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Európa egy gombnyomásnyira: bemutatkozik a
Citizens’ App
 
Mostantól elérhető a Citizens’ App, az Európai Parlament új mobilalkalmazása, amely
megmutatja, mit ért el, min dolgozik, és mit tervez az Európai Unió.
 
Pár  hónappal  az  európai  választások  előtt  a  Citizens’  App  segítségével  bárki,  bármikor
utánanézhet, mit is tett az Európai Unió, milyen ügyekkel foglalkozik jelenleg, és milyen céljai
vannak  a  jövőben.  Az  alkalmazás