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Ansøgerens navn og adresse

KLE 84.07.00G01 • Sagsidentifikation

Europa-Parlamentsvalg
Meddelelse til EU-borgere om mangelfuld udfyldt
ansøgning om optagelse på valglisten i Danmark

Vedlagt returneres din ansøgning om optagelse på valglisten, da den er mangelfuld. Du anmodes
om at tilrette din ansøgning og returnere den til kommunen snarest.
Korrekt udfyldt ansøgning skal være kommunen i hænde senest 15 dage inden valgdagen, for at
denne får virkning for det førstkommende valg til Europa-Parlamentet. Hvis den dag er en lørdag,
søndag eller helligdag, fremrykkes fristen til den forudgående hverdag. Korrekt udfyldt ansøgning
skal således indgives senest fredag den 10. maj 2019 for at få virkning for valget søndag den 26.
maj 2019. Hvis ansøgningen indgives senere end denne dag, kan den først få virkning for valget i
2024.
Din ansøgning har følgende mangler
Underskrift mangler
Ufuldstændigt navn
Ufuldstændig adresse
Oplysninger om optagelse på valglisten i hjemlandet mangler
Ansøgningen er ikke indgivet på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og
Indenrigsministeriet
Dokumentation for oplysninger i ansøgningsskema mangler (kun relevant for EU-borgere, der hverken er
bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol)
Dokumentation for, at ansøgeren lovligt har bopæl i Danmark, mangler (kun relevant for EU-borgere, der
hverken er bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol)
Dateret attestation fra Udenrigsministeriet mangler (kun relevant for EU-borgere, der er registreret i
Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.))
Andet

Kommunens navn, adresse og telefonnummer

Kontaktperson

Dato og underskrift
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Uddrag af bek. nr. 127 af 1. februar 2019 om optagelse på valglisten til
Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater
i Den Europæiske Union, der er bopælsregistreret i CPR
§ 9. Stk. 2. Er ansøgningsskemaet mangelfuldt udfyldt,
og kan disse mangler ikke umiddelbart afhjælpes, eller er
der væsentlige uoverensstemmelser mellem oplysningerne
i ansøgningsskemaet og oplysningerne i CPR, skal kom-

munalbestyrelsen snarest muligt give ansøgeren skriftlig
meddelelse herom med henblik på, at eventuelle mangler
eller uoverensstemmelser kan blive afhjulpet henholdsvis
berigtiget, eventuelt ved rettelser i CPR.

Uddrag af bek. nr. 157 af 20. februar 2019 om optagelse på valglisten til
Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i
Den Europæiske Union, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol
§ 10. Stk. 1. Er ansøgningen ikke indgivet i overensstemmelse med § 6, jf. dog § 9, stk. 5-7, og kan disse mangler ikke umiddelbart afhjælpes, skal kommunalbestyrelsen

snarest muligt give ansøgeren skriftlig meddelelse herom
med henblik på, at eventuelle mangler eller uoverensstemmelser kan blive afhjulpet henholdsvis berigtiget.

Uddrag af bek. nr. 279 af 13. april 2018 om optagelse på valglisten til
Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater
i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater)
§ 6. Stk. 2. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt udfyldt,
og/eller dateret attestation fra Udenrigsministeriet ikke foreligger, og disse mangler ikke umiddelbart kan afhjælpes,
skal kommunalbestyrelsen snarest muligt give ansøgeren

skriftlig meddelelse herom med henblik på, at eventuelle
mangler eller uoverensstemmelser kan blive afhjulpet henholdsvis berigtiget.
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