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»Meddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om brevstemmeafgivning til 

Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019 

Søndag den 26. maj 2019 afholdes der valg af danske medlemmer til Europa-

Parlamentet. 

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til Europa-Parlamentsvalg i Danmark har 

enhver, der på valgdagen 

 har valgret til Folketinget, eller 

 har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i en 

af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller 

 er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er 

fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i 

Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater), eller 

 har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i 

Danmark. 

Ikke blot danske statsborgere, men også statsborgere fra de øvrige medlemsstater i 

EU, kan således have ret til at afgive stemme, herunder brevstemme, til Europa-

Parlamentsvalget i Danmark. Vælgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan 

derimod som udgangspunkt ikke stemme, herunder brevstemme, til Europa-

Parlamentsvalget, da der ikke afholdes valg til Europa-Parlamentet på Færøerne og i 

Grønland. 

Søfolk og passagerer på danske skibe, der sejler i udenrigsfart, samt ansatte på danske 

havanlæg uden for dansk område kan afgive brevstemme på skibet/havanlægget fra og 

med søndag den 26. februar 2019. 

Der er ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme hos en stemmemodtager i 

udlandet. Brevstemmeafgivningen om bord/på anlægget skal dog foretages i så god tid 

inden valgdagen, at brevstemmerne kan være sendt hjem til vedkommende kommune, 

inden afstemningen går i gang på valgdagen. 

Ved brevstemmeafgivning må der kun anvendes det særlige brevstemmemateriale, der 

er tilvejebragt ved Økonomi- og Indenrigsministeriets foranstaltning til brug ved 

Europa-Parlamentsvalg. 
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Brevstemmematerialet kan for Økonomi- og Indenrigsministeriets regning bestilles 

direkte hos Rosendahls, Vandtårnsvej 83 A, 2860 Søborg, tlf. 43 22 73 00, e-post: 

distribution@rosendahls.dk. Det er ikke muligt at bestille brevstemmemateriale via 

forlagets hjemmeside. 

Brevstemmemateriale fremstillet i 2008 eller 2014 kan benyttes ved Europa-

Parlamentsvalget i 2019. Eventuelle restoplag af brevstemmemateriale fremstillet før 

2008 kan derimod ikke benyttes, men skal kasseres. 

Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg, folkeafstemninger eller kommunal- 

og regionalvalg kan ikke benyttes til Europa-Parlamentsvalg. 

Følgende partier er pr. dags dato opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalget i 

Danmark den 26. maj 2019: 

 

A. Socialdemokratiet 

B. Radikale Venstre 

C. Det Konservative Folkeparti 

F. SF – Socialistisk Folkeparti 

I.  Liberal Alliance 

N. Folkebevægelsen mod EU 

O. Dansk Folkeparti 

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne 

Å. Alternativet 

En fortegnelse over kandidatlisterne med de opstillede kandidater til Europa-

Parlamentsvalget i Danmark vil blive lagt på Økonomi- og Indenrigsministeriets valg-

hjemmeside valg.oim.dk snarest muligt efter mandag den 29. april 2019. 

En vejledning om, hvordan man brevstemmer, findes på forsiden af de små 

konvolutter til brevstemmesedlerne.« 


