig vis ved særskilte breve i god tid orientere kommu-

nalbestyrelserne om bl.a. brevstemmeafgivningen til begge afstemninger, optagelse af 
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herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget, optælling og indbe-

retning af afstemningsresultater, stemmesedler nedlagt i forkert stemmekasse og 

brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter m.v. 

 

./.  En oversigt over de tidsfrister, der gælder ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 

2014, vedhæftes. En tilsvarende oversigt over de tidsfrister, der vil gælde ved afhol-

delse af en folkeafstemning om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014, vil blive 

udsendt senest sammen med vejledningen om afholdelse af folkeafstemningen om en 

fælles patentdomstol. 

 

2. I henhold til Europa-Parlamentsvalglovens § 3, stk. 1, har enhver valgret til Europa-

Parlamentet, der på valgdagen 

1) har valgret til Folketinget eller 

2) har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast 

bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, medmindre 

vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, 

jf. værgemålslovens § 6, eller 

3) er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har 

opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller er 

registreret i Udenrigsministeriets protokol, medmindre vedkommende er under 

værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6. 

 

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til Europa-

Parlamentet. 

 

I henhold til folketingsvalglovens § 96, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 

2013), har enhver, der har valgret til Folketinget og er optaget på valglisten, ret til at 

deltage i folkeafstemninger. Folketingsvalglovens bestemmelser om folkeafstemninger 

gælder umiddelbart for folkeafstemninger, der afholdes efter grundlovens § 20, stk. 2, 

jf. folketingsvalglovens § 94. 

 

Det vil således ikke være helt sammenfaldende grupper, der har valgret til henholdsvis 

Europa-Parlamentsvalget og en folkeafstemning om en fælles patentdomstol, idet 

gruppen af personer, der har valgret til Europa-Parlamentsvalget, ud over folketings-

vælgere også omfatter både EU-borgere over 18 år, der har fast bopæl i Danmark, 

samt danske statsborgere over 18 år, der har fast bopæl i udlandet, under forudsæt-

ning af, at de ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter 

værgemålslovens § 6. Danske statsborgere med fast bopæl på Færøerne og i Grøn-

land vil dog ikke kunne stemme ved en folkeafstemning om en fælles patentdomstol, 

jf. § 77 i lov om folketingsvalg på Færøerne henholdsvis § 70 i lov om folketingsvalg i 

Grønland, samt § 8, stk. 1, i forslag til lov om en fælles patentdomstol (L 22). 

 

Det følger derfor af lovgivningen, at der skal udarbejdes særskilte valglister og ud-

sendes særskilte valgkort for Europa-Parlamentsvalget henholdsvis en folkeafstem-

ning om en fælles patentdomstol. 

 

Da afstemningen på valgdagen som nævnt i givet fald skal gennemføres i forhold til to 

forskellige valglister som følge af de forskellige vælgergrupper, der har valgret til de to 

forskellige valghandlinger, vil det endvidere være nødvendigt at gennemføre afstem-

ningen som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde, stemmerum og 

stemmekasser. Eventuelt vil der dog, hvis anvendelse af særskilte stemmerum ikke 

er mulig, og det i øvrigt sikres, at de to valghandlinger gennemføres særskilt, kunne 

benyttes fælles stemmerum. 



 

 3 

 

Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at stemmelokalerne indrettes således, at 

de to valghandlinger så vidt muligt kan gennemføres i adskilte lokaler. 

 

Der skal vælges særskilte valgbestyrelser og vælges valgstyrere og tilforordnede væl-

gere til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og en folkeafstemning om en fælles 

patentdomstol. Der er intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af valgbesty-

relsen til Europa-Parlamentsvalget i de enkelte opstillingskredse, tillige er medlemmer 

af valgbestyrelsen til en folkeafstemning om en fælles patentdomstol. Tilsvarende 

gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller tilforordnede vælgere, idet det dog 

skal bemærkes, at der vil være et øget behov for valgstyrere og tilforordnede væl-

gere som følge af en samtidig afholdelse af Europa-Parlamentsvalget og en folkeaf-

stemning om en fælles patentdomstol, jf. nedenfor. 

 

Kommunalbestyrelsen skal således i givet fald sørge for det fornødne antal valgborde, 

det foreskrevne antal valgstyrere og det fornødne antal tilforordnede vælgere til de to 

valghandlinger. Kommunalbestyrelsen skal samtidig sikre, at de to valghandlinger 

gennemføres adskilt, og at hver af valghandlingerne kan gennemføres med den for-

nødne kapacitet og bemanding. Bemærk, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at 

benytte forskellige afstemningssteder, men ikke forskellige afstemningsområder, til 

henholdsvis valget til Europa-Parlamentet og en folkeafstemning om en fælles patent-

domstol. 

 

Bemærk endvidere, at kommunalt ansat personale kan udpeges som valgstyrere og 

tilforordnede vælgere eller til at bistå disse ved valghandlingerne på valgdagen og den 

efterfølgende stemmeoptælling. Ved bistand til stemmeoptællingen kan også kommu-

nalt ansatte, der ikke har bopæl i kommunen, deltage. 

 

Kommunalbestyrelsen skal indskærpe, at der ved valgbordene til Europa-Parlaments-

valget kun må udleveres stemmesedler til personer, der ønsker at stemme til Europa-

Parlamentsvalget, og som er anført på valglisten til Europa-Parlamentsvalget. Tilsva-

rende gælder for udlevering af stemmesedler til en folkeafstemning om en fælles pa-

tentdomstol. Endvidere skal det ved tydelig skiltning markeres, hvilke valgborde der 

vedrører Europa-Parlamentsvalget henholdsvis en folkeafstemning om en fælles pa-

tentdomstol, samt i hvilken stemmekasse en stemmeseddel til henholdsvis Europa-

Parlamentsvalget og en folkeafstemning om en fælles patentdomstol skal lægges. 

 

./.  3. Økonomi- og Indenrigsministeriet skal endvidere meddele, at ministeriet har udstedt 

vedhæftede bekendtgørelse nr. 1303 af 19. november 2013 om optagelse på valgli-

sten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 af personer med dansk indfødsret, 

der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. Be-

kendtgørelsen trådte i kraft den 22. november 2013. Endvidere vedhæftes det ansøg-

ningsskema med tilhørende vejledning, der skal benyttes af de EU-bosatte danske 

statsborgere ved ansøgning om optagelse på den særlige valgliste i Københavns 

Kommune. Ansøgningsskemaet kan i øvrigt hentes på ministeriets valghjemmeside 

valg.oim.dk.  

 

Endvidere kan til orientering oplyses, at ministeriet tillige har udstedt bekendtgørelse 

nr. 980 af 6. august 2013 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af 

statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i 

Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater). Bekendtgørelsen findes bl.a. på mini-

steriets valghjemmeside valg.oim.dk. 
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./. Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udstedt vedhæftede bekendtgørelse 

nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 

25. maj 2014 af personer, der er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den 

Europæiske Union og er bopælsregistreret i CPR. Bekendtgørelsen træder i kraft den 

1. februar 2014. Der vil på et senere tidspunkt tilgå alle kommunalbestyrelser nærme-

re oplysning om optagelse på valglisten af herboende EU-borgere, der ønsker at del-

tage i Europa-Parlamentsvalget her i landet, samt tilhørende ansøgningsskema m.v. 

 

Med venlig hilsen 

 

Nicoline Nyholm Miller 

Valgkonsulent 


