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om
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valglisten til
Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009
(Til alle kommunalbestyrelser)
1. Indledning
Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (lovbekendtgørelse
nr. 143 af 24. februar 2009) indeholder i § 3 følgende bestemmelser om valgret
til Europa-Parlamentet:
”§ 3. Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, der på valgdagen
1) har valgret til Folketinget
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, medmindre
vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf.
værgemålslovens § 6.
Stk. 2. Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til Europa-Parlamentet.”

Reglerne om valgret til Europa-Parlamentet er uændrede i forhold til de regler,
der var gældende ved valget i 2004.
Statsborgere i de øvrige medlemsstater i EU, der har fast bopæl i Danmark,
har valgret til Europa-Parlamentet i Danmark søndag den 7. juni 2009 på
samme betingelser som danske statsborgere, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3.
EU-borgere skal ligesom personer med dansk indfødsret være optaget på valglisten for at kunne udøve valgret, dvs. have ret til at afgive stemme.
Reglerne om optagelse på valglisten af EU-borgere er fastsat i lovens § 14 a,
der lyder som følger:
”§ 14 a. Personer, der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 3, optages efter anmodning, jf.
dog stk. 2, på valglisten i den kommune, hvor de er tilmeldt folkeregistret.
Stk. 2. Personer, der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 3, optages på valglisten efter tilsvarende regler som dem, der gælder for personer, der har valgret efter § 3,
stk. 1, nr. 1, og som er tilmeldt folkeregistret, såfremt de pågældende
1) var optaget på valglisten i Danmark til det sidst afholdte valg til EuropaParlamentet,
2) siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark og
3) ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten.
Stk. 3. Der gives meddelelse til vedkommende myndighed i vedkommende
hjemland om, hvilke personer der optages på valglisten efter stk. 1 og 2.
Stk. 4. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om optagelse på valglisten af personer, der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 3, samt om afgivelse af meddelelse efter stk. 3.

Stk. 5. Meddelelser efter stk. 3 kan gives på grundlag af oplysningerne i Det
Centrale Personregister (CPR).”

Lovreglerne om optagelse af EU-borgere på valglisten er uændrede i forhold til
de regler, der var gældende ved valget i 2004.
./.

De nærmere regler om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten efter
anmodning, herunder om kommunalbestyrelsens (folkeregistrets) opgaver i
forbindelse hermed, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1429 af 19. december
2008 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7.
juni 2009 af personer, der er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i
Den Europæiske Union. Bekendtgørelsen er vedhæftet denne meddelelse som
bilag og kan herudover findes i Retsinformation og på ministeriets hjemmeside
www.im.dk.
I det følgende bruges udtrykket ”EU-borgere” om statsborgere fra de øvrige
medlemsstater i EU.
Denne meddelelse omhandler hovedsageligt spørgsmål af mere praktisk karakter i forbindelse med kommunalbestyrelsens administration af reglerne om
optagelse af herboende EU-borgere på valglisten efter ansøgning, mens der
med hensyn til reglernes indhold henvises til bekendtgørelsen.
2. Underretning af herboende EU-borgere om valgret m.v. til EuropaParlamentet
2.a. Underretning fra Velfærdsministeriet
Alle EU-borgere, der fredag den 6. marts 2009 er tilmeldt folkeregistret i en
kommune i Danmark, og som vil være fyldt 18 år senest på valgdagen og ikke
er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, modtager underretning fra Velfærdsministeriet om, at de har valgret
til Europa-Parlamentet i Danmark samt om reglerne om optagelse på valglisten
m.v., jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 1, og § 16.
De EU-borgere, der var optaget på valglisten i 2004, optages automatisk på
valglisten i 2009, hvis de siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, og
de ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten, jf. lovens § 14 a, stk. 2.
Velfærdsministeriet har sendt et underretningsbrev dateret 6. marts 2009 til de
EU-borgere, der automatisk optages på valglisten. Brevet er fremsendt på
dansk og engelsk til de pågældende herboende EU-borgere og findes endvidere på ministeriets hjemmeside www.im.dk på polsk, tysk, og fransk.
De EU-borgere, der ikke var optaget på valglisten i 2004, får sammen med
underretningen tilsendt et ansøgningsskema til brug ved ansøgning om optagelse på valglisten. I den gruppe af EU-borgere, der får tilsendt ansøgningsskema, indgår også de 2004-optagne, der ikke opfylder betingelserne for automatisk at blive optaget på valglisten i 2009, f. eks. fordi de i en periode siden
2004 har været fraflyttet Danmark.
Velfærdsministeriet har tilsvarende sendt et underretningsbrev på dansk og
engelsk dateret 6. marts 2009 til de EU-borgere, der optages på valglisten efter
ansøgning, samt ansøgningsskema med tilhørende vejledning. Underretningsbrevet samt ansøgningsskema findes endvidere på ministeriets hjemmeside
www.im.dk på polsk, tysk, og fransk.
Det bemærkes, at de underretningsbreve til herboende EU-borgere, der udsendes af Velfærdsministeriet, ved varig adresseændring vil blive returneret til
folkeregistret i den kommune, hvor den pågældende var tilmeldt folkeregistret
den 6. marts 2009.

