
Økonomi- og Indenrigsministeriet 2019 

Udfyldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet  

Modtaget den _______________ 2019 kl. _____ Bogstavbetegnelse: __________ 

Kandidatlistens navn: 

_________________________________________  _________________________________________  

Kandidatliste
ved valget af 14 danske medlemmer til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019 

Hermed indleverer partiet:  ____________________________________________________________________  
omstående kandidatliste til Europa-Parlamentsvalget. 

Kandidaterne er anført i den rækkefølge, hvori de ønskes anført på stemmesedlen. Samtlige kandidater har ved 
deres underskrift på listen eller ved afgivelse af særskilt erklæring tiltrådt kandidatopstillingen. 

Kandidaterne er opstillet sideordnet

Kandidaterne er opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste) 
(Sæt kryds ved opstillingsform) 

For partiet  _________________________________________________________________________________  
(Navn på bemyndiget person med blokbogstaver) 

___________________, den _______________ 2019           __________________________________________  
(Sted) (Dato) (Underskrift) 

______________________________     _____________________________________________________________________ 
(Telefonnummer) (E-mailadresse) 

Uddrag af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 

§ 19. Kandidatlister skal være indleveret til økonomi- og indenrigs-
ministeren senest kl. 12 fire uger før valgdagen. En kandidatliste kan
tidligst indleveres seks uger før valgdagen. Kandidatlister skal indle-
veres på en formular, der er godkendt af økonomi- og indenrigsmini-
steren.

Stk. 2. Hvert parti kan kun indlevere én kandidatliste, og hver kandi-
datliste må højst indeholde navne på 20 kandidater.

Stk. 3. Kandidatlisten skal være underskrevet eller tiltrådt af de en-
kelte kandidater og indeholde oplysning om deres fulde navn, person-
nummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. For kandidater, der er
valgbare, og som har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 3, uden at være bo-
pælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), skal i stedet for
personnummer opgives fødselsdato, og kandidatlisten skal være ved-
lagt oplysning om, hvorvidt kandidaten er optaget på valglisten eller
har indgivet anmodning herom, jf. § 14 a, stk. 1, 2. pkt. For kandida-
ter, der er valgbare, som har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 3, og som er
registreret i Udenrigsministeriets protokol, skal i stedet for person-
nummer opgives fødselsdato. Hvis en kandidat ikke ønsker sig anført
på stemmesedlen med sit fulde navn, skal det angives, hvordan navnet
ønskes anført. Kandidatens efternavn eller mellemnavn samt mindst ét
fornavn eller forbogstav skal altid anføres. Kun mellem- og efternav-
ne, som kandidaten er berettiget til at føre efter navneloven, eller
mellemnavne, som er registreret i Det Centrale Personregister (CPR),
kan anføres på stemmesedlen. I stedet for fornavnet kan anføres et
kaldenavn, der er afledt af fornavnet.

Stk. 4. Kandidaterne skal anføres på kandidatlisten i den rækkefølge,
hvori de ønskes anført på stemmesedlen. Kandidatlisten skal indehol-
de oplysning om, hvorvidt kandidaterne er opstillet i en bestemt ræk-
kefølge (partiliste), jf. § 35, eller om de er sideordnet opstillet, jf. § 34.

§ 19 a. Hvis der på en kandidatliste er opført en kandidat, der er
statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
uden tillige at have dansk indfødsret, skal der samtidig med kandidat-
listen indleveres en formel erklæring afgivet på en formular, der er
godkendt af økonomi- og indenrigsministeren, hvori kandidaten angi-
ver

1) sit statsborgerskab, sin fødselsdato, sit fødested, sin seneste
adresse i hjemlandet og sin bopæl (adresse) i Danmark,

2) at vedkommende ikke samtidig opstiller til valg til Europa-
Parlamentet i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske
Union,

3) i hvilken valgkreds eller kommune vedkommende eventuelt
senest var optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i
hjemlandet, og

4) at vedkommende ikke har fortabt retten til at opstille i hjemlandet
gennem en individuel retslig afgørelse eller en administrativ afgø-
relse, der kan gøres til genstand for retslig prøvelse.

§ 20. Ingen kan være kandidat for mere end én kandidatliste. En
kandidat, der har underskrevet eller tiltrådt flere kandidatlister, kan
ikke anses for kandidat for nogen af kandidatlisterne.

Stk. 2. En kandidat kan ikke trække sit tilsagn om at virke som kan-
didat tilbage, efter at kandidatlisten er indleveret til økonomi- og
indenrigsministeren.

Stk. 3. En indleveret kandidatliste kan tilbagekaldes over for økono-
mi- og indenrigsministeren senest kl. 12 fire uger før valgdagen.



 

 

 
 KANDIDATER: (Anføres i den rækkefølge, hvori de ønskes anført på stemmesedlen) 
 

 FULDE NAVN 
(fornavn(e), mellemnavn(e), efternavn) 

PERSONNUMMER 
STATSBORGERSKAB STILLING BOPÆL 

(fuldstændig adresse) 
NAVN 

(som det ønskes anført på stemmesedlen) 
UNDERSKRIFT 

(kandidatens egenhændige) 
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