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PRESSEMEDDELELSE 
 
 

Lancering af Electio2014.eu: 
Borgerne vælger den næste formand for Europa-

Kommissionen 
  

 
For at læse denne pressemeddelelse på FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, 

CS, BG, SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT og MT, klik her. 

 

Bruxelles, den 4. april 2014 

  

I dag lanceres det mest ambitiøse online europæiske valgprojekt til dato:Electio2014.eu, 

en internetplatform og mobilapp på 24 sprog udviklet til at hjælpe EU-landenes vælgere 

med at afgøre, hvilken kandidat eller parti de vil stemme på ved valget til Europa-

Parlamentet i 2014. 

  

Electio2014-platformen (’Electio’ betyder ’valget’ på latin) er udviklet af VoteWatch 

Europe, som er en uafhængig organisation, der overvåger og analyserer Europa-

Parlamentets og Ministerrådets beslutningsprocesser. Den indeholder følgende 

nøglefunktioner: 

 Brugerne kan stemme på deres favoritkandidat til posten som Europa-

Kommissionens formand og tildele alle de opstillede kandidater kvalifikationer. 
 Brugerne kan stemme om 20 centrale spørgsmål, som medlemmerne af Europa-

Parlamentet (MEP’er) også har stemt om i de forgangne fem år, og således finde 

ud af, hvilken MEP, nationalt parti eller europæisk partigruppe der bedst matcher 

deres egne synspunkter. For at sikre lige vilkår kan nye kandidater også oprette 

en personlig profil på Electio2014. 
 Hjemmesiden indeholder europæiske og nationale opinionslederes og 

civilsamfundsorganisationers holdninger til de 20 spørgsmål i modulet ’Match 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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din Stemme’ og giver brugerne mulighed for at sammenligne dem med hinanden 

samt med de siddende parlamentsmedlemmers og nye kandidaters holdninger. 
 PollWatch2014.eu, der blev lanceret i februar, udgør en integreret del af den nye 

platform. Brugerne kan se, hvilken betydning de seneste prognoser af EP-valgets 

resultat i 2014 vil have på centrale EU-politikker. De kan desuden opstille deres 

egne prognoser for resultatet. 

VoteWatch Europes formand, professor Simon Hix, som er leder af Department of 

Government på London School of Economics and Political Science, udtaler: ”Der er to 

ting, som kan vække vælgernes interesse for politik: konflikter på politikområder samt 

personlighedssammenstød. Electio2014 tilbyder begge dele. Vælgerne kan finde ud af, 

hvilke MEP’er og nye kandidater der matcher deres egne synspunkter på 20 centrale 

spørgsmål, og de kan give udtryk for, hvilken kandidat til posten som formand for Europa-

Kommissionen, de foretrækker. Dette vil være med til at sætte gang i kapløbet op til 

valget.” 

  

VoteWatch Europes politiske direktør og medstifter, Doru Frantescu, udtaler: ”Vi har 

anvendt VoteWatch Europes database med over 6000 afstemninger ved navneopråb i 

Europa-Parlamentet til at skabe et værktøj, der giver brugerne mulighed for at 

sammenligne deres synspunkter med politikernes. Hvor andre lignende værktøjer er 

baseret på partiløfter, tager vores udgangspunkt i, hvordan politikerne rent faktisk har 

stemt. Dette giver et meget pålideligt billede af de politiske præferencer.” 

  

www.electio2014.eu (online fra den 4. april 2014, kl. 11.00) 

Twitter: @electio2014 

Electio mobilappen er tilgængelig på iOS, Android og Windows Phone. 

 

For yderligere information eller ønske om interview med en af stifterne kan du sende en e-

mail til secretariat@votewatcheurope.eu eller ringe til os på +32 2 318 11 88. 

 

 

Bemærkninger: 

  

Electio2014.eu er et VoteWatch CIC-projekt. Det er medfinansieret af Europa-

Parlamentet, Open Society Foundations og Burson-Marsteller / Europe Decides. 

 

Projektet er blevet medfinansieret af Den Europæiske Union inden for rammerne af 

Europa-Parlamentets støtteordning på kommunikationsområdet. Europa-Parlamentet har 

ikke været involveret i udarbejdelsen heraf og er på ingen måde ansvarligt for eller bundet 

af oplysninger eller synspunkter, der kommer til udtryk inden for rammerne af projektet. 

Ansvaret for projektet ligger udelukkende hos programmets forfattere, interviewede 

personer, redaktører og distributører i henhold til gældende lovgivning. Europa-

Parlamentet kan heller ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader, som 

gennemførelsen af projektet kan medføre. 
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