./.

2.b. Underretning fra kommunalbestyrelsen
Kommunalbestyrelsen (folkeregistret) skal udlevere eller tilsende et eksemplar
af vedhæftede underretningsbrev med tilhørende ansøgningsskema og vejledning til
1) EU-borgere, der fra og med lørdag den 7. marts 2009 til og med mandag
den 4. maj 2009 anmelder flytning til tilflytningskommunen for en flytning til
Danmark, der er foretaget inden lørdag den 7. marts 2009 (bekendtgørelsens § 15, stk. 2),
2) EU-borgere, der fra og med lørdag den 7. marts 2009 til og med mandag
den 4. maj 2009 er flyttet til Danmark og i denne periode har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen (bekendtgørelsens § 15, stk. 2),
3) personer, herunder personer, der hidtil har haft dansk indfødsret, der fra og
med lørdag den 7. marts 2009 til og med mandag den 4. maj 2009 opnår
statsborgerskab i en af de øvrige nuværende medlemsstater i EU (bekendtgørelsens § 15, stk. 2),
4) EU-borgere, der fra og med lørdag den 7. marts 2009 til og med mandag
den 4. maj 2009 har fået ophævet et eventuelt værgemål med fratagelse af
den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6 (bekendtgørelsens § 15,
stk. 2) og
5) personer, der hidtil har haft dansk indfødsret, men som senere end den 4.
maj 2009 – dog senest den 22. maj 2009 – ændrer status til at være statsborgere i en af de øvrige nuværende medlemsstater i EU (bekendtgørelsens § 15, stk. 3, jf. § 1, stk. 2)
Underretningsbrev og ansøgningsskema samt vejledning er vedhæftet på
dansk og engelsk og kan endvidere hentes på ministeriets hjemmeside
www.im.dk i en polsk, tysk og fransk udgave.
Underretningsbrevet samt ansøgningsskema og vejledning skal dog kun udleveres eller sendes til de personer, der er nævnt i nr. 1) – 5), såfremt de pågældende vil være fyldt 18 år senest på valgdagen søndag den 7. juni 2009 og
ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6.
Underretningsbrev med tilhørende ansøgningsskema skal i øvrigt udleveres
efter anmodning.
3. Elektronisk indsendelse af ansøgning om optagelse af en EU-borger på
valglisten
Ansøgningen indsendes til den pågældendes bopælskommune. Ansøgning
kan bl.a. indgives pr. sikker (krypteret) e-post, hvilket dog forudsætter, at der
træffes visse særlige forholdsregler, jf. nærmere nedenfor.
Ansøgning om optagelse på valglisten kan kun indgives elektronisk, såfremt
den kan indgives under de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. § 41, stk. 3, i lov om behandling af personoplysninger (lov
nr. 429 af 31. maj 2000) og de retsforskrifter herom, der er udstedt i medfør af
denne lov. Det følger af § 2, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1429 af 19.
december 2008.
Som følge af dette krav skal ansøgeren i ansøgningen om optagelse på valglisten give oplysninger om sit CPR-nummer. Det er nødvendigt for at sikre en
entydig identifikation af ansøgeren. Ved transmission af fortrolige personoplysninger, herunder CPR-nummer, over åbne net, herunder internettet, skal der

