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PRANEŠIMAS SPAUDAI 
 
 

Electio2014.eu atidarymas: 
Piliečiai renka naują Europos Komisijos pirmininką 

  

 
Skaityti šį pranešimą spaudai FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, CS, BG, SK, 

DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT ir MT, paspausti čia. 
 
2014 balandžio 4d., Briuselis 

  

Šiandiena pamatė labiausiai ambicingo, kada nors imtosi internetinio Europos rinkimų 

projekto pradžią: Electio2014.eu, interneto platforma ir mobilioji programėlė 24 kalbomis, 

kuriomis siekiama padėti ES rinkėjams nuspręsti už kurį kandidatą ar partiją balsuoti per 

2014 Europos Parlamento rinkimus. 

  

Electio2014 platforma (žodis "Electio" lotynų kalba reiškia "pasirinkimas") buvo sukurta 

VoteWatch Europe, nepriklausomos organizacijos, kuri stebi ir analizuoja EP ir ES 

Ministrų Tarybos sprendimų priėmimo veiklą. Ji apima šias pagrindines ypatybes: 

 Vartotojai galės balsuoti už labiausiai patikusį kandidatą į Europos Komisijos 

pirmininko postą, ir priskirti įgūdžius kiekvienam iš deklaruotų kandidatų. 
 Balsuojant dėl 20 pagrindinių klausimų už kuriuos Europos Parlamento nariai (EP 

nariai) taip pat balsavo per pastaruosius penkerius metus, vartotojai gali sužinoti, 

kuris Europos Parlamento narys, nacionalinė partija ar Europos partijos grupė 

labiausiai atitinka jų nuomonę. Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos 

sąlygas,nauji kandidatai taip pat gali sukurti savo profilį Electio2014. 
 Interneto svetainė apims ES lygmens ir nacionalinius nuomonės lyderius, ir 

pilietinės visuomenės organizacijas 20 klausimų, aprėptų “Palyginkite savo 

atsakymą su kandidatų atsakymais“ skyriuje ir leis vartotojams juos palyginti 

tarpusavyje, ir su esamų Europos Parlamento narių bei naujų kandidatų. 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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 PollWatch2014.eu, kuris buvo atidarytas vasarį, sudarys naujos platformos sudėtinę 

dalį. Vartotojai galės pamatyti kokį poveikį būtų turėjęs 2014 EP rinkimų naujausios 

prognozės rezultatas pagrindinėms ES politikos sritims. Jie taip pat sudarys savo 

rezultatų prognozę. 

Profesorius Simon Hix, VoteWatch Europe pirmininkas ir Vyriausybės studijų 

departamento prie Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklos vadovas, teigė: "Yra 

du dalykai, kurie sukuria rinkėjų susidomėjimą politika: politiniai konfliktai ir asmenybių 

susidūrimai. Electio2014.eu siūlo abu. Rinkėjai gali sužinoti, kurie EP nariai ir nauji 

kandidatai atitinka jų nuomonę 20 pagrindinių klausimų, ir jie taip pat gali atiduoti 

pirmenybę vienam iš Komisijos pirmininko kandidatų. Tai padės suderinti lenktynes į 

gyvenimą. " 

  

Doru Frantescu, VoteWatch Europe politikos direktorius ir įkūrėjas, pridūrė: "Mes 

panaudojome VoteWatch Europe organizacijos daugiau nei 6000 Europos Parlamento 

vardinių balsavimų duomenų bazę tam, kad sukurtume įrankį, kuris leidžia vartotojams 

palyginti savo nuomonę su šių politikų nuomone. Kita vertus, panašūs įrankiai grindžiami 

partijų pažadais, o mūsų priemonė yra pagrįsta tuo kaip politikai iš tikrųjų balsavo. Tai ją 

paverčia politikos prioritetų labai patikimu rodikliu. " 

  

www.electio2014.eu (internete nuo 2014 balandžio 4d., 11.00 CET) 

Twitter: @electio2014 

Electio mobilioji programėlė pasiekiama iOS, Android ir Windows telefonuose. 

  

Pastabos: 

  

Dėl papildomos informacijos ar susitarimo dėl interviu su vienu iš autorių, prašome siųsti 

elektroninį laišką secretariat@votewatcheurope.eu arba paskambinti mums +32 2 318 11 

88. 

  

Electio2014.eu yra VoteWatch CIC projektas, kuris yra bendrai finansuojamas Europos 

Parlamento, Atviros Visuomenes Fondo ir Burson-Marsteller / Europe Decides. 
 
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga vykdant Europos Parlamento dotacijų 

programą komunikacijos srityje. Europos Parlamentas nedalyvavo rengiant projektą ir 

nėra atsakingas už projekte pateikiamą informaciją ar nuomones ir nėra su jomis 

susaistytas. Už minėtą informaciją ir nuomones vadovaujantis taikytinais teisės aktais 

atsakingi tik autoriai, kalbinti asmenys, redaktoriai arba programos transliuotojai. Europos 

Parlamentas taip pat nėra atsakingas už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, galinčią 

kilti dėl projekto įgyvendinimo. 
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