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Прессъобщение 
 
 

Стартиране на Electio2014.eu : 
Гражданите избират следващия председател на 

Европейската комисия 
  

 
За да прочетете това съобщение на FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, 

CS, BG, SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT и MT, кликнете тук. 
 
 
Брюксел, 4 април, 2014 г. 

 

Днес бе дадено началото на най-амбициозния онлайн проект относно европейските 

избори, предприеман някога : Electio2014.eu, уеб платформа и мобилното 

приложение на 24 езика, предназначени да помогнат на европейските избирателите 

да решат за коя партия или кандидат да гласуват на изборите за Европейски 

парламент през 2014 г. 

 

Платформата Electio2014 ("Electio " означава " изборът" на латински ) е разработена 

от VoteWatch Европа, независима организация, която следи и анализира 

дейностите, свързани с процеса на взимане на решения, на Европейския парламент 

(ЕП) и Съвета на министрите на ЕС. Платформата включва следните ключови 

характеристики : 

 Потребителите ще могат да гласуват за фаворита си за председател на 

Европейската комисия и да оценяват качествата на всеки един от обявените 

кандидати. 
 Гласувайки по 20 ключови въпроси, по които членовете на ЕП също са 

гласували в последните пет години, потребителите могат да намерят кой 

евродепутат, национална партия или Европейската група са най- сходни с 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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техните собствени възгледи. За да се гарантира равнопоставеност, новите 

кандидати за ЕП също могат да създадат свой собствен профил в Electio2014. 
 Уебсайтът ще включва позицията на лидери на общественото мнение и 

граждански организации на национално и европейско ниво по същите 20 

въпроса, като по този начин потребителите ще могат да ги сравнят помежду 

им, както и с възгледите на настоящите евродепутати и новите кандидати. 
 PollWatch2014.eu, чието начало беше дадено през февруари, ще 

представлява неразделна част от новата платформа. Потребителите ще 

могат да видят какво въздействие ще имат последните предвиждания на 

резултатите от изборите върху ключови политики на ЕС. Освен това те ще 

могат да направят своя собствена прогноза за резултата . 

Професор Саймън Хикс, председател на VoteWatch Европа и ръководител на 

Катедрата по държавно управление в Лондонското училище по икономика и 

политически науки, заяви: " Има две неща, които генерират интерес от страна на 

избирателите към политиката : политическите конфликти и личностните сблъсъци. 

Electio2014.eu предлага и двете. Потребителите могат да разберат кои членове на 

ЕП и нови кандидати отговарят на техните собствени виждания относно набор от 20 

ключови въпроси, както и да изразят предпочитание за един от кандидатите за 

председател на Европейската комисия. Това ще подпомогне съживяването на 

предизборната надпревара." 

 

Дору Франтеску, политически директор и съ-основател на VoteWatch Европа, 

заяви: "Използвахме базата данни на VoteWatch Европа, състояща се от над 6000 

поименни гласувания в Европейския парламент, за да създадем инструмент, който 

позволява на потребителите да сравнят своите възгледи с тези на политиците. 

Други подобни инструменти се основават най-вече на партийни обещания, докато 

нашият инструмент се базира на това как политиците всъщност са гласували. Това 

го прави много надежден индикатор за политически предпочитания. " 

 

www.electio2014.eu (онлайн от 4 април 2014 г., 11.00 Централно европейски време) 

Twitter : @electio2014 

Мобилно приложение Electio е достъпно на IOS, Android и Windows Phone. 

 

За допълнителна информация или провеждане на интервю с един от авторите, моля 

изпратете имейл на secretariat@votewatcheurope.eu или ни се обадете на +32 2 318 

11 88. 
 
 
Забележки: 

 

Electio2014.eu е проект на VoteWatch CIC . Той е съ - финансирана от Европейския 

парламент, фондация „Отворено общество” и Burson-Marsteller / Europe Decides. 

 

http://www.pollwatch2014.eu/
http://www.electio2014.eu/
http://www.twitter.com/Electio2014
mailto:secretariat@votewatcheurope.eu
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Проектът е съфинансиран от Европейския съюз в рамките на програмата за 

безвъзмездни средства, отпускани от Европейския парламент за дейности в 

областта на комуникацията. Европейският парламент не е участвал в неговата 

подготовка и по никакъв начин не е отговорен за или обвързан с информацията, 

данните или мненията, изразени в рамките на проекта, за които отговорност 

съгласно приложимото право носят единствено авторите, интервюираните лица, 

редакторите или разпространителите на програмата. Европейският парламент не 

може също така да поема отговорност за евентуални преки или непреки щети, 

нанесени при осъществяването на проекта. 
  

 


