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Zawiadomienie o udziale w Wyborach do Europarlamentu
w Danii, w niedzielę dnia 25 maja 2014.
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(Do zamieszkałych w Danii obywateli Unii Europejskiej, wpisywanych automatycznie
do spisu wyborców)
W niniejszym piśmie, określenie „Obywatele Unii Europejskiej” oznacza obywateli
innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Obywatele Unii Europejskiej posiadają prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) i prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze)
Wybory do Europarlamentu w Danii będą miały miejsce w niedzielę, dnia 25 maja
2014. Dokona się wyboru 13 posłów do Parlamentu Europejskiego.
Obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Danii, którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 18 lat mają prawo uczestniczyć w wyborach w Danii, zarówno jako wyborcy,
jak i kandydujący na posłów. Osoby pod kuratelą, pozbawione prawa do czynności
prawnych (ubezwłasnowolnione) zgodnie z art. 6 /duńskiej/ ustawy o opiece i kurateli
nie mogą jednakowoż w wyborach uczestniczyć.
Jeżeli jesteś zarejstrowany/-a w Centralnym Rejestrze Ewidencji Ludności (CPR),
warunek zamieszkiwania w Danii uważa się za spełniony.
Wpisanie do spisu wyborców
Wykonywanie czynnego prawa wyborczego, tj. prawa do oddania głosu wymaga
wpisania do spisu wyborców. Uczestnictwo w wyborach jest dobrowolne.
Obywatele Unii Europejskiej, którzy na własny wniosek zostali umieszczeni w
rejestrze wyborców w Danii w Wyborach do Europarlamenu Europejskiego w 2009,
którzy nadal mieszkają w Danii, a w międzyczasie nie przenieśli się za granicę lub na
Wyspy Owcze czy Grenladię, zostaną automatycznie wypisani do spisu wyborców w
Danii przy Wyborach do Europarlamentu Europejskiego dnia 25 maja 2014, chyba, że
wnieśli o skreślenie ze spisu wyborców.
Z posiadanych w Centralnym Rejestrze Ewidencji Ludności (CPR) wynika, że
należysz do tej grupy obywateli Unii Europejskiej, którzy automatycznie wpisani
Wniosek o skreślenie ze spisu wyborców, dla uzyskania mocy prawnej w stosunku do
wyborów do Europarlamentuj musi zostać wniesiony do gminy zamieszkania, nie
później niż w piątek, dnia 9 maja 2014. Wniesienie takiego wniosku oznacza, że nie
będziesz mógł/-a decyzji swojej zmienić i ponownie wnieść o wpisanie do spisu
wyborców w Danii w stosunku do nadchodzących Wyborów do Europarlamentu w
dniu 25 maja 2014.

Jeżeli chcesz zdobyć informacje o możliwościach oddania głosu w kraju pochodzenia,
skontaktuj się z ambasadą lub odpowiednim organem w kraju pochodzenia. Komisja
Europejska na stronie internetowej www.europarl.europa.eu opublikowała listę z
informacjami kontaktowymi do organów odpowiedzialnych za wybory w
poszczególnych państwach członkowskich, gdzie możesz znaleźć więcej informacji na
ten temat.
Oddanie głosu w dniu wyborów oraz oddanie głosu listownie
Nie później niż na 5 dni przed dniem wyborów otrzymasz kartę wyborczą, z której
m.inn. będzie wynikać, w jakim lokalu wyborczym będziesz mógł-a oddać głos w dniu
wyborów.
Jeżeli wolisz oddać głos przed dniem wyborów, możesz oddać głos listownie.
Obowiązują następujące ogólne zasady oddawania głosu listownie:
− Oddać głos listownie w można w każdej gminie w Danii - a więc nie tylko w
gminie gdzie mieszkasz – w okresie od wtorku, dnia 25 lutego do piątku,
dnia 23 maja 2014 włącznie.
− W przypadku pobytu za granicą listownie oddać głos można w duńskiej
ambasadzie lub konsulacie od wtorku, dnia 25 lutego 2009 do wtorku, dnia
25 lutego 2014. Oddać głos należy z odpowiednim wyprzedzeniem przed
dniem wyborów, aby oddany głos można było przesłać na ręce gminy, w której
wpisany/-a jesteś do spisu wyborców, przed rozpoczęciem głosowania w dniu
wyborów o godz. 9.
− Przy głosowaniu listownym należy wylegitymować się (paszport, prawo
jazdy itp.).
Z poważaniem
Ministerstwo Ekonomii i Spraw Wewnętrznych
Økonomi-og Indenrigsministeriet
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