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Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om 

patentdomstolen den 25. maj 2014 på bl.a. danske skibe i udenrigsfart og dan-

ske havanlæg uden for dansk område  

 

1. Indledning 

Søndag den 25. maj 2014 afholdes der valg af danske medlemmer til Europa-

Parlamentet. Valget afholdes efter reglerne i lov om valg af danske medlemmer til 

Europa-Parlamentet
1
 samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og In-

denrigsministeriet har udstedt i henhold til loven.  

Samme dag afholdes folkeafstemning om patentdomstolen. Folkeafstemningen afhol-

des efter reglerne om folkeafstemninger i kapitel 12 i lov om valg til Folketinget
2
 samt 

de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i 

henhold til loven.  

 

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomsto-

len på Færøerne og i Grønland.  

 

I fortsættelse af brev herfra af d.d. til Danmarks Rederiforening vedrørende brev-

stemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomsto-

len den 25. maj 2014, som er sendt til Søfartsstyrelsen som kopi til orientering, skal 

Økonomi- og Indenrigsministeriet anmode Søfartsstyrelsen om snarest muligt at ud-

sende følgende meddelelse som OXXO-telegram til alle danske skibe i udenrigsfart og 

alle danske havanlæg uden for dansk område:  

 
”Meddelelse om brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeaf-

stemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 

Søndag den 25. maj 2014 afholdes der valg af danske medlemmer til Europa-

Parlamentet. Samme dag afholdes folkeafstemning om patentdomstolen.  

 

Ret til at stemme til Europa-Parlamentsvalg har enhver, der på valgdagen: 

 har valgret til Folketinget, eller  

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013 som ændret ved lov nr. 1469 af 17. december 2013. 
2 Folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 med senere ændringer. 
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 har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget 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, har 

opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller er 

registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater). 

 

Også statsborgere fra de øvrige medlemsstater i EU kan således have ret til at stem-

me og brevstemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Vælgere, der bor på Fæ-

røerne eller i Grønland, kan derimod ikke stemme, herunder brevstemme, til Europa-

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

Grønland.  

 

Ret til at stemme til folkeafstemningen om patentdomstolen har enhver, der har valg-

ret til Folketinget og er optaget på valglisten. Personer, der har fast bopæl på Færøer-

ne eller i Grønland, kan ikke stemme til folkeafstemningen om patentdomstolen. Det 

skyldes, at der ikke afholdes folkeafstemning om patentdomstolen i Grønland og på 

Færøerne. 

 

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

ske havanlæg uden for dansk område, kan brevstemme på skibet/anlægget fra og 

med tirsdag den 25. februar 2014. 

Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det særlige brevstemmemateriale, der er 

tilvejebragt ved Økonomi- og Indenrigsministeriets foranstaltning til brug ved Europa-

Parlamentsvalg (lysegrøn yderkuvert) og folkeafstemninger (rød yderkuvert).  

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået fremstillet nyt brevstemmemateriale i 2014 

til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Det nye materiale har samme format 

og indeholder samme bestanddele som tidligere oplag af brevstemmematerialet.  

Eventuelle restoplag af det brevstemmemateriale, ministeriet lod fremstille til Europa-

Parlamentsvalg og folkeafstemninger i 2008, og som blev brugt ved Europa-

Parlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven i 2009, kan 

derfor fortsat bruges. Tidligere restoplag kan derimod ikke bruges, men skal kasseres. 

Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg og til kommunale og regionale valg 

kan heller ikke bruges til brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeaf-

stemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014.  

 

Følgende partier er opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 

25. maj 2014: 

 

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  

 

Enhedslisten – De Rød-Grønne, som er opstillingsberettiget til Europa-

Parlamentsvalget den 25. maj 2014, opstiller ikke en selvstændig kandidatliste til val-

get. Der kan derfor ikke stemmes på dette parti. 
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En fortegnelse over partierne med adresser og telefonnumre m.v. kan hentes på Øko-

nomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside valg.oim.dk. 

 

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 28. april 2014. 

 

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

ter til brevstemmesedlerne.” 

 

 

Med venlig hilsen 

Nicoline Nyholm Miller 


