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Euroopa sinu peos: Uus mobiiliäpp annab
kasutajatele teavet selle kohta, mida EL on nende
jaoks teinud
 
Uus Euroopa Parlamendi mobiilirakendus aitab kodanikel leida infot selle kohta, mida EL
on nende jaoks teinud.
 
Euroopa valimisi silmas pidades välja töötatud mobiilirakendus võimaldab igaühel leida teavet
ELi ja Euroopa Parlamendi saavutuste, käsil oleva töö ja eesmärkide kohta. Rakenduse abil
võib leida teavet erinevate algatuste kohta nii teemade kui asukoha kaupa, seda on võimalik
jagada ning kohandada vastavaks kasutaja huvidele.
 
Rakendust saab tasuta alla laadida App Store’is ja Google Play.poes.
 
Rakenduses saab:
 

leida infot selle kohta, mida Euroopa Liit on oma kodanike jaoks teinud ja tegemas; 
leida infot erinevate ürituste kohta; 
leida infot kohalikul tasandil ja erinevates ELi riikides läbi viidavate algatuste kohta
20-s erinevas valdkonnas; 
vaadata videoid ja slaidiseansse ning kuulata podcast’e; 
otsida teavet sisestades võtmesõnu ning näha otsingutulemusi interaktiivsel kaardil.
 

Kohandades rakendust vastavalt isiklikele eelistustele saab rakenduse abil:
 

lisada üritusi isiklikku kalendrisse; 
anda tagasisidet algatuste kohta; 
saada teateid kasutajat huvitavate teemade kohta; 
jagada infot algatuste kohta sotsiaalmeedias, e-maili kaudu või sõnumeid saates; 
kuvada otsingutulemusi kasutajale erinevates ELi keeltes.
 

Rakendus võimaldab ka ligipääsu „Mida Euroopa minu heaks teeb“ veebilehele, mis näitab ELi
mõju erinevates piirkondades.
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https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl.app.citizen.citizen_app
https://www.what-europe-does-for-me.eu/et/home
https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl.app.citizen.citizen_app


Kontaktid 
 
 
Jaume DUCH GUILLOT
EP kõneisik ja kommunikatsiooni peadirektoraadi peadirektor

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Neil CORLETT
EP pressiteenistuse juhataja

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu

Uus mobiiliäpp annab teavet selle kohta, mida EL on kodanike heaks teinud
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev

Pressiteade

ET Pressiteenistus, Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume DUCH GUILLOT
Vali nr (32-2) 28 33000

2 I 2


