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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
 

Spustenie Electio2014.eu: 
Občania zvolia Predsedu Európskej Komisie 

 
  

AK si chcete prečítať túto tlačovú správu v FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, 

CS, BG, SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT and MT, kliknite sem. 

  

Brusel, 4 Apríla 2014 

  

Dnešným dňom bol odštartovaný najambicióznejší online projekt týkajúci sa Európskych 

volieb: Electio2014.eu, webová platforma a mobilná aplikácia v 24 jazykoch, vytvorená 

aby pomohla Európskym voličom rozhodnúť sa, ktorého kandidáta alebo stranu voliť v 

tohtoročných voľbách  do Európskeho Parlamentu. 

  

Platforma Electio2014 ('Electio' v latinčine znamená voľba) bola vyvinutá VoteWatch, 

nezávislou organizáciou, ktorá monitoruje a analyzuje rozhodovacie procesy v Európskom 

Parlamente a v Rade Európskej Únie. Zahŕňa nasledovné kľúčové prvky: 

 Používatelia budú môcť hlasovať za nimi preferovaného kandidáta na post 

Predsedu Európskej Komisie, a budú môcť priradiť schopnosti ku každému 

z oznámených kandidátov. 
 Hlasovaním o 20 kľúčových otázkach, ktoré tiež odhlasovali poslanci Európskeho 

Parlamentu za posledných 5 rokov, používatelia môžu zistiť, s ktorým poslancom, 

národnou stranou alebo európskou politickou skupinou sa najviac zhodujú v názore. 

Aby bola zabezpečená férovosť, noví kandidáti si tiež môžu na Electio2014 vytvoriť 

svoj vlastný profil.   
 Webová stránka bude tiež zahŕňať názory celoeurópskych a národných 

mienkotvorných osobností a organizácií občianskej spoločnosti na 20 otázok 

zahrnutých v sekcií Nájdite zhodu s vaším hlasom a umožní tak 

používateľom  porovnať ich, so svojím, a názormi poslancov a nových kandidátov.  

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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 PollWatch2014.eu, ktorý bol spustený vo Februári, bude súčasťou novej platformy. 

Používatelia budú mať vďaka nemu možnosť zistiť, aký dopad by mal výsledok 

podľa najnovších prognóz tohtoročných volieb do Európskeho Parlamentu na 

kľúčové politiky EÚ. Používatelia si tiež budú môcť vytvoriť vlastnú prognózu 

výsledkov. 

Professor Simon Hix, Predseda VoteWatch Europe a vedúci Ústavu vlády na London 

School of Economics and Political Science povedal: “Existujú dve veci, ktoré vzbudzujú 

záujem voličov o politiku: konflikty rôznych politík a konflikty osobností. Electio2014 

ponúka oboje. Voliči môžu zistiť, či postoje poslancov a nových kandidátov reflektujú ich 

názory v 20 kľúčových oblastiach a tiež môžu vyjadriť koho uprednostňujú ako kandidáta 

na Predsedu Európskej Komisie. Toto pomôže oživiť volebný zápas.” 

  

Doru Frantescu, Programový riaditeľ a spoluzakladateľ VoteWatch Europe, povedal: 

"Použili sme VoteWatch Europe databázu s viac ako 6000 mennými hlasovaniami 

Európskeho Parlamentu aby sme vytvorili pomôcku, ktorá umožní používateľom porovnať 

si ich názory s názormi politikov. Ostatné, podobné pomôcky sú založené na sľuboch 

strán, zatiaľ čo náš nástroj funguje na báze reálnych hlasov poslancov. To z neho vytvára 

veľmi spoľahlivý indikátor politických preferencií.” 

  

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

Twitter: @electio2014 

Electio mobilná aplikácia je dostupná na iOS, Android a Windows Phone. 
 
Pre viac informácií alebo dohodnutie interview s jedným z autorov, nás neváhajte 

kontaktovať emailom na secretariat@votewatcheurope.eu, alebo nám zavolajte na 

+32 2 318 11 88. 
 
 
Poznámky: 

  

Electio2014.eu je projektom VoteWatch CIC. Je spolufinancovaný Európskym 

Parlamentom, Open Society Foundations a Burson- Marsteller/ Europe Decides.  

 

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci grantového program 

Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie. Európsky parlament sa nepodieľal na jeho 

príprave a za údaje, informácie alebo názory uvedené v rámci tohto projektu, za ktorý 

nesú zodpovednosť výhradne autori, oslovené osoby, editori alebo vysielatelia tohto 

programu v súlade s príslušným právom, nie je žiadnym spôsobom zodpovedný ani nimi 

viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpovednosť za priame alebo 

nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie tohto projektu 
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