foretages en kryptering. Dette krav følger af § 14 i bekendtgørelse nr. 528 af
15. juni 2000, som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 om
sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles
for den offentlige forvaltning.
Nærmere regler om de sikkerhedsmæssige foranstaltninger som skal være
opfyldt, er fastsat i ovennævnte bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger
til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, med tilhørende vejledning nr. 37 af 2. april 2001. Bekendtgørelsen med
tilhørende vejledning administreres af Datatilsynet.
4. Tidsfrister for optagelse af EU-borgere på valglisten efter ansøgning
Nedenfor er angivet de særlige tidsfrister for optagelse på valglisten af EUborgere:
3 måneder før valgdagen – lørdag den 7. marts 2009
Tidligste frist for herboende EU-borgeres indgivelse af ansøgning til kommunalbestyrelsen (folkeregistret) i den kommune, hvor ansøgeren er tilmeldt folkeregistret, om optagelse på valglisten.
Dagen efter 5 uger før valgdagen – mandag den 4. maj 2009
1) Sidste frist for EU-bosatte danske statsborgere til at søge Københavns
Kommune om at blive optaget på en særlig valgliste i Københavns
Kommune af EU-bosatte (Københavnervalglisten).
2) Sidste frist for visse herboende EU-borgere (statsborgere i et af de øvrige EU-lande) til at søge den kommune, hvor ansøgerne er bopælsregistreret i CPR, om at blive optaget på valglisten. Fristen gælder de
EU-borgere, som senest mandag den 27. april 2009
-

er flyttet til Danmark og

-

har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen, og

-

har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande og

-

har fået ophævet et eventuelt værgemål med fratagelse af den retlige
handleevne efter værgemålslovens § 6.

Bemærk, at fristen rykkes til mandag den 11. maj 2009 henholdsvis fredag den
22. maj 2009 for visse herboende EU-borgere, se nærmere nedenfor.
Dagen efter 4 uger før valgdagen – mandag den 11. maj 2009
Sidste frist for visse herboende EU-borgere (statsborgere i et af de øvrige EUlande) til at søge den kommune, hvor ansøgerne er bopælsregistreret i CPR,
om at blive optaget på valglisten. Fristen gælder for de herboende EU-borgere,
som inden for perioden fra og med tirsdag den 28. april 2009 til og med mandag den 4. maj 2009
-

har anmeldt flytning til tilflytningskommunen for en flytning til Danmark,
der er foretaget senest mandag den 27. april 2009, eller

-

er flyttet til Danmark og har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen,
eller

-

har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande eller

-

har fået ophævet et eventuelt værgemål med fratagelse af den retlige
handleevne efter værgemålslovens § 6.

Baggrunden for fristforlængelsen for denne gruppe er, at man har fundet det
hensigtsmæssigt at give denne gruppe af EU-borgere, som først opfylder kravene for at kunne ansøge om at blive optaget på valglisten fra og med en uge
før fristen, en uge til at få foretaget den nødvendige anmeldelse til folkeregistret
m.v.
16 dage før valgdagen – fredag den 22. maj 2009
1)

Sidste frist for at søge den kommune, hvor ansøgeren er bopælsregistreret i CPR, om at blive optaget på valglisten. Fristen gælder
for herboende personer, der hidtil har haft dansk indfødsret, men
som i perioden fra og med tirsdag den 5. maj 2009 til og med fredag den 22. maj 2009 i stedet er blevet statsborgere i et af de øvrige EU-lande.

2)

Sidste frist for statsborgere i et af de øvrige EU-lande til at anmode
den kommune, hvor vedkommende er bopælsregistreret i CPR, om
at blive slettet af valglisten med virkning for EuropaParlamentsvalget i 2009.

3)

Sidste frist for kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på
valglisten af statsborgere i et af de øvrige EU-lande.

4)

Sidste frist for Københavns Kommunes afgørelser om optagelse af
EU-bosatte på en særlig valgliste i Københavns Kommune (Københavnervalglisten).

