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26. maj 2019Fortæl du stemmer på

dennegangstemmerjeg.eu

Kontakt os på
epkobenhavn@ep.europa.eu

info@europa-huset.dk

Vælg din fremtid!

Læs mere på 
europa-valg.eu

Deltag i demokratiet og brug 
din stemmeret på et informeret 
grundlag: 

Bliv klogere på, hvad EU gør for 
dig i din hverdag på hvad-eu-gor-
for-mig.eu

Du kan også få EU lige ved hånden 
ved at downloade Citizens’ App til 
Android eller iOS.

Europa-Parlamentet i Danmark
Gothersgade 115

1123 København K

Følg epidanmark på

#dennegangstemmerjeg
#ep19dk   #eudk



Sådan stemmer du til 
EU-valget i Danmark...

... som dansker i Danmark
Hvis du er registreret på valglisten til 
Folketingsvalget, er det såre enkelt: Du 
er automatisk på valglisten. Dit valgsted 
afgøres af din adresse. Du kan stemme 
på  valgdagen, eller du kan brevstemme 
mellem 14. april og 23. maj.

... som EU-borger i Danmark
Som EU-borger med fast bopæl i 
Danmark er du stemmeberettiget til EU-
valget i Danmark. Du skal ansøge om 
at komme på valglisten i din kommune 
senest den 23. april. Når du er registreret, 
kan du enten møde op på valgstedet 
på dagen, eller du kan brevstemme fra 
kommunernes borgerservicecentre.

Vi skal til valg!

I Danmark afholdes EU-valget den 
26. maj 2019. 

Som udgangspunkt kan alle, der 
er fyldt 18 år stemme, såfremt 
de har fast bopæl i Danmark og 
har dansk statsborgerskab eller 
statsborgerskab i et af de øvrige 
EU-medlemslande. 

Det er også muligt for danske 
borgere at brevstemme eller 
stemme fra udlandet under særlige 
omstændigheder.

Vi vælger i år 14 medlemmer af 
Europa-Parlamentet (MEPere), der 
skal være med til at lovgive for hele 
EU i 2019-2024.

... som dansker i EU
Du kan stemme fra et andet EU-land 
ved at registrere dig på valglisten i 
København Kommune inden den 23. 
april. Du kan brevstemme i udlandet 
ved enhver dansk ambassade eller 
konsulat i det land, hvor du befinder dig. 
Husk at afgive din stemme, så den kan 
nå at være i Danmark inden 26. maj.

... som dansker uden for EU
Hvis du bor uden for EU, men har i sinde 
at vende tilbage inden for to år, har du ret 
til at stemme ved EU-valget. Ansøg om 
at komme på valglisten i den kommune, 
du boede i, før du flyttede til udlandet.

... dansker, der vil stemme i et andet 
EU-land
Du har ret til at stemme ved EU-valget i 
det EU-land, du bor i. Du kan undersøge 
dine muligheder  i de forskellige lande 
på f.eks. europa-valg.eu


