
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. september 2019

Forslag
til

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet

(Sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer)

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 137
af 7. februar 2019, som ændret ved § 6 i lov nr. 268 af 26.
marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Valgnævnet kan efter anmodning fra social- og
indenrigsministeren i tilfælde af grove eller gentagne rets-
brud i forbindelse med et partis indsamling af vælgererklæ-
ringer træffe afgørelse om at udelukke partiet fra fortsat at
indsamle vælgererklæringer og annullere partiets indsamling
af vælgererklæringer til brug for indgivelse af anmeldelse
som opstillingsberettiget parti til valg til Folketinget og valg
til Europa-Parlamentet. Valgnævnets afgørelse efter 1. pkt.
gælder indtil afslutningen af den resterende del af den perio-
de eller de perioder, hvor partinavnet er godkendt som nav-
net på et nyt parti til deltagelse i valg til Folketinget og valg
til Europa-Parlamentet.

Stk. 2. Valgnævnet kan efter anmodning fra social- og in-
denrigsministeren i tilfælde af en begrundet mistanke om
grove eller gentagne retsbrud i forbindelse med et partis ind-
samling af vælgererklæringer træffe afgørelse om at udeluk-
ke partiet midlertidigt fra fortsat at indsamle vælgererklæ-
ringer med henblik på Valgnævnets undersøgelse af, om der
er grundlag for at træffe afgørelse efter stk. 1, 1. pkt. Valg-
nævnets afgørelse efter 1. pkt. gælder, indtil Valgnævnet har
truffet afgørelse efter stk. 1, 1. pkt., eller indtil Valgnævnet
har truffet beslutning om at indstille undersøgelsen.

Stk. 3. Et parti skal give og tilvejebringe de oplysninger
og dokumenter, herunder de vælgererklæringer, som Valg-
nævnet forlanger til brug for en afgørelse efter stk. 1, 1. pkt.,
eller stk. 2, 1. pkt. Tilsidesætter et parti sin pligt efter 1. pkt.,
kan Valgnævnet træffe afgørelse om at udelukke partiet

midlertidigt fra fortsat at indsamle vælgererklæringer, indtil
partiet har opfyldt sin pligt efter 1. pkt.

Stk. 4. Har et parti indgivet partianmeldelse, kan social-
og indenrigsministeren i de i stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, 1.
pkt., nævnte tilfælde sætte behandlingen af partianmeldelsen
i bero, indtil Valgnævnet har truffet afgørelse efter stk. 1, 1.
pkt., eller indtil Valgnævnet har truffet beslutning om at ind-
stille undersøgelsen.

Stk. 5. Den, der på tidspunktet for Valgnævnets afgørelse
efter stk. 1, 1. pkt., er eller på tidspunktet for social- og in-
denrigsministerens anmodning til Valgnævnet efter stk. 1, 1.
pkt., eller stk. 2, 1. pkt., har været registreret som indehaver
af partinavnet, kan tidligst indgive ansøgning om godken-
delse af det samme partinavn 1 år efter udløbet af den perio-
de, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 6. Social- og indenrigsministeren orienterer Folketin-
get om sin anmodning om en afgørelse efter stk. 1, 1. pkt.,
og stk. 2, 1. pkt., og om sin beslutning efter stk. 4 senest 1
uge efter anmodningen henholdsvis beslutningen. Social- og
indenrigsministeren orienterer Folketinget om Valgnævnets
afgørelse efter stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt.,
senest 1 uge efter afgørelsen.«

2. I § 17, stk. 1, nr. 5, udgår »og«.

3. I § 17, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nye numre:
»6) udelukkelse og annullation af et partis indsamling af

vælgererklæringer til brug for deltagelse i valg til Fol-
ketinget, jf. § 12 a, stk. 1, 1. pkt., eller valg til Europa-
Parlamentet, jf. § 11 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

7) midlertidig udelukkelse af et partis indsamling af væl-
gererklæringer til brug for deltagelse i valg til Folketin-
get, jf. § 12 a, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., eller valg
til Europa-Parlamentet, jf. § 11 a, stk. 2, 1. pkt., og stk.
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3, 2. pkt., i lov om valg af danske medlemmer til Euro-
pa-Parlamentet, og«.

