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Valg til Europa-Parlamentet 
Skrevet af Center for borger.dk
Da Danmark er medlem af Den Europæiske Union (EU), kan danskerne stemme til Europa-Parlamentsvalgene.
Læs på denne side om:

Om Europa-Parlamentsvalg
Direkte valg
Stemmeret
Valgbarhed
Klagemuligheder
Flere oplysninger

Om Europa-Parlamentsvalg
Da Danmark er medlem af EU, har Danmark en række repræsentanter i Europa-Parlamentet. Disse 13 danske repræsentanter - medlemmer af
Europa-Parlamentet (MEP) - bliver valgt af den danske befolkning ved Europa-Parlamentsvalgene. Der afholdes valg hvert 5. år, og sidste valg blev
afholdt søndag den 7. juni 2009.

Der er i alt 736 medlemmer i Europa-Parlamentet.

Direkte valg
Valget til Europa-Parlamentet er et direkte valg, hvilket betyder, at det alene er den danske befolkning og ikke fx Folketinget, der beslutter, hvem
der skal sidde som danske repræsentanter. Valget til Europa-Parlamentet er det eneste direkte valg i den Europæiske Union. 

Stemmeret
Du har stemmeret til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

har stemmeret til folketingsvalg (er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark) 

er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de andre EU-medlemsstater

er statsborger i en af de andre EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Du må kun afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i en medlemsstat. Hvis du bor i Danmark, ikke er dansk statsborger og vil deltage i valget
i Danmark, må du derfor ikke samtidig deltage i valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat).

Valgbarhed
Har du stemmeret til et Europa-Parlamentsvalg, er du også valgbar, altså kan stille op til et valg. Dette gælder dog ikke, hvis du er dømt skyldig i
en ulovlig handling, der gør dig uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet. I denne situation mister du valgbarheden. 

Klagemuligheder
Hvis du mener, at et valg til Europa-Parlamentet ikke er foregået korrekt, har du mulighed for at klage. Klagen skal sendes til Indenrigs- og
Socialministeriet og skal være modtaget i ministeriet senest ugedagen efter valgdagen.

Indenrigs- og Socialministeriet

Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om valg til Europa-Parlamentet hos Indenrigs- og Socialministeriet, hos Europa-Parlamentet eller hos Folketingets
EU-oplysning.

Indenrigs- og Socialministeriet

Folketingets EU-Oplysning

Europa-Parlamentet om valgregler (nyt vindue)

Senest opdateret: 09-06-2009 11:31 

Selvbetjening
Ansøg om at stemme hjemme

Kontakter
Besøgsadresse:
Europa-Parlamentet
Tlf: 00 3222842111
Fax: 00 3222849075

Se flere oplysninger om Europa-Parlamentet
Vis på kort (nyt vindue)

Indenrigs- og Socialministeriet er ansvarlig for at afholde Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Besøgsadresse:
Indenrigs- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22

Tlf: 33929300
Fax: 33932518
E-Post:
vfm@vfm.dk
Telefontid:
ma-to 8.30-16, fr 8.30-15.30

Se flere oplysninger om Indenrigs- og Socialministeriet
Vis på kort (nyt vindue)

EU lægger de overordnede retningslinjer for valget til Europa-Parlamentet.
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Besøgsadresse:
Den Europæiske Union (EU)

Se flere oplysninger om Den Europæiske Union (EU)
Vis på kort (nyt vindue)

Borger.dk anbefaler også

På borger.dk

Europa-Parlamentet

Andre sider

Kandidater til Europa-Parlamentsvalget 7. juni 2009 (nyt vindue)

Valg til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 (nyt vindue)

Europa-Parlamentet om valgregler (nyt vindue)

Bibliotekernes Juraport om valg og folkeafstemninger (nyt vindue)

Folketingets EU-oplysning (nyt vindue)

Lovgivning

Reglerne om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i Danmark kan findes i loven om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Bekendtgørelse af lov om danske medlemmer til Europa-Parlamentet (nyt vindue)
 

EU har lavet de overordnede retningslinjer på området i et direktiv, der fastlægger regler om valgret og valgbarhed.

Direktivet om valgret og valgbarhed (nyt vindue)

Publikationer
"Din stemme tæller" til Europa-Parlamentsvalget 7. juni 2009 - pjece i et let forståeligt sprog (nyt vindue)
"Din stemme tæller" til Europa-Parlamentsvalget 7. juni 2009 - pjece til støttepersoner (nyt vindue)
EU-oplysningens publikation Europa-Parlamentet - den direkte valgte institution i EU - EU FAKTA Nr. 2 • April 2006 (nyt vindue)
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