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Glostrup Kommune (glostrup.kommune@glostrup.dk), Hørsholm Kommune (kommunen@horsholm.dk), Brøndby
Kommune (brondby@brondby.dk), Høje-Taastrup Kommune (kommune@htk.dk), Albertslund Kommune
(albertslund@albertslund.dk), Allerød Kommune (kommunen@alleroed.dk), Hvidovre Kommune
(hvidovre@hvidovre.dk), Lyngby-Taarbæk Kommune (lyngby@ltk.dk), Dragør Kommune (dragoer@dragoer.dk),
Helsingør Kommune (mail@helsingor.dk), Egedal Kommune (kommune@egekom.dk), Rudersdal Kommune
(rudersdal@rudersdal.dk), Vallensbæk Kommune (kommune@vallensbaek.dk), Frederiksberg Kommune
(raadhuset@frederiksberg.dk), Fredensborg Kommune (fredensborg@fredensborg.dk), Frederikssund Kommune
(epost@frederikssund.dk), Halsnæs Kommune (mail@halsnaes.dk), Hillerød Kommune (hillerod@hillerod.dk),
Furesø Kommune (furesoe@furesoe.dk), Gentofte Kommune (gentofte@gentofte.dk), Ballerup Kommune
(balkom@balk.dk), Tårnby Kommune (kommunen@taarnby.dk), Rødovre Kommune (rk@rk.dk), Bornholms
Regionskommune (post@brk.dk), Gladsaxe Kommune (kommunen@gladsaxe.dk), Ishøj Kommune
(ishojkommune@ishoj.dk), Gribskov Kommune (gribskov@gribskov.dk) (gribskov@gribskov.dk), Herlev Kommune
(herlev@herlev.dk) (herlev@herlev.dk), Københavns Kommune (info@okf.kk.dk) (info@okf.kk.dk)
Cc:
Iben Karby Bagge (ib@cpr.dk), KBSKP Valg (valg@okf.kk.dk), Kathrine M. Grølsted (kmg@oim.dk), Iben Hvass
Birkebæk (ihb@oim.dk), Maj Skytte Petersen (mp@oim.dk), Christina Løtzsch Hansen (clh@oim.dk), Julian
Christensen (juch@oim.dk), Emilie Stæhr Hansen (esh@oim.dk)
Fra:
Nicoline Nyholm Miller (nnm@oim.dk)
Titel: Optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af herboende EU-diplomatKøbenhavns Kommune - valg
Sendt: 13-05-2014 16:06:59
Til:

Til alle kommunalbestyrelser (folkeregisteret/borgerservice) i Region Hovedstaden
Vedrørende evt. EU-borgere, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.), og som er optaget på
valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 efter anmodning

EU-borgere, der bosæ er sig i et andet EU
-land end hvor de er statsborgere, kan vælge mellem at stemme l
Europa-Parlamentsvalget i deres hjemland eller deres bopælsland. De kan dog kun stemme l ét valg. For at sikre,
at ingen EU-borger kan stemme i mere end ét land, udveksler medlemslandene oplysning om, hvilke af de øvrige
medlemslandes statsborgere, der er optaget på bopælslandets valgliste (såfremt de e må e være forskelligt fra
disse borgeres hjemland). Da EU-borgere, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.) og er
optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 efter den særskilte procedure herfor, ikke fremgår af
det maskinelle udtræk af valglisten, som foretages på grundlag af oplysningerne i CPR, får CPR-kontoret, som forestår
udvekslingen af oplysninger om hvilke af de øvrige EU-landes statsborgere, der er optaget på valglisten i Danmark, ikke
automatisk indberetning om, at de pågældende er optaget på valglisten.

Til brug for den informa onsudveksling, som på Danmarks vegne forestås af Økonomi
- og Indenrigsministeriet,
skal Økonomi- og Indenrigsministeriet derfor venligst anmode kommunalbestyrelsen i de kommuner i Region
Hovedstaden, der må e have optagetEU-borgere registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.) på
valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 om snarest muligt at underrette ministeriet (Valgenheden) herom.

Underretningen bedes ske ved indsendelse af en scannet kopi af de(n) pågældende ansøgers ansøgningsskema
påført en påtegning fra kommunen om, at vedkommende er optaget på valglisten l Europa
-Parlamentsvalg.
Scannet kopi af skemaet bedes indsendt til e-postadressen: valg@oim.dk, cc.: ib@cpr.dk. Ministeriet skal samtidig
beklage den sene udmelding om dette forhold.
Med venlig hilsen
Valgkonsulent, Kommunaljura
Nicoline Nyholm Miller
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