
   DA 
Den 26. maj 2019 er der valg til Europaparlamentet. Er du unionsborger, dvs. har du stats-
borgerskab i et af medlemslandene i den Europæiske Union? Vær med til at sætte kursen for 
Europa! Gør brug af din stemmeret! Det Europæiske Parlament er din repræsentation i Eu-
ropa og det eneste direkte valgte organ i den Europæiske Union. Medlemmerne er med til at 
afgøre vigtige politiske spørgsmål – også på områder, der berører din egen dagligdag. 
 

Udnyt denne mulighed, og afgiv din stemme! 
 

Hvilke muligheder er der for at deltage? 

Hvis du er unionsborger og bor i Tyskland, afgør du selv, om du vil deltage i valget til Euro-
paparlamentet i dit hjemland eller i Tyskland. Du kan vælge de kandidater, der er opstillet de 
respektive steder. Hvis du beslutter dig for at deltage i valget i Tyskland, skal du være op-
mærksom på følgende forhold: 
 

Hvem er stemmeberettiget? 

Stemmeberettigede er alle unionsborgere med bolig i Tyskland, der på valgdagen 
• er fyldt 18 år 
• har boet mindst tre måneder i Tyskland eller i et af de andre EU-medlemslande 
• ikke har mistet valgretten i Tyskland eller i et af de andre EU-medlemslande. 
 

Hvad skal jeg foretage mig? 

For at have stemmeret i Tyskland skal du være optaget på valglisten i din tyske bopæls-
kommune. 
• Hvis du allerede i 2014 deltog i valget til Europaparlamentet i Tyskland, er du registreret 

på valglisten i din bopælskommune og behøver ikke at anmode om optagelse på valglis-
ten igen. Hvis du ikke har modtaget et valgkort senest den 5. maj 2019, skal du kontakte 
din kommune. 

• Alle andre unionsborgere skal indlevere en ansøgning om optagelse på valglisten, 
som skal være kommunekontoret i deres tyske bopælskommune i hænde senest den 
5. maj 2019 (vær i den forbindelse opmærksom på åbningstider og postens leveringsti-
der). 
 

Hvor får man ansøgningsformularer og andre oplysninger? 

Ansøgningsformular og udfyldningsvejledning kan rekvireres hos din kommune eller på 
internettet på adressen  

www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html. 

 
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at deltage i valget i Tyskland,  

men i mit hjemland? 
Hvis du i 2014 deltog i valget til Europaparlamentet i Tyskland, skal du inden den 5. maj 
2019 anmode om at blive fjernet fra valglisten i din bopælskommune. Kontakt myndighe-
derne i dit hjemland eller dit hjemlands repræsentation i Tyskland for oplysninger om frem-
gangsmåden i forbindelse med valget. 

 

https://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/informationen-waehler/unionsbuerger.html

