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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Lansarea Electio2014.eu: 
Cetățenii aleg noul președinte al Comisiei Europene 

 
  

Pentru a citi acest comunicat de presă în FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, 

CS, BG, SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT și MT, apăsați aici. 

  

  

Bruxelles, 4 aprilie 2014 

  

Astăzi avem oportunitatea să asistăm la lansarea celui mai ambițios proiect on-line cu 

privire la alegerile europene, întreprins vreodată: Electio2014.eu – o platformă web și o 

aplicație pentru mobil în 24 de limbi, concepute pentru a ajuta alegătorii UE să decidă cu 

ce candidat sau partid să voteze în alegerile pentru Parlamentul European din 2014. 

  

Platforma Electio2014 ("Electio" înseamnă "alegerea" în limba latină), a fost dezvoltată de 

VoteWatch Europa, o organizație independentă care monitorizează și analizează 

activitățile de luare a deciziilor în cadrul Parlamentului European și Consiliului de Miniștri 

al UE. Acesta include următoarele caracteristici cheie: 

 Utilizatorii vor putea să voteze candidatul lor preferat pentru 

președinția Comisiei Europene, și să atribuie competențe pentru fiecare dintre 

candidați declarați. 
 Prin votarea pe 20 de aspecte-cheie pe care membrii Parlamentului European 

(MPE) au votat, de asemenea, în ultimii cinci ani, utilizatorii pot afla care MPE, partid 

național sau grup de partid european se potrivește cel mai bine cu propriile lor opinii. 

Pentru a asigura condiții de concurență echitabile, noii candidați pot crea, de 

asemenea, propriul lor profil în cadrul Electio2014. 
 Site-ul va include poziția liderilor de opinie și a organizațiilor societății 

civile atât la nivelul UE cât și la nivel național, cu privire la 20 de aspecte incluse în 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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secțiunea Potriviți-vă votul și permite utilizatorilor să le compare pe acestea între 

ele dar și cu cele ale deputaților europeni și noilor candidați. 
 PollWatch2014.eu, care a fost lansat în februarie, va forma o parte integrantă a noii 

platforme. Utilizatorii vor putea vedea ce impact ar avea ultima predicție cu privire 

la rezultatul alegerilor pentru PE din 2014 asupra politicilor cheie ale UE. Ei vor 

putea, de asemenea, face propria lor predicție cu privire la rezultate. 

Profesorul Simon Hix, Președinte VoteWatch Europa și Șef al Departamentului de 

Guvern de la London School of Economics and Political Science, a declarat: "Sunt două 

lucruri care generează interesul alegătorilor în politică: conflictele politice și ciocnirile de 

personalitate. Electio2014.eu le oferă pe amândouă. Alegătorii pot afla care deputații 

europeni și noi candidați se potrivesc cu propriile lor opinii cu privire la un set de 20 de 

aspecte-cheie, și pot exprima, de asemenea, o preferință pentru unul dintre candidații la 

funcția de președinte al Comisiei. Acest lucru va aduce cursa pentru europarlamentare la 

viață." 

  

Doru Frantescu, policy director si co-fondator VoteWatch Europa, a declarat: "Am folosit 

baza de date VoteWatch Europa de peste 6.000 de voturi prin apel nominal din 

Parlamentul european pentru a crea un instrument care permite utilizatorilor să compare 

punctele lor de vedere cu cele ale politicienilor Alte instrumente, similare se bazează pe 

promisiunile partidelor, în timp ce instrumentul nostru se bazează pe modul în care 

politicienii au votat de fapt. Acest lucru îl face să fie un indicator foarte fiabil al preferințe 

politice." 

  

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

Twitter: @electio2014 

Electio aplicația pentru mobil disponibilă pentru iOS, Android și Windows Phone. 
 
Pentru informatii suplimentare, sau pentru a stabili un interviu cu unul dintre autori, vă 

rugăm să trimiteți un e-mail la secretariat@votewatcheurope.eu, sau să ne sunați la 

+32 2 318 11 88. 
 
  

Note: 

  

Electio2014.eu este un proiect realizat de VoteWatch CIC. Este co-finanțat de către 

Parlamentul European, Fundația pentru o Societate Deschisă și Burson-Marsteller / 

Europa decide. 

 

Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de subvenții al 

Parlamentului European în domeniul comunicării. Parlamentul European nu a fost implicat 

în pregătirea proiectului și nu este responsabil în nicio măsură de informațiile sau punctele 

de vedere exprimate în cadrul proiectului, iar acestea nu-i impun nicio obligație; 

responsabilitatea aparține exclusiv autorilor, persoanelor intervievate, editorilor sau 

http://www.pollwatch2014.eu/
http://www.electio2014.eu/
http://www.twitter.com/Electio2014
mailto:secretariat@votewatcheurope.eu
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difuzorilor programului, în conformitate cu legislația aplicabilă. Parlamentul European nu 

poate fi considerat responsabil nici pentru daunele, directe sau indirecte, care pot rezulta 

în urma realizării proiectului 
  

 


