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Brussel, 4 april 2014 

  

Vandaag is een van de meest ambitieuze online projecten voor Europese verkiezingen 

ooit gelanceerd: Electio2014.eu, een verkiezingswebsite en mobiele app in 24 talen, 

ontworpen om EU kiezers te helpen beslissen op welke kandidaat of partij te stemmen in 

de Europese Parlementsverkiezingen in 2014. 

  

De Electio2014 website (‘Electio’ betekent ‘de keuze’ in het Latijn) is ontwikkeld door 

VoteWatch Europe, een onafhankelijke organisatie die de besluitvormingsactiviteiten van 

het Europees Parlement en de EU Raad van Ministers volgt en analyseert. Het bevat de 

volgende belangrijke onderdelen: 

 Gebruikers kunnen stemmen voor hun favoriete kandidaat voor 

hetvoorzitterschap van de Europese Commissie, en competenties toekennen 

aan ieder van de aangekondigde kandidaten. 
 Door over 20 belangrijke onderwerpen te stemmen waarover leden van het 

Europees Parlement in de afgelopen vijf jaar reeds hebben gestemd, kunnen 

gebruikers ontdekken welke Europarlementariër, nationale partij of Europese fractie 

het meest met hun standpunten overeenkomt. Om een eerlijke vergelijking te 

garanderen, kunnen nieuwe kandidaten ook een profiel aanmaken op Electio2014. 
 Op de website zullen ook de standpunten van EU-brede en nationale 

opinieleiders en maatschappelijke organisaties over de 20 onderwerpen worden 

opgenomen in het “Match uw stem” gedeelte, wat de gebruikers in staat stelt om 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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deze met elkaar te vergelijken en de mening van huidige Europarlementariërs en 

nieuwe kandidaten. 
 PollWatch2014.eu, gelanceerd in februari, zal een integraal onderdeel uitmaken van 

de nieuwe website. Gebruikers kunnen zien wat de gevolgen zijn van de laatste 

voorspellingen van de EP verkiezingen op belangrijke EU beleidsbesluiten. Ze 

kunnen daarnaast hun eigen voorspelling doen van de uitslag. 

Professor Simon Hix, bestuursvoorzitter van VoteWatch Europe en Hoofd van het 

Departement of Government van de London School of Economics: “Er zijn twee dingen 

die de kiezer geïnteresseerd maken in politiek: beleidsconflicten en botsende 

persoonlijkheden. Electio2014 biedt beiden. Kiezers kunnen ontdekken welke 

Europarlementariërs en nieuwe kandidaten hun standpunt delen over een set van 20 

essentiële onderwerpen en ze kunnen tevens hun voorkeur uitbrengen voor één van de 

kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dit zal helpen het 

belang van deze verkiezingen duidelijk te maken.” 

  

Michiel van Hulten, algemeen directeur van VoteWatch Europe en voormalig EP-lid: “De 

Europese partij die in mei de grootste wordt zal de komende vijf jaar een zwaar stempel 

drukken op nieuwe Europese wetgeving. De meeste discussies in het Europees 

Parlement gaan over concrete wetsvoorstellen waarover links en rechts zeer verschillend 

denken. Bovendien kan de verkiezingswinnaar voor het eerst officieel aanspraak maken 

op het voorzitterschap van de Europese Commissie. Electio2014.eu helpt kiezers bij het 

maken van hun keuze. Met behulp van een unieke stemwijzer die gebaseerd is op het 

stemgedrag van EP-leden in de afgelopen vijf jaar kun je bepalen welke partij het beste bij 

je past." 

  

www.electio2014.eu (online vanaf 4 april 2014, 11.00uur MET) 

Twitter: @electio2014 

Electio mobiele app verkrijgbaar op iOS, Android en Windows Phone. 

  
Voor meer informatie, of om een gesprek met een van onze auteurs aan te vragen, 

kunt u een email sturen naar secretariat@votewatcheurope.eu, of ons bellen op +32 2 

318 11 88. 
 
 
N.B.: 

  

Electio2014.eu is een project van VoteWatch CIC. Het wordt mede gefinancierd door het 

Europees Parlement, de Open Society Foundations en Burson-Marsteller / Europe 

Decides. 

 

Het project is door de Europese Unie medegefinancierd in het kader van het 

subsidieprogramma van het Europees Parlement op het gebied van communicatie. Het 

Europees Parlement was niet betrokken bij de voorbereiding van het project en is op geen 
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enkele wijze verantwoordelijk voor of gebonden door de in het kader van het project 

bekendgemaakte informatie of standpunten. De verantwoordelijkheid voor deze informatie 

en deze standpunten berust, overeenkomstig het toepasselijke recht, uitsluitend bij de 

opstellers, geïnterviewden, samenstellers of verspreiders van het programma. Het 

Europees Parlement kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte 

schade die uit de verwezenlijking van het project kan voortvloeien. 
  

 


