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Alt du skal vide om EU-valget 2019
 
Den 26. maj skal danskerne stemme til EU-valget 2019.  Det er din mulighed for at
bestemme, i hvilken retning Europa skal gå. Få mere information om valget her.
 

Ved at stemme til EU-valget får borgerne mulighed for at vælge de 751 nye medlemmer af
Europa-Parlamentet, der skal repræsentere os frem til 2024.
 
Den vigtigste information
 
 

Flere aspekter af valget, såsom valgretsalder og hvordan man stemmer fra udlandet,
varierer fra land til land. 
For eksempel: I Italien kan man stemme søndag den 26. maj 2019. De italienere, der
bor i et andet EU-land, har ret til at stemme på en hvilken som helst kandidat fra det
land, de nu bor i, eller på en kandidat fra Italien. 
På  denne  hjemmeside  finder  du  mere  information  om,  hvordan  du  stemmer,
tidsfrister,  nyheder  og  valgresultater. 
Det er de nationale valgmyndigheder (som oftest Indenrigsministeriet), der har den
seneste information med de praktiske detaljer angående valget (som f.eks. hvor man
kan stemme) og de nationale afstemningsregler. 
For at få et omfattende overblik over stemmeregler, tjek denne infografik. 
For livedækning på dansk: https://www.europa-valg.eu/nyheder 
Til at få en ide om, hvordan europæerne vil stemme til valget, følg disse projektioner,
der vil blive opdateret regelmæssigt.
 

Hvad er på spil? 
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At stemme
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At stemme til EU-valget betyder, at du bestemmer, i hvilken retning EU skal gå de
næste fem år på områder som international handel, sikkerhed, forbrugerbeskyttelse,
økonomisk vækst og bekæmpelse af klimaforandringer. MEP'erne former ikke bare
den nye lovgivning, men gransker også de andre EU-institutioner.
 

At stemme betyder også, at du er med til at bestemme over den politik, der påvirker
dit liv. Få mere at vide om hvad EU har gjort for dig og din region, tjek hjemmesiden
https://what-europe-does-for-me.eu/ 
På  hjemmesiden  kan  du  også  se,  hvordan  EU  påvirker  din  sundhed,  dit  job,
shopping,  uddannelse,  familie  og  økonomi. 
Til at få en ide om, hvordan europæerne vil stemme til valget, følg disse projektioner,
der vil blive opdateret regelmæssigt.
 

Vi er alle i samme båd
 
 

Vi  har  forskellige  grunde  til  at  stemme.  Hvad  er  din? Se  mere  her  og  del  din
begrundelse  med  dine  venner. 
Europa tilhører os alle og ved at stemme, bidrager vi til det europæiske demokrati.
Skriv dig op på dennegangstemmerjeg.eu for at deltage i valgkampagnen og inviter
dine venner og din familie til at gøre det samme. 
Der er events over hele Europa, der handler om at gøre opmærksom på vigtigheden
a f  a t  s t e m m e .  T j e k  h v i l k e  e v e n t s  d e r  e r  i  n æ r h e d e n  a f  d i g :
h t t p s : / / d a n m a r k . d e n n e g a n g s t e m m e r j e g . e u 
Du kan også få Europa ned i din egen lomme og blive opdateret på nyheder og
events ved at downloade vores Citizens' App.
 

Hvis du har et par timer hver måned og lyst til at blive frivillig for vores kampagne, er du
velkommen til at kontakte os her: https://www.dennegangstemmerjeg.eu/join_the_team
 
 
 

MEP'erne
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me
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