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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

Zagon Electio2014.eu: 
Državljani izvolijo prihodnjega predsednika 

Evropske komisije 
 
  

Če želite prebrati sporočilo za javnost v FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, CS, 

BG, SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT in MT kliknite tukaj. 

  

Bruselj, 4. april 2014 

  

Danes je bil zagnan najbolj ambiciozen spletni projekt o evropskih volitvah 

doslej:Electio2014.eu – spletna platforma in mobilna aplikacija v 24 jezikih, kot pomoč 

volilcem iz EU pri izbiri kandidata ali stranke pri volitvah v Evropski parlament 2014. 

  

Platformo Electio2014 (»Electio« v latinščini pomeni »izbira«) je razvila neodvisna 

organizacija VoteWatch Europe, ki spremlja in analizira postopke odločanja Parlamenta in 

Sveta ministrov EU. Platforma vsebuje naslednje funkcije: 

 Uporabniki bodo lahko glasovali za svojega priljubljenega kandidata za 

predsednika Evropske komisije, hkrati pa bodo lahko vsakemu kandidatu pripisali 

veščine in spretnosti. 
 Z glasovanjem o 20 glavnih vprašanjih, o katerih so evropski poslanci glasovali v 

preteklih petih letih, bodo lahko uporabniki ugotovili kateri poslanec, nacionalna 

stranka ali evropska politična stranka najbolj ustrezajo njihovih stališčem. Za 

zagotovitev enakih pogojev bodo lastne profile na Electio2014 lahko ustvarili 

tudinovi kandidati za poslance. 
 Spletna stran vključuje tudi stališča evropskih in nacionalnih mnenjskih 

voditeljev in organizacij civilne družbe o 20 tematikah, ki jih pokriva razdelek 

»Primerjajte svoj glas«, uporabnikom pa omogoča, da med seboj primerjajo njihova 

stališča s stališči trenutnih poslancev in kandidatov. 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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 PollWatch2014.eu, ki je bil zagnan februarja, bo vgrajen v novo platformo. 

Uporabniki bodo lahko videli vpliv zadnjih volilnih napovedi za volitve v EP 2014 na 

ključne politike EU. Prav tako bodo lahko tudi sami napovedali rezultat volitev. 

Profesor Simon Hix, predsednik združenja VoteWatch Europe in Vodja vladnega 

oddelka na London School of Econonics and Political Science je dejal: “Dve stvari 

vzbudijo pri volilcih zanimanje  za politiko: konflikt v politikah in osebnostne razlike. 

Electio2014.eu ponuja oboje. Volilci lahko ugotovijo kateri evropski poslanci in kandidati 

za evropske poslance delijo njihovo mnenje na 20 ključnih področjih, hkrati pa lahko tudi 

izrazijo preference za enega izmed kandidatov za predsednika Evropske komisije. To bo 

pripomoglo k poživitvi tekme.” 

  

Doru Frantescu, politični direktor in soustanovitelj organizacije VoteWatch Europe je 

dejal: “ Uporabili smo bazo podatkov VoteWatch Europe, ki vsebuje zapise več kot 6.000 

poimenskih glasovanj v Evropskem parlamentu in ustvarili ordoje, ki uporabnikom 

omogoča, da primerjajo svoje poglede s pogledi politikov. Podobna orodja so narejena na 

podlagi obljub političnih strank. Naše orodje pa je pripravljeno na podlagi dejanskih 

glasovanj politikov, zaradi česar predstavlja zanesljiv indkator političnih preferenc.” 

  

www.electio2014.eu (na voljo od 4. aprila 2014, 11.00 CET) 

Twitter: @electio2014 

Electio mobilna aplikacija na voljo za iOS, Android in Windows Phone. 
 
Za dodatne informacije ali za pripravo intervjuja z avtorji prosim pišite 

na secretariat@votewatcheurope.eu, ali pokličite +32 2 318 11 88. 
 
 
Opombe: 

  

Electio2014.eu je projekt organizacije VoteWatch CIC. Sofinanciran je s strani Evropskega 

parlamenta, organizacije Open Society Foundations in Burson-Marsteller / Europe 

Decides. 

 

Projekt je sofinancirala Evropska unija v okviru subvencijskega programa Evropskega 

parlamenta za dejavnosti obveščanja. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo 

projekta in ne odgovarja za informacije in stališča, podana v okviru projekta, niti ga ta ne 

zavezujejo. Za projekt so v skladu z veljavno zakonodajo odgovorni zgolj avtorji, 

intervjuvanci in uredniki programa ter tisti, ki ga oddajajo. Parlament tudi ne odgovarja za 

neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi izvedbe projekta. 
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