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KOMUNIKAT PRASOWY 
 

Uruchamiamy Electio2014.eu: 
Obywatele wybiorą następnego 

Przewodniczącego Komisji 
 
  

Aby przeczytać komunikat prasowy w językach: FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, 

SV, CS, BG, SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT and MT, naciśnij tutaj.  

  

Bruksela, 4 kwietnia 2014 

  

Dzisiaj uruchomiony został jeden z najbardziej ambitnych projektów online dotyczących 

wyborów europejskich. Electio2014.eu, strona internetowa oraz aplikacja mobilna, 

dostępna w 24 językach, została zaprojektowana, aby pomóc wyborcom zdecydować, na 

którego z kandydatów oraz na którą partię powinni oni oddać swój głos w nadchodzących 

wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

  

Strona Electio2014 („Electio” po łacinie oznacza „wybór”) została stworzona przez 

VoteWatch Europe, niezależną organizację monitorującą oraz analizującą działalność 

legislacyjną Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. Zawiera ona 

następujące elementy: 

 Użytkownicy będą mogli wskazać, kto ich zdaniem powinien zostać 

następnymPrzewodniczącym Komisji Europejskiej oraz przypisać umiejętności 

poszczególnym kandydatom. 
 Głosując nad 20 kluczowymi kwestiami, nad którymi posłowie do Parlamentu 

Europejskiego głosowali w ciągu ostatnich pięciu lat, użytkownicy mogą sprawdzić, 

który z europosłów, która z partii krajowych oraz która z europejskich grup 

politycznych w największym stopniu podziela ich poglądy. Aby uczciwe reguły gry 

zostały zachowane, każdy z nowych kandydatów będzie mógł utworzyć swój 

własny profil na stronie Electio2014.   

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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 Strona będzie także zawierać stanowisko organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego oraz liderów opinii, zarówno na poziomie krajowym jak i 

europejskim, na temat 20 zagadnień widocznych w sekcji Dopasuj swój głos. 

Dodatkowo, użytkownicy będą mogli porównać stanowiska organizacji i liderów 

między sobą oraz między europosłami i nowymi kandydatami. 
 Strona PollWatch2014.eu uruchomiona w lutym, jest integralną częścią 

Electio2014. Użytkownicy będą mogli sprawdzić, jak prognozy wyników wyborów 

europejskich 2014 mogą wpływać na kluczowe polityki UE. 

Profesor Simon Hix, Przewodniczący VoteWatch Europe oraz Dyrektor Departamentu 

Zarządzania w London School of Economics and Political Science twierdzi, że “są dwie 

rzeczy, które wpływają na zainteresowanie głosujących: sprzeczności polityczne oraz 

starcia osobowości. Electio2014.eu oferuje obie z nich. Głosujący mogą sprawdzić, którzy 

z europosłów i kandydatów podzielają ich poglądy w 20 kwestiach oraz wyrazić swoje 

poparcie dla następnego Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Dzięki temu wyścig 

stanie się bardziej realny.  

  

Doru Frantescu, współzałożyciel oraz dyrektor ds. polityk VoteWatch Europe zaznacza, 

że „bazy danych używane przez VoteWatch Europe, zawierają ponad 6,000 głosowań 

typu roll-call. Dzięki temu, VoteWatch Europe mogła stworzyć narzędzie, które umożliwi 

użytkownikom porównanie ich opinii ze stanowiskiem polityków. Inne narzędzia tego typu 

opierają się zazwyczaj na obietnicach partii, podczas gdy nasza strona opiera się na 

zarejestrowanych głosowaniach polityków. To sprawia, że nasze narzędzie jest 

wiarygodnym wskaźnikiem politycznych preferencji. 

  

www.electio2014.eu (dostępne online od 4 April 2014, 11.00 CET) 

Twitter: @electio2014 

Aplikacja mobilna Electio jest dostępna dla iOS, Android oraz Windows Phone. 
 
W celu uzyskania dalszych informacji lub umówienia wywiadu, prosimy o kontakt pod 

adresem: secretariat@votewatcheurope.eu lub telefonicznie: +32 2 318 11 88. 
 
 
Uwagi: 

  

Electio2014.eu to projekt VoteWatch CIC, współfinansowany przez Parlament Europejski, 

Open Society Foundation oraz Burson-Marsteller / Europe Decides. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu 

Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w 

przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on 

żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za 

które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, 

osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie 

http://www.pollwatch2014.eu/
http://www.electio2014.eu/
http://www.twitter.com/Electio2014
mailto:secretariat@votewatcheurope.eu
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może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody 

mogące wynikać z realizacji projektu. 
  

 


