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Wniosek o wspisanie do spisu wyborców
osoby będącej obywatelem jednego z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Pamiętaj – zapoznaj się z pouczeniem na odwrocie
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Czy poprzednio zamieszkiwałeś/-aś w państwie członkowskim swojego pochodzenia? (zakreśl jedną
 Nie  Tak
rubrykę)
Jeżeli TAK, podaj ostatni adres w państwie członkowskim swojego pochodzenia

Czy poprzednio byłeś/-aś wpisany/-a do spisu wyborców przy wyborach do Europarlamentu w państwie
 Nie  Tak
członkowskim swojego pochodzenia? (zakreśl jedną rubrykę)
Jeżeli TAK, podaj ostatni okręg wyborczy, gminę lub obwód głosowania w państwie członkowskim swojego
pochodzenia

Deklaracja i podpis wnioskodawcy
Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że wyłącznie w Danii pragnę skorzystać z moich praw wyborczych do
Europarlamentu
Numer telefonu w godzinach
pracy

Data i podpis

Złożenie fałszywej deklaracji na piśmie może, na zasadzie art. 163 (duńskiego) kodeksu karnego prowadzić do orzeczenia
kary grzywny lub kary pozbawienia wolności do 4 miesięcy
Ministerstwo Ekonomii i Sprawa Wewnętrznych 2014 / Økonomi-og Indenrigsministeriet

Pouczenie
o prawach wyborczych i wpisaniu do spisu wyborców w
Wyborach do Europarlamentu w niedzielę dnia 25 maja 2014 w
Danii obywateli jednego z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej, zamieszkałych stale w Danii
1. Warunki dla posiadania praw wyborczych
Obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Danii,
którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat mają
prawo uczestniczyć w wyborach do Europarlamentu 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) w Danii, warunek
zamieszkiwania w Danii uważa się za spełniony.
2. Wzięcie udziału w wyborach wymaga wpisania do
spisu wyborców
Wykonywanie praw wyborczych, tj. prawa do oddania
głosu wymaga wpisania do spisu wyborców.
Obywatele Unii Europejskiej mogą zostać wpisani do
spisu wyborców wyłącznie na wniosek. Wynika to z
faktu, że jako obywatel/-ka Unii Europejskiej,
mieszkający/-ana stale w innym państwie
członkowskim niż swojego pochodzenia, może zwykle
dokonać wyboru, czy uczestniczyć będzie w wyborach
w państwie swojego pochodzenia, czy też w państwie
zamieszkania. Oddać głos można jednak tylko w
jednym miejscu, co oznacza, że nie można głosować
zarówno w wyborach w Danii, jak i w jednym z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej.
Jeżeli pragniesz oddać głos w Danii, musisz udzielić
informacji wynikających z pierwszej strony formularza
wniosku i przesłać wniosek do gminy miejsca
zamieszkania.
Jeżeli byłeś/-aś objęty/-a spisem wyborców w
Wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009,
złożenie wniosku w celu wpisania do spisu wyborców
przy wyborach 25 maja 2014 nie jest konieczne, chyba
że w międzyczasie przeprowadziłeś się za granicę albo
na Wyspy Owcze lub Grenlandię, patrz pkt. 5 i 6.
3. Termin złożenia wniosku
Wniosek do gminy musi wpłynąć nie później niż we
wtorek, dnia 22. kwietnia 2014.
Jeżeli w okresie od środy, dnia 16 kwietnia 2014
włącznie, do środy, dnia 22 kwietnia 2014 włącznie
albo:
1) zgłosiłeś/-aś w nowej gminie miejsce zamieszkania
i przeniosłeś/-aś się nie później niż we wtorek, dnia
15 kwietnia 2014 lub

2) przeniosłeś/-aś się do Danii, zgłaszając
zamieszkanie w nowej gminie lub
3) uzyskałeś/-aś obywatelstwo w jednym z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej, lub
4) nie jesteś więcej poddany/-a
kurateli/ubezwłasnowolnieniu pozbawiającym
prawa do czynności prawnych na zasadach art.6
(duńskiej) ustawy o opiece i kurateli
ostateczny termin dla złożenia wniosku do gminy
stanowi jednakowoż wtorek dnia 29 kwietnia 2014.
4. Rozpatrzenie wniosku
Wniosek rozpatruje i rozstrzyga gmina miejsca
zamieszkania. Błędne lub niepełne wypełnienie
formularza wniosku, lub rozbieżność podanych
informacji z informacjami posiadanymi przez Centralny
Rejestrem Ewidencji Ludności (CPR) spowoduje, że
gmina o tym powiadomi i zażąda udzielenia
dodatkowych informacji.
5. Skutki pozytywnego rozpatrzenia wniosku
Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wpisanie do spisu
wyborców oznacza, że zostaniesz wpisany/-a do spisu
wyborców na tak długo, jak długo mieszkasz w Danii.
Oznacza to, że pozostaniesz w tym spisie
automatycznie, bez potrzeby występowania z nowym
wnioskiem, również w stosunku do kolejnych wyborów
do Europarlamentu, pod warunkiem, że nadal
zamieszkiwać będziesz na stałe w Danii, a w międzyczasie nie przeniesiesz się za granicę lub na Wyspy
Owcze czy na Grenladię.
6. Skreślenie ze spisu wyborców
W każdym czasie możeszi wnieść do gminy miejsca
zamieszkania o skreślenie ze spisu wyborców Wniosek
o skreślenie ze spisu wyborców w stosunku do
Wyborów do Europarlamentu w dniu 25 maja 2014, dla
uzyskania mocy prawnej musi zostać wniesiony do
gminy miejsca zamieszkania, nie później niż w piątek,
dnia 9 maja 2014..
7. Szczególnie o obywatelach duńskich, którzy
zmienili obywatelstwo
Obywatel duński mieszkający w Danii, który przyjął
obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, może zostać wpisany do spisu wyborców,
o ile złoży wniosek do biura ewidencji ludności, nie
poźniej niż w piątek, dnia 9 maja 2014.

