Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
Fax 72 28 24 01
valg@oim.dk
valg.oim.dk

Sagsnr.
2014-13150

Zawiadomienie o udziale w Wyborach do Europarlamentu w
Danii, w niedzielę dnia 25 maja 2014.

Dato
24-02-2014

(Do zamieszkałych w Danii obywateli Unii Europejskiej, wpisywanych do spisu
wyborców na własny wniosek)
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)
W Danii, wybory do Europarlamentu będą miały miejsce w niedzielę, dnia 25 maja
2014. Dokona się wyboru 13 posłów do Europarlamentu.
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
Danii, warunek zamieszkiwania w Danii uważa się za spełniony.

(CPR) w

Wpisanie do spisu wyborców
Wykonywanie czynnego prawa wyborczego, tj. prawa do oddania głosu wymaga
wpisania do spisu wyborców. Uczestnictwo w wyborach jest dobrowolne, a więc i
dobrowolne jest wpisanie do spisu wyborców.
Jeżeli wobec tego pragiesz głos w Wyborach do Europarlamentu w Danii,
powinieneś/powinnaś wypełnić załączony wniosek i przesłać do gminy miejsca
zamieszkania.
Gmina musi otrzymać wniosek w terminie nie później niż we wtorek, dnia 22
kwietnia 2014.
Jeżeli w okresie od środy, dnia 16 kwietnia 2014 włącznie, do wtorku, dnia 22
kwietnia 2014 włącznie, bądź to:
1) zgłosiłeś/-aś do nowej gminy zmianę miejsce zamieszkania w Danii,
zarejestrowane w terminie nie później niż we wtorek, dnia 15 kwietnia 2014, lub;
2) zamieszkałeś/-aś w Danii, zgłaszając zamieszkanie w duńskiej gminie, w której
zamieszkałeś/-aś, lub;

3) uzyskałeś/-aś obywatelstwo w jednym z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej;
4)
nie jesteś więcej poddany/-a opiece/ubezwłasnowolnieniu
pozbawiającym prawa do czynności prawnych na zasadach art.6 (duńskiej)
ustawy o opiece i ubezwłasnowolnieniu
ostateczny termin dla złożenia wniosku stanowi jednakowoż wtorek, dnia 29 kwietnia
2014.
Obywatele Unii Europejskiej, którzy przybyli do Danii w terminie późniejszym niż dzień
22 kwietnia 2014 lub dokonali później niż tego dnia rejestracji w gminie, do której się
przenieśli nie mogą zostać wpisani do rejstru wyborców, w związku z czym nie mogą
głosować w Wyborach do Europarlamentu w Danii, w dniu 25 maja 2014.
Po przesłaniu wniosku o wpisanie do rejstru wyborców, otrzymasz powiadomienie z
gminy, czy wniosek rozpatrzono pozytywnie. Jeżeli wniosek rozpatrzono pozytywnie,
Twój kraj ojczysty zostanie poinformowany o fakcie wpisania do spisu wyborców w
Danii.
Szczególnie dla obywateli duńskich, którzy uzyskali obywatelstwo w innym z
państw członkowskich Unii Europejskiej.
Jeżeli dotychczas byłeś/-aś obywatelem/-obywatelką duńskim/-ą, zamieszkałym/-ą na
stałe w Danii, ale w okresie od środy, dnia 23 kwietnia 2014 do piątku, dnia 9 maja
2014 włącznie, dokonałeś/-aś zmiany obywatelstwa na obywatelstwo w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, możesz zostaś wpisany/-a do spisu
wyborców w Danii jako tutaj zamieszkały/-a obywatel/-ka Unii, jeżeli złożysz w tej
sprawie wniosek do gminy miejsca zamieszkania, w terminie najpóźniej w piątek,
dnia 9 mają 2014.
Oddać głos można tylko w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej
Żaden wyborca nie może głosować w Wyborach do Europarlamentu w więcej niż
jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Jeżeli pragniesz uczestniczyć w
wyborach w Danii, nie możesz jednocześnie uczestniczyć w wyborach w państwie
członkowskim swojego pochodzenia (ani też w jakimkolwiek innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej).
Jeżeli chcesz zdobyć informacje o możliwościach oddania głosu w kraju pochodzenia,
skontaktuj się z ambasadą lub odpowiednim organem w kraju pochodzenia.
Okres, na który obowiązuje wpisanie do spisu wyborców w Danii
Jeżeli zostaniesz wpisany/-a do spisu wyborców do Wyborów do Europarlamentu w
Danii w dniu 25 maja 2014, pozostaniesz automatycznie umieszczony/-a w stałym
spisie wyborców do Europarlamentu, również w stosunku do kolejnych wyborów do
Europarlamentu ( w r. 2019, 2024 itd.), pod warunkiem, że nadal zamieszkiwać
będziesz na stale w Danii, a w międzyczasie nie przeniósłeś/-aś się za granicę lub na
Wyspy Owcze czy Grenladię.
W każdym czasie możesz jednakowoż uzyskać skreślenie ze spisu wyborców (np.
jeżeli pragniesz oddać głos w kraju swojego pochodzenia). Wniosek o skreślenie ze
spisu wyborców, dla uzyskania mocy prawne w stosunku do wyborów do
Europarlamentu 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.
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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 2014 do
piątku, dnia 23 maja 2014 włącznie.
− W przypadku pobytu za granicą listownie oddać głos można w duńskiej
ambasadzie lub konsulacie. Za granicą możesz głosować listownie od
wtorku, dnia 25 lutego 2014 włącznie. 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

Med venlig hilsen
[Navn 1] [Navn 2]

3

