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Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014
Søndag den 25. maj 2014 skal der afholdes valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet. Samme dag afholdes folkeafstemning om en fælles patentdomstol.
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal i den anledning anmode Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om at underrette fiskeriets organisationer om følgende:
”Meddelelse om brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2014”
Søndag den 25. maj 2014 skal der afholdes valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet. Valget afholdes efter reglerne i lov om valg af danske medlemmer til
Europa-Parlamentet (lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014) samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i henhold til
loven.
Samme dag afholdes folkeafstemning om en fælles patentdomstol. Folkeafstemningen afholdes efter reglerne om folkeafstemninger i kapitel 12 i lov om valg til Folketinget (lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014) samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i henhold til loven.
Ret til at stemme til Europa-Parlamentsvalg har enhver, der på valgdagen:
 har valgret til Folketinget, eller
 har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast
bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller
 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 (EU-diplomater).
Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, har dog ikke valgret.
Bemærk, at ikke blot danske statsborgere, men også statsborgere fra de øvrige
medlemsstater i EU således kan have ret til at stemme, herunder brevstemme, til
Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Vælgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan derimod ikke stemme, herunder
brevstemme, til Europa-Parlamentsvalget, da der ikke afholdes valg til EuropaParlamentet på Færøerne og i Grønland. Vælgere med valgret til EuropaParlamentsvalget i Danmark, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland, kan dog godt afgive brevstemme fra og med den 25. februar 2014, enten på de
færøske henholdsvis grønlandske folkeregistre eller hos de særligt bemyndigede
stemmemodtagere på Færøerne henholdsvis i Grønland.
Ret til at stemme til folkeafstemningen om patentdomstolen har enhver, der har valgret til Folketinget og er optaget på valglisten, jf. folketingsvalglovens § 96, stk. 1. Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har dog ikke valgret til folkeafstemningen om patentdomstolen. Det skyldes, at der ikke afholdes folkeafstemning
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om patentdomstolen i Grønland og på Færøerne.
Efter reglerne i folketingsvalglovens kapitel 8, jf. Europa-Parlamentsvalglovens § 26,
stk. 1, kan enhver vælger brevstemme i enhver kommune her i landet fra 3 måneder
før valgdagen til og med næstsidste hverdag inkl. lørdag før valgdagen.
På borgerservicecentrene i Danmark og andre steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme, kan der således brevstemmes til og med fredag
den 23. maj 2014, idet brevstemmeafgivningen har kunnet finde sted fra og med tirsdag den 25. februar 2014.
Med hensyn til brevstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart, herunder danske
fiskefartøjer på fjernfiskeri, kan oplyses, at brevstemmeafgivning på disse skibe ligeledes har kunnet finde sted fra og med tirsdag den 25. februar 2014.
Loven indeholder ingen regler om sidste frist for brevstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart. En brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tud forud for
afstemningsdagen, at den kan være sendt hjem til vedkommende kommune og være
afleveret på vedkommende afstemningssted, inden afstemningen begynder på afstemningsdagen kl. 9.
Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det særlige brevstemmemateriale, Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået fremstillet til brug ved henholdsvis EuropaParlamentsvalg og folkeafstemninger.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået fremstillet nyt brevstemmemateriale til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger i 2014, der har samme format og indeholder samme bestanddele (se opregningen ovenfor) som tidligere oplag af brevstemmematerialet. Ændringerne består hovedsageligt i visse sproglige ændringer af bl.a.
vejledningen til vælgeren på forsiden af den farvede konvolut til stemmesedlen samt i
følgebrevet. Rosendahls-Schultz Grafisk vil fortsat udsende evt. restoplag af materialet fremstillet i 2008 (der blev brugt ved afstemningerne i 2009), før der udsendes materiale fremstillet i 2014.
Eventuelle restoplag af det brevstemmemateriale, ministeriet lod fremstille til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger i 2008, kan derfor fortsat benyttes. Tidligere
restoplag kan derimod ikke benyttes, men skal kasseres.
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Jf. § 77 i lov nr. 458 af 30. juni 1993 om folketingsvalg på Færøerne henholdsvis § 70 i lov om
folketingsvalg i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 28. april 1999, samt § 8, stk. 1, i forslag til lov om
en fælles patentdomstol (L 22)
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Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg eller kommunale og regionale valg
kan ikke benyttes til Europa-Parlamentsvalg eller folkeafstemninger. Brevstemmemateriale til folkeafstemninger kan heller ikke bruges til brevstemmeafgivning til EuropaParlamentsvalget, selv om der afholdes folkeafstemning om patentdomstolen samme
dag som valg til Europa-Parlamentet. Tilsvarende kan brevstemmemateriale til Europa-Parlamentsvalg heller ikke bruges til brevstemmeafgivningen til folkeafstemningen
om patentdomstolen, selv om der afholdes valg til Europa-Parlamentet samme dag
som folkeafstemningen om patentdomstolen.”
Ministeriet skal anmode Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om at underrette fiskeriets organisationer i fornødent omfang.
Med venlig hilsen
Nicoline Nyholm Miller
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