ANSØGNINGSSKEMA
Sendes til Valgnævnet

Valgnævnet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
valg@oim.dk
valg.oim.dk

ANSØGNING OM PARTINAVN
Oplysninger til brug for Valgnævnets behandling af ansøgning om godkendelse af partinavn til Europa-Parlamentsvalg
Partinavn:

Oplysninger om ansøger
Navn:
Adresse:

Gadenavn, husnummer, etage, side eller dørnummer:

Postnummer og by:

E-mail:
CPR-nr.:*
Telefonnummer:
* CPR-nr. skal bruges til at kommunikere sikkert (krypteret) om behandlingen af din sag.

VEJLEDNING
OM ANSØGNING OM GODKENDELSE AF PARTINAVN TIL EUROPAPARLAMENSTVALG
1. Godkendelse af et partinavn
Før et parti kan blive opstillingsberettiget til
Europa-Parlamentet, skal partiet have godkendt partinavnet af Valgnævnet og indsamlet et antal vælgererklæringer. Derefter
skal partiet anmelde sig for økonomi- og
indenrigsministeren.

3. Hvilke partinavne kan godkendes?Det
er vigtigt, at vælgerne ikke forveksler
partierne på stemmesedlerne, når der er
valg. Derfor skal Valgnævnet godkende din
ansøgning om nyt partinavn, før du kan
starte på indsamlingen af vælgererklæringer.

Du kan læse mere om, hvordan man danner
et nyt parti, her: valg.oim.dk/partier-ogkandidater/hvordan-danner-jeg-et-nytparti.

På ministeriets hjemmeside kan du se en
liste over, hvilke partinavne der allerede er i
brug (partinavneregistret), og som du derfor ikke kan få godkendt. Du kan heller ikke
få godkendt et partinavn, der kan forveksles
med et af disse. Se valg.oim.dk/partier-ogkandidater/partinavne.

2. Ansøgning
Inden partiet kan komme i gang med at
indsamle vælgererklæringer, skal partiets
navn godkendes af Valgnævnet. Godkendelsen af partinavnet gælder i 3 år fra datoen
for godkendelsen. Valgnævnet kan i særlige
tilfælde forlænge godkendelsen af partinavnet for ét år ad gangen.
Du kan søge om at få partinavnet godkendt
til Europa-Parlamentsvalg ved at henvende
dig til Valgnævnet. Af hensyn til Valgnævnets sagsbehandling bedes du udfylde ansøgningsskemaet. På skemaet skal du skrive
det ønskede partinavn samt dit navn, din
adresse og andre kontaktoplysninger (emailadresse og telefonnummer).
Du kan sende din ansøgning om godkendelse af nyt partinavn til:
Valgnævnet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Du kan også sende ansøgningen pr. e-mail
til valg@oim.dk. Hvis du sender din ansøgning pr. e-mail, anbefales det, at du sender
den sikkert (krypteret), læs her hvordan:
valg.oim.dk/kontakt/send-sikker-e-post-tilos. Hvis du har spørgsmål til ansøgningen,
kan du ringe til Økonomi- og Indenrigsministeriet på tlf. 72 28 24 00 og bede om at
blive stillet om til Valgenheden.

Inden du sender en ansøgning til Valgnævnet, er det altid en god idé at undersøge, om
partinavnet eller et lignende partinavn allerede fremgår af partinavneregistret. Derudover godkender Valgnævnet ikke et partinavn, der indeholder anstødelige ord eller
strider mod acceptabel sprogbrug. Valgnævnet godkender heller ikke partinavne,
der er fremhævet med særlige kendetegn,
f.eks. udelukkende er skrevet med store
bogstaver eller indeholder særlige tegn. Læs
mere om reglerne for, hvilke partinavne der
kan godkendes, på linket ovenfor.
4. Behandling af persondata
Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med
din ansøgning om godkendelse af nyt partinavn. Læs mere om, hvordan ministeriet
behandler dine personoplysninger her:
oim.dk/ministeriet/saadan-behandler-vipersonoplysninger.
5. Når du har fået godkendt et partinavn
Ansøgning om godkendelse af et partinavn
behandles af Valgnævnet på et møde. Du vil
få tilsendt Valgnævnets afgørelse med almindelig post. Hvis du får godkendt et partinavn, vil du sammen med afgørelsen få
tilsendt en vejledning om indsamling af
vælgererklæringer.