5. Særligt om mangelfulde ansøgninger, meddelelse af afslag m.v.
Bekendtgørelsens §§ 6 og 7 indeholder regler om behandling af ansøgninger,
hvortil der henvises. Særligt om behandling af ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet er mangelfuldt udfyldt, henvises til bekendtgørelsens § 6, stk. 2 og 3,
jf. §§ 4 og 5.
Et ansøgningsskema, der ikke er underskrevet af ansøgeren eller evt. af en
anden for ansøgeren, er behæftet med en mangel, der kan afhjælpes ved, at
ansøgeren efter telefonisk henvendelse bekræfter ansøgningen, eller ved at
ansøgningsskemaet sendes tilbage til ansøgeren med henblik på, at denne
underskriver ansøgningen. Der er ikke krav om, at ansøgningsskemaet skal
være underskrevet egenhændigt af ansøgeren. Det betyder, at et ansøgningsskema, som er underskrevet af ansøgeren ved brug af en digital signatur, opfylder kravet om, at ansøgningsskemaet skal være underskrevet af ansøgeren.
Også et ansøgningsskema, hvor ansøgerens navn er anført elektronisk uden
brug af digital signatur, opfylder kravene til underskrift, såfremt ansøgning indgives pr. e-post, jf. herved § 4, stk. 5, i bekendtgørelsen. Om elektronisk indsendelse af ansøgning henvises i øvrigt til afsnit 3 ovenfor.
Mangler vedrørende personlige data (fulde navn, personnummer, statsborgerskab) samt adresse i Danmark vil, hvis det drejer sig om mindre væsentlige
mangler i forhold til oplysningerne i CPR, normalt kunne afhjælpes af folkeregistret, eventuelt efter telefonisk henvendelse til ansøgeren.
Om manglende/mangelfuld udfyldning af ansøgningsskemaet, for så vidt angår
oplysningerne om seneste adresse i hjemlandet (det land, hvori ansøgeren er
statsborger) eller om den valgkreds, kommune eller det afstemningsområde,
hvor ansøgeren senest har været optaget på valglisten til EuropaParlamentsvalg i sit hjemland, bemærkes følgende, jf. bekendtgørelsens § 5,
stk. 2 og 3:
A. 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 (adresse) i
hjemlandet kan dog – medmindre manglen afhjælpes – medføre, at ansøgningen må afslås, hvis ansøgeren ikke har givet oplysning om stedet m.v. for seneste optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet, og hvis
ansøgeren har oplyst, at vedkommende tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i sit hjemland.
B. Manglende oplysning om stedet m.v. for seneste optagelse på valglisten til
Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet kan - hvis ansøgeren har oplyst, at vedkommende tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i
sit hjemland - bevirke, at ansøgningen må afslås, medmindre manglen afhjælpes, eller ansøgeren har oplyst seneste bopæl (adresse) i hjemlandet.
C. 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
Europa-Parlamentsvalg, 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.
Valgretsalderen til Europa-Parlamentsvalg er 18 år i alle EU-lande undtagen
Østrig, hvor valgretsalderen i 2007 blev nedsat til 16 år. Østrigske statsborgere,
der ønsker at deltage i Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal dog for at
kunne stemme her være fyldt 18 år, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3.
Kommunernes Landsforening (Forlaget Kommuneinformation) har udarbejdet
blanketter til brug ved den skriftlige meddelelse om mangler ved ansøgningen,
der er nævnt i bekendtgørelsens § 4, stk. 2, jf. stk. 3, henholdsvis til brug ved
afslag på ansøgning og til brug for anmodning om slettelse af valglisten. Blanketterne kan hentes på KL’s hjemmeside under punktet ”Europa-Parlament:
http://www.kl.dk/ncms.aspx?id=4b39b101-6ea7-4595-b96ee45e8bf1e19a&menuid=258154&menuobj=3ad9c5d2-0d3f-4135-b92d62b368bd0e59.
6. Underretning af ansøgeren om optagelse på valglisten
Bekendtgørelsens § 10 indeholder de nærmere krav til underretning af ansøgeren om, at vedkommendes ansøgning om optagelse på valglisten er imødekommet.
./.

Et standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af statsborgere i en af de øvrige EU-medlemsstater er optaget
som bilag 1 til denne meddelelse. Standardbrevet er udformet på dansk, engelsk, polsk, tysk og fransk og vedhæftes i alle sprogversioner.
7. Indberetning til CPR
Om indberetning til CPR af afgørelser om optagelse på valglisten samt om
slettelse af valglisten efter anmodning herom henvises til meddelelse herom fra
CPR-kontoret.
Med venlig hilsen

Nicoline Nyholm Miller
Valgkonsulent