Nr. 6 bliver herefter nr. 8.

4. To steder i § 17, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 4 og 5« til:
»stk. 1, nr. 4-7«.

§ 2

I lov om valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 7. februar
2019, foretages følgende ændring:

1. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 a. Valgnævnet kan efter anmodning fra social- og
indenrigsministeren i tilfælde af grove eller gentagne rets-
brud i forbindelse med et partis indsamling af vælgererklæ-
ringer træffe afgørelse om at udelukke partiet fra fortsat at
indsamle vælgererklæringer og annullere partiets indsamling
af vælgererklæringer til brug for indgivelse af anmeldelse
som opstillingsberettiget parti til valg til Folketinget og valg
til Europa-Parlamentet. Valgnævnets afgørelse efter 1. pkt.
gælder indtil afslutningen af den resterende del af den perio-
de eller de perioder, hvor partinavnet er godkendt som nav-
net på et nyt parti til deltagelse i valg til Folketinget og valg
til Europa-Parlamentet.

Stk. 2. Valgnævnet kan efter anmodning fra social- og in-
denrigsministeren i tilfælde af en begrundet mistanke om
grove eller gentagne retsbrud i forbindelse med et partis ind-
samling af vælgererklæringer træffe afgørelse om at udeluk-
ke partiet midlertidigt fra fortsat at indsamle vælgererklæ-
ringer med henblik på Valgnævnets undersøgelse af, om der
er grundlag for at træffe afgørelse efter stk. 1, 1. pkt. Valg-
nævnets afgørelse efter 1. pkt. gælder, indtil Valgnævnet har
truffet afgørelse efter stk. 1, 1. pkt., eller indtil Valgnævnet
har truffet beslutning om at indstille undersøgelsen.

Stk. 3. Et parti skal give og tilvejebringe de oplysninger
og dokumenter, herunder de vælgererklæringer, som Valg-
nævnet forlanger til brug for en afgørelse efter stk. 1, 1. pkt.,
eller stk. 2, 1. pkt. Tilsidesætter et parti sin pligt efter 1. pkt.,
kan Valgnævnet træffe afgørelse om at udelukke partiet
midlertidigt fra fortsat at indsamle vælgererklæringer, indtil
partiet har opfyldt sin pligt efter 1. pkt.

Stk. 4. Har et parti indgivet partianmeldelse, kan social-
og indenrigsministeren i de i stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, 1.
pkt., nævnte tilfælde sætte behandlingen af partianmeldelsen
i bero, indtil Valgnævnet har truffet afgørelse efter stk. 1, 1.
pkt., eller indtil Valgnævnet har truffet beslutning om at ind-
stille undersøgelsen.

Stk. 5. Den, der på tidspunktet for Valgnævnets afgørelse
efter stk. 1, 1. pkt., er eller på tidspunktet for social- og in-
denrigsministerens anmodning til Valgnævnet efter stk. 1, 1.
pkt., eller stk. 2, 1. pkt., har været registreret som indehaver
af partinavnet, kan tidligst indgive ansøgning om godken-
delse af det samme partinavn 1 år efter udløbet af den perio-
de, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 6. Social- og indenrigsministeren orienterer Folketin-
get om sin anmodning om en afgørelse efter stk. 1, 1. pkt.,
og stk. 2, 1. pkt., og om sin beslutning efter stk. 4 senest 1
uge efter anmodningen henholdsvis beslutningen. Social- og
indenrigsministeren orienterer Folketinget om Valgnævnets
afgørelse efter stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt.,
senest 1 uge efter afgørelsen.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på et partis indsamling af
vælgererklæringer, der finder sted efter lovens ikrafttræden.

Folketinget, den 12. september 2019

HENRIK DAM KRISTENSEN

/ Erling Bonnesen
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