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PRESSITEADE 
 
 

Avati Electio2014.eu: 
Kodanikud valivad järgmise Euroopa Komisjoni 

presidendi   
  

 
Lugemaks pressiteadet FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, CS, BG, SK, DA, FI, 

LT, SL, ET, GA, LT või MT keeles, klikake siia. 

  

Brüssel, 4. aprill 2014 

  

Täna käivitus kõigi aegade ambitsioonikaim veebipõhine Euroopa Parlamendi valimiste 

projekt: Electio2014.eu, veebiplatvorm ja mobiilirakendus 24 keeles, mis aitab EL-i 

kodanikel otsustada, millise kandidaadi või erakonna poolt hääletada 2014. aasta Euroopa 

Parlamendi valimistel.  

 

Electio2014 platvormi („Electio” tähendab ladina keeles „vaba valik”) arendas välja 

VoteWatch Euroopa – sõltumatu organisatsioon, mis vaatleb ja analüüsib Euroopa 

Parlamendi ja EL-i Ministrite Nõukogu otsustusprotsesse. Platvormi pakutavad 

võimalused:  

 Kasutajad saavad hääletada lemmiku Euroopa Komisjoni presidendi 

kandidaadi poolt ja igale kandidaadile oskusi omastada. 
 Hääletades 20 võtmeküsimuse üle, mille üle on viimase viie aasta jooksul 

hääletatud ka Euroopa Parlamendis, saavad kasutajad näha millised Euroopa 

Parlamendi saadikud, parteid ja Euroopa fraktsioonid jagavad nendega sarnaseid 

vaateid. Tagamaks võrdset kohtlemist saavad ka uued kandidaadid luua 

Electio2014 leheküljel oma profiili. 
 Veebilehelt leiab Euroopa Liidu ja liikmesriikide arvamusliidrite ning 

kodanikuühiskonna organisatsioonide arvamused 20 võtmeküsimuse kohta. 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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Lisaks võimaldab platvorm arvamusliidrite, organisatsioonide, praeguste Euroopa 

Palamendi saadikute ja uute kandidaatide vaateid omavahel võrrelda. 
 Uue platvormi keskmes on veebruaris avatud veebileht PollWatch2014.eu. Siin 

saavad kasutajad vaadata viimaseid prognoose 2014. aasta Euroopa Parlamendi 

valimiste tulemuste kohta ja prognoositava Parlamendi vaateid EL-I küsimustes. 

Lisaks võivad kasutajad sisestada oma prognoosi valimistulemuste kohta. 

Professor Simon Hix, VoteWatch Euroopa esimees ja Londoni Majandusülikooli 

Riigiteaduste osakonna juhataja, on öelnud: “Valijates tekitab huvi poliitika vastu kaks 

faktorit – poliitilised konfliktid ja isiksuste kokkupõrked. Electio2014.eu pakub mõlemat. 

Valijad saavad vaadata missuguste Euroopa Parlamendi saadikute ja uute kandidaatidega 

nende vaated 20 võtmeküsimuses ühtivad. Samas saavad valijad näidata poolehoidu 

Komisjoni presidendi kandidaatidele. Seeläbi aitab Electio2014.eu võidujooksu elavdada.” 

  

Doru Frantescu, VoteWatch Euroopa direktor ja kaasasutaja, on märkinud: “Oleme 

kasutanud VoteWatch Euroopa 6000 hääletusest koosnevat andmebaasi loomaks 

abivahendit, mis lubab kasutajatel võrrelda oma vaateid poliitikute omadega. Teised 

sarnased veebilehed baseeruvad erakondade lubadustel, aga meie vaatame kuidas 

poliitikud reaalselt hääletasid. Seetõttu on VoteWatch kindel töövahend, mis näitab 

tegelikke tulemusi.” 

  

www.electio2014.eu (avatud alates 4. aprill 2014, 11.00 CET) 

Twitter: @electio2014 

Electio mobiilirakendus on saadav iOS, Android ja Windows telefonidele. 
  
Kui soovite rohkem informatsiooni, või kontakteeruda veebilehe autoritega, siis palume 

saata e-kiri aadressil secretariat@votewatcheurope.eu,  või helistada +32 2 318 11 88. 
 
 
Märkused: 

 

Electio2014.eu on VoteWatch CIC projekt, mida kaasrahastavad Euroopa Parlament, 

Avatud ühiskonna toetusfondid ja Burson-Marsteller / Europe Decides. 

 

Käesolevat projekti kaasrahastas Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni toetamise 

programmi raames Euroopa Liit. Euroopa Parlament ei osalenud projekti 

ettevalmistamisel ning esitatud teave, andmed ja seisukohad ei ole parlamendi jaoks 

siduvad. Nende eest ei vastuta parlament, vaid ainult projekti autorid, intervjueeritud 

isikud, toimetajad või levitajad (vastavalt kohaldatavatele eeskirjadele). Euroopa 

Parlament ei vastuta projekti elluviimise tagajärjel tekkinud võimaliku otsese või kaudse 

kahju eest. 
  

 

http://www.pollwatch2014.eu/
http://www.electio2014.eu/
http://www.twitter.com/Electio2014
mailto:secretariat@votewatcheurope.eu

