
 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Telefon 72 28 24 00 

oim@oim.dk 

Til de opstillingsberettigede partier  

til Europa-Parlamentsvalget 2019 

Anmeldelse af kandidatlister til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 

2019 

Til brug ved anmeldelsen af kandidatlister til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 

2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdet følgende formularer: 

  

- kandidatlisteblanket 

- formular til anmeldelse af valgforbund 

- formular til erklæring fra en kandidat, der har dansk indfødsret 

- formular til erklæring fra en kandidat, der er statsborger i en af de øvrige 

medlemsstater i Den Europæiske Union 

 

Formularerne findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: 

https://valg.oim.dk/partier-og-kandidater/opstilling-af-kandidater/opstilling-som-

kandidat-til-valg-til-europa-parlamentet/ 

 

Udfyldelse af kandidatlisteformularen og tilhørende erklæringer 

Hvert parti, der opstiller til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019, skal udfylde 

og indlevere én kandidatlisteformular. 

 

Forsiden af formularen udfyldes med navnet på partiet samt angivelse af, hvorvidt 

partiet ønsker at opstille sine kandidater sideordnet eller i en bestemt rækkefølge 

(partiliste). Den ønskede opstillingsform angives ved afkrydsning i den relevante 

rubrik. Kandidatlisten dateres og underskrives af en person, der er bemyndiget af 

partiet til at indlevere kandidatlisten. 

 

På formularens side 2 og 3 anføres de opstillede kandidater i den rækkefølge, partiet 

ønsker kandidaterne opført på stemmesedlen. På formularen anføres alle kandidaters 

fulde navn, personnummer, statsborgerskab, stilling, adresse, navn som det ønskes 

anført på stemmesedlen, samt kandidatens egenhændige underskrift. 

 

Hvis kandidatens underskrift ikke kan indhentes på formularen, f.eks. fordi 

kandidaten bor langt væk, skal kandidaten i stedet for at underskrive formularen 

udfylde erklæringsformularen, hvor kandidaten tiltræder at opstille for det 

pågældende parti, angiver sit navn, som det ønskes angivet på stemmesedlen, samt 

daterer og underskriver erklæringen og sender den til partiet. Kandidaten skal dog 
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stadig opføres på kandidatlisteformularen med de øvrige angivne oplysninger. 

Erklæringen fra kandidaten skal vedlægges kandidatlisteformularen. 

 

Kandidater, der underskriver kandidatlisten, og som har dansk indfødsret, behøver 

ikke tillige udfylde erklæringsformularen. 

 

Bemærk, at erklæringsformularen er forskellig alt efter, om kandidaten er dansk 

statsborger eller herboende EU-borger fra et andet EU-land. Bemærk endvidere, at 

herboende EU-borgere fra andre EU-lande, der stiller op som kandidater for partiet, 

altid skal udfylde vedhæftede erklæringsformular, dvs. uanset, om kandidaten fra et 

andet EU-land også har underskrevet rubrikken i kandidatlisteformularen. 

 

Der henvises i øvrigt til det uddrag af lov om valg af danske medlemmer til Europa- 

Parlamentet, der er anført på forsiden af kandidatlisteformularen. 

 

Anmeldelse af valgforbund 

For at anmelde valgforbund skal hver kandidatliste i valgforbundet indlevere en 

særskilt formular til anmeldelse af valgforbund. 

 

Indsendelse af kandidatlisteformular og evt. kandidaterklæringer samt af 

anmeldelse af valgforbund 

Formularerne kan indscannes og indsendes via e-post. I givet fald skal formularerne 

sendes med sikker e-post til valg@oim.dk, da kandidatlisten indeholder kandidaternes 

personnumre. 

 

På ministeriets hjemmeside https://valg.oim.dk/kontakt/send-sikker-e-post-til-os/ 

findes en vejledning om, hvordan der sendes sikker e-post til ministeriet 

(Valgenheden). 

 

De udfyldte formularer kan også indleveres i papirform til ministeriet på adressen: 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet  

Valgenheden  

Slotsholmsgade 10  

1216 København K  

 

Kuverten bedes mærket ”Kandidatlisteanmeldelse til Europa-Parlamentsvalg”. 

 

Frister 

Kandidatlister kan tidligst indleveres søndag den 14. april 2019. 

 

Fristen for indlevering af kandidatlister til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 

er kl. 12 søndag den 28. april 2019. 

 

Fristen for at trække en kandidatliste til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 

tilbage og for indlevering af anmeldelser om valgforbund er ligeledes kl. 12 søndag den 

28. april 2019. 

 

Evt. spørgsmål til anmeldelsen af kandidatlister og formaliteterne forbundet hermed 

kan rettes til ministeriet på mailadressen: valg@oim.dk. 

https://valg.oim.dk/kontakt/send-sikker-e-post-til-os/
mailto:valg@oim.dk
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Med venlig hilsen 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 


