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Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014
1. Indledning
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
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Europa-Parlamentet samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i henhold til loven.
Samme dag afholdes folkeafstemning om patentdomstolen. Folkeafstemningen afhol2
des efter reglerne om folkeafstemninger i kapitel 12 i lov om valg til Folketinget samt
de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i
henhold til loven.
Efter reglerne i folketingsvalglovens og Europa-Parlamentsvalglovens kap. 8 kan enhver vælger afgive brevstemme i enhver kommune her i landet. Der afholdes ikke valg
til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i
Grønland.
Dette brev indeholder oplysninger om brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 på de danske
repræsentationer i udlandet samt ved de stemmemodtagere, der efter Udenrigsministeriets anmodning er udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet, se nedenfor under
afsnit 4.
2. Fristerne for brevstemmeafgivning
Fristerne for brevstemmeafgivning er de samme for Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen.
Vælgere, der opholder sig i Danmark, kan brevstemme i enhver kommune her i landet
fra 3 måneder før afstemningsdagen, dog senest næstsidste hverdag før afstem-
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Lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013 som ændret ved lov nr. 1469 af 17. december 2013.
Folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 med senere ændringer.

ningsdagen. Der kan således brevstemmes her i landet fra og med tirsdag den
25. februar 2014 til og med fredag den 23. maj 2014.
Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme på enhver dansk diplomatisk
eller konsulær repræsentation eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Brevstemmeafgivning i udlandet kan finde sted fra 3
måneder før afstemningsdagen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 2, og
folketingsvalglovens § 100, stk. 4. Der kan således brevstemmes i udlandet fra og
med tirsdag den 25. februar 2014.
Der er ikke fastsat nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet. En brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tid, at den kan være sendt hjem til og
modtaget af vedkommende kommune, inden afstemningen går i gang på afstemningsdagen. Det vil være hensigtsmæssigt, at vælgere, der henvender sig for at brevstemme på en repræsentation kort tid før afstemningsdagen, orienteres herom. Ingen
vælger, der henvender sig for at afgive brevstemme før afstemningsdagen, kan
dog afvises fra at afgive brevstemme, uanset at det ikke er sandsynligt, at brevstemmen kan nå hjem i tide.
Udgifterne til forsendelsen af brevstemmerne til vedkommende kommune afholdes af
Udenrigsministeriet. Det forudsættes, at repræsentationen samt de stemmemodtagere, der er udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. nedenfor under afsnit 4, gør,
hvad der er muligt, for at brevstemmen kan nå hjem i tide, herunder ved at vælge den
hurtigste forsendelsesmåde.
3. Betingelser for brevstemmeafgivning
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 afgive 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 Europa-Parlamentet på Færøerne og i Grønland. Vælgere med
valgret til Europa-Parlamentsvalget 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 folke-
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afstemningen om patentdomstolen. Det skyldes, at der ikke afholdes folkeafstemning
3
om patentdomstolen i Grønland og på Færøerne.
4. Udpegning af ad hoc stemmemodtagere
Økonomi- og Indenrigsministeriet udpeger efter anmodning fra Udenrigsministeriet ad
hoc stemmemodtagere i udlandet. Som stemmemodtager kan f.eks. udpeges en rådgiver ved et dansk projekt eller en medarbejder ved en dansk virksomhed i udlandet
eller en udsendt medarbejder ved et andet nordisk lands ambassade i lande, hvor
Danmark ikke har nogen fast repræsentation, og den nordiske ambassade derfor tillige repræsenterer Danmark.
Anmodning om udpegning af ad hoc stemmemodtagere i udlandet fremsendes via
Udenrigsministeriet til valg@oim.dk med oplysning om stemmemodtagerens navn,
stilling og arbejdssted samt det pågældende land, som stemmemodtageren skal virke
i. Så snart ad hoc stemmemodtageren er udpeget, sender Økonomi- og Indenrigsministeriet besked herom til Udenrigsministeriet til videre foranstaltning. Udenrigsministeriet skal gennem den nærmeste repræsentation herefter sørge for, at stemmemodtageren forsynes med stemmemateriale samt bliver vejledt nærmere om varetagelsen
af hvervet som stemmemodtager efter de retningslinjer m.v., der gælder i udenrigstjenesten.
5. Brevstemmemateriale
Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det brevstemmemateriale, der er tilvejebragt ved Økonomi- og Indenrigsministeriets foranstaltning.
Brevstemmematerialet til Europa-Parlamentsvalg består af:
1) en stemmeseddel påtrykt ordene ”Stemmeseddel til EuropaParlamentsvalg”,
2) en blå konvolut, der på forsiden er påtrykt ordene ”Stemmeseddel til Europa-Parlamentsvalg” samt en kortfattet vejledning om, hvordan stemmesedlen
skal udfyldes,
3) et følgebrev, der på vejledningssiden nederst i højre hjørne er påtrykt enten:
”Schultz 2008”, eller ”Rosendahls-Schultz Grafisk 2014” samt
4) en lysegrøn yderkuvert, der på forsiden i nederste venstre hjørne er påtrykt
ordene ”Stemmeseddel til Europa-Parlamentsvalg”.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået fremstillet nyt brevstemmemateriale til Europa-Parlamentsvalg 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 blå konvolut til stemmesedlen samt i følgebrevet. Rosendahls-Schultz
Grafisk vil fortsat udsende evt. restoplag af materialet fremstillet i 2008, før der udsendes materiale fremstillet i 2014.
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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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Eventuelle restoplag af det brevstemmemateriale, ministeriet lod fremstille til Europa-Parlamentsvalg i 2008, kan derfor fortsat benyttes. Tidligere restoplag kan derimod
ikke benyttes, men skal kasseres.
Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg eller kommunale og regionale valg
kan ikke benyttes til Europa-Parlamentsvalg. Brevstemmemateriale til folkeafstemninger kan heller ikke bruges til brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget, selv
om der afholdes folkeafstemning om patentdomstolen samme dag som valg til Europa-Parlamentet.
Brevstemmematerialet til folkeafstemningen om patentdomstolen består af:
1) en hvid stemmeseddel påtrykt ordet »Stemmeseddel« samt ordene »Ja« og
»Nej« i to adskilte felter,
2) en rød konvolut, der på forsiden er påtrykt ordene ”Stemmeseddel til folkeafstemning” samt en kortfattet vejledning om, hvordan stemmesedlen skal udfyldes,
3) et følgebrev, der på vejledningssiden nederst i højre hjørne er påtrykt enten:
”Schultz 2008”, eller ”Rosendahls-Schultz Grafisk 2014” samt
4) en rød yderkuvert, der på forsiden i nederste venstre hjørne er påtrykt ordene ”Stemmeseddel til folkeafstemning”.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har også fået fremstillet nyt brevstemmemateriale til
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 røde konvolut til stemmesedlen samt i følgebrevet. RosendahlsSchultz Grafisk vil fortsat udsende evt. restoplag af materialet fremstillet i 2008, før der
udsendes materiale fremstillet i 2014.
Eventuelle restoplag af det brevstemmemateriale til folkeafstemninger, ministeriet
lod fremstille i 2008, kan fortsat bruges. Tidligere restoplag kan ikke benyttes, men
skal kasseres.
Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg eller kommunale og regionale valg
kan ikke bruges til folkeafstemningen om patentdomstolen. Brevstemmemateriale til
Europa-Parlamentsvalg kan heller ikke bruges til brevstemmeafgivningen til folkeafstemningen om patentdomstolen, selv om der afholdes valg til Europa-Parlamentet
samme dag som folkeafstemningen om patentdomstolen.
Brevstemmemateriale kan rekvireres uden beregning hos Rosendahls-Schultz Distribution, Herstedvang 10, 2620 Albertslund, tlf. 43 22 73 00, telefax 43 63 19 69, e-post:
distribution@rosendahls.dk. Det er ikke muligt at bestille brevstemmemateriale via
internettet.
Viser det sig alligevel nødvendigt i enkelte tilfælde at benytte restoplag af brevstemmemateriale til Europa-Parlamentsvalg eller folkeafstemninger fremstillet tidligere end
i 2008, skal ministeriet gøre opmærksom på, at det kan give nogle problemer i forhold til postsorteringen, hvis yderkuverten frankeres med en frankeringsmaskine,
der påfører afsenderens postnummer. I dette tilfælde kan man risikere, at yderkuverten ved den maskinelle postsortering returneres til indehaveren af frankeringsmaski-
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nen. Dette skyldes, at yderkuverten i det gamle materiale er mindre end i det nye
brevstemmemateriale, som ministeriet har fået fremstillet. For at undgå dette skal
brevstemmemodtageren overstrege afsenderadressen i frankeringsstemplet, inden
brevet videregives til Post Danmark til postbesørgelse.
Om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivningen kan henvises til den vejledning,
der er trykt på bagsiden af følgebrevet. Bemærk, at vælgere med behov for hjælp til
stemmeafgivningen har ret til at forlange, at hjælpen ud over stemmemodtageren ydes
af den person, vælgeren selv har udpeget. Den fornødne hjælp skal i givet fald ydes af
hjælperen og stemmemodtageren i forening. Det vil dog være naturligt, at det er
stemmemodtageren, der sikrer sig vælgerens identitet, giver vælgeren vejledning m.v.
og attesterer stemmeafgivningen på følgebrevet.
6. Fortegnelser over opstillingsberettigede partier og kandidatlister
./.

Til brug ved brevstemmeafgivningen vedhæftes en fortegnelse over de partier, der pr.
d.d. er opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalg, og de bogstavbetegnelser,
som disse er tildelt. Denne fortegnelse skal tillige betragtes som den endelige fortegnelse, idet ministeriet ikke forventer at modtage anmeldelse af nye partier inden udløbet af fristen herfor søndag den 30. marts 2014 kl. 12. Skulle ministeriet mod forventning modtage en eller flere anmeldelser af nye partier inden udløbet af fristen, vil ministeriet snarest muligt herefter udsende en revideret fortegnelse.
En fortegnelse over partierne med adresser og telefonnumre m.v. kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside valg.oim.dk.
En fortegnelse over kandidatlisterne med de opstillede kandidater til EuropaParlamentsvalget i Danmark vil blive lagt på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside valg.oim.dk snarest muligt efter mandag den 28. april 2014, idet det bemærkes, at fristen for at indlevere kandidatlister udløber kl. 12 søndag den 27. april
2014. Det vil, så vidt dette er muligt, være hensigtsmæssigt, at en udskrift af denne
fortegnelse anvendes ved den brevstemmeafgivning, der finder sted, når fortegnelsen
er tilgængelig.
Under henvisning til foranstående skal Økonomi- og Indenrigsministeriet anmode
Udenrigsministeriet om at underrette de danske repræsentationer i udlandet om foranstående samt sørge for, at repræsentationerne bliver forsynet med fortegnelsen
over de opstillingsberettigede partier samt det fornødne kurante brevstemmemateriale, såfremt det ikke allerede er sket.

Med venlig hilsen
Nicoline Nyholm Miller
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