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Tisková zpráva 
 
 

Electio2014 spuštěno: 
Občané volí příštího Předsedu Evropské Komise 

  
 
Zobrazit tuto tiskovou zprávu v in FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, CS, BG, 

SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT a M, klikněte zde. 

  

Brusel, 4. Duben 2014 

  

Dnešním dnem je spuštěn jeden z nejambicioznějších projektů týkajících se Evropských 

voleb: Electio2014.eu, webový portál a mobilní aplikace ve 24 jazycích, které mají pomoci 

voličům v rozhodování pro volbu kandidáta nebo strany ve volbách do Evropského 

parlamentu v roce 2014. 

  

Portál Electio2014 (’Electio’ znamená v latině ’volba’) byl vyvinut neziskovou organizací 

VoteWatch Europe, která monitoruje a analyzuje hlasování v EP a Radě ministrů. Tento 

portáal obashuje následující prvky: 

 Uživatelé mohou volit svého kandidáta na Předsedu Evropské komise a přiřadit 

každému z kandidátů typické vlastnosti 
 Hlasováním o 20 klíčových tématech, o kterých hlasovali také Europoslanci v 

minulých pěti letech, mohou  uživatelé zjisit, který Europoslanec, národní strana 

nebo Evropská politická skupina nejlépe sdílí jejich názory. Pro zajištění 

objektivních informací byli i noví kandidáti požádáni o vytviření profilu na 

Electio2014 a zodpovězení 20 otázek 
 Webová stránka zahrne také pozice Evropských a národních tvůrců veřejného 

mínění a občanské společnosti v sekci ’Porovnejte svůj hlas’ a umožní uživatelům 

jejich porovnání mezi nimi samými, avšak také současnými Europoslanci a novými 

kandidáty 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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 PollWatch2014.eu, který byl spuštěn v únoru je součástí nového portálu. Uživatelé 

uvidí dopad posledních průzkumů volebních výsledků Eurovoleb v roce 2014 na 

klíčové evropské politiky. 

Profesor Simon Hix, předseda VoteWatch Europe a vedoucí Oddělení Vlády na London 

School of Economics řekl: „Jsou dvě věci, které motivují voliče k zájmu o politiku: politické 

konflikty a střety. Electio 2014 nabízí oboje. Voliči mohou zjisti kdo sdílí jejich názory 

ohledně 20 klíčových otázek, a zároveň mohou vyjádřit preference na Předsedu Komise. 

Politický závod se přenáší do opravdového života.’’ 

  

Doru Frantescu, ředitel politické sekce a spoluzakladatel VoteWatch dodává: „Databáze 

VoteWatch Europe byla použita na 6000 rodílných hlasování v Evropském parlamentu. 

Byl vytvořen nástroj, který umožňuje uživatelům porovnat jejich názory s těmi politiků. Jiné 

podobné portály jsou založeny na volebních slibech, avšak my stavíme na reálných 

hlasováních. Tento fakt poporuje naši spolehlivost.’’ 

  

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

Twitter: @electio2014 

Electio mobile aplikace dostupná pro iOS, Android a Windows Phone. 

  

Pro další informace, nebo nastavit rozhovor s jedním z autorů, prosím, pošlete e-mail 

nasecretariat@votewatcheurope.eu, nebo nám zavolejte na +32 2 318 11 88. 
 
 
Electio2014.eu je project organizace VoteWatch CIC. Je spolufinancovaný Europským 

Parlamentem, Open Society Foundation a Burson-Marsteller / Europe Decides. 
 
 
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci subvenčního programu Evropského 

parlamentu v oblasti komunikace. Evropský parlament se nepodílel na jeho přípravě a 

nenese žádnou odpovědnost za informaci, informace nebo stanoviska vyjádřená v rámci 

projektu, ani jimi není vázán, neboť za ně v souladu s příslušným právem odpovídají 

pouze autoři, oslovené osoby, vydavatelé nebo vysílatelé programu. Evropský parlament 

nemůže být činěn odpovědným ani za přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout 

při realizaci projektu. 
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