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PRESES RELĪZE 
 
 

Electio2014.eu atklāšana: 
Vēlētāji ievēl jauno Eiropas Komisijas Prezidentu 

 
  

Lai lasītu šo preses relīzi FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, CS, BG, SK, DA, 

FI, LT, SL, ET, GA, LT un MT, noklikšķiniet šeit. 

  

Brisele, 4. aprīlis 2014. gads 

 

Šodien tika uzsākts viens no visvērienīgākajiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu tiešsaistes 

projektiem: Electio2014.eu. Tā ir interneta platforma un mobilā aplikācija 24 valodās, kas 

ir izstrādāta, lai palīdzētu Eiropas Savienības vēlētājiem nolemt par kuru kandidātu vai 

partiju balsot 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās. 

 

Electio2014 ir platformu (‘Electio’ latīņu valodā nozīmē ‘izvēle’) izveidoja VoteWatch 

Europe, kas ir neatkarīga organizācija, kura nodarbojas ar Eiropas Parlamenta un Eiropas 

Savienības Ministru Padomes lēmumu pieņemšanas uzraudzību un analīzi. Tā ietver 

šādas funkcijas: 

 Lietotāji varēs balsot par Eiropas Komisijas Prezidenta kandidātu, kā arī katram 

kandidātam piedēvēt noteiktas prasmes. 
 Balsojot par 20 jautājumiem, par kuriem Eiropas Parlamenta deputāti ir balsojuši 

pēdējo piecu gadu laikā, lietotāji varēs noteikt ar kuru EP deputātu, nacionālo vai 

Eiropas partiju tiem saskan viedoklis. Lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgas 

iespējas,jaunie kandidāti varēs izveidot savu profilu Electio2014 platformā. 
 Mājas lapā tiks iekļauta plaša ES un nacionālo viedokļu līderu, kā arī pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju pozīcijas saistībā ar 20 jautājumiem, tādā veidā ļaujot 

lietotājiem salīdzināt šos viedokļus, kā arī salīdzināt tos ar EP deputātu un jauno 

kandidātu viedokļiem. 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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 PollWatch2014.eu, kas tika atklāts februārī ir neatņemama jaunās platformas 

sastāvdaļā. Lietotāji varēs redzēt kā jaunākās prognozes par 2014. gada Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu iznākumu ietekmēs galvenās ES politikas. Tai pat laikā 

lietotāji arī paši varēs veidot savas prognozes par iznākumu. 

Profesors Simon Hix, WoteWatch Europe priekšsēdētājs un Vadības departamenta 

vadītājs London School of Economics and Political Science ir teicis: „Pastāv divas lietas, 

kas rada vēlētāju interesi par politiku: politiķu un personīgie konflikti. Electio2014.eu var 

piedāvāt abus. Vēlētāji var noskaidrot ar kuriem EP deputātiem un jaunajiem kandidātiem 

tiem saskan viedoklis 20 jautājumos, kā arī tie var dot priekšroku kādam no Eiropas 

Komisijas kandidātiem uz prezidenta amatu. Tas palīdzēs radīt sacensības garu.” 

 

Doru Frantescu, VoteWatch Europe politikas direktors un līdzdibinātājs ir teicis: „Mēs 

izmantojām VoteWatch Europe datubāzē vairāk kā 6 000 Eiropas Parlamenta balsojumus, 

lai radītu rīku ar kura palīdzību lietotāji var salīdzināt savus uzskatus ar politiķu uzskatiem. 

Citi līdzīgi rīki ir balstīti uz partiju solījumiem, savukārt mūsu rīks ir balstīts uz politiķu 

balsojumu pamata. Tas padara šo rīku par uzticamu indikatoru politisko preferenču jomā.” 

 

www.electio2014.eu (Tiešsaistē sākot ar 2014. gada 4. aprīli, plkst.11.00 CEL) 

Twitter: @electio2014 

Electio mobilās aplikācijas ir pieejamas sekojošās sistēmās iOS, Android un Windows 

telefonos. 
 
Plašākas informācijas iegūšanai, vai lai vienotos par interviju ar kādu no autoriem, 

lūdzam, sazināties izmantojot sekojošo e-pasta 

adresi: secretariat@votewatcheurope.eu, vai zvanot uz +32 2 318 11 88. 
 
 

Piezīmes: 

 

Electio2014.eu ir VoteWatch CIC radīts projekts. Tas ir līdzfinansēts ar Eiropas 

Parlamenta, the Open Society Foundations, Burson-Marsteller / Europe Decides 

palīdzību. 

 

Projektu līdzfinansēja Eiropas Savienība, izmantojot Eiropas Parlamenta dotāciju 

programmu komunikācijas jomā. Eiropas Parlaments netika iesaistīts tā sagatavošanā, un 

jebkāda informācija vai viedokļi, kas pausti saistībā ar šo projektu, tam neuzliek nekādu 

atbildību vai saistības; par projektu ir atbildīgi tikai programmas autori, intervējamās 

personas, redaktori vai izplatītāji saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Eiropas 

Parlaments arī neuzņemas atbildību par tiešu vai netiešu kaitējumu, kas var rasties, 

īstenojot šo projektu. 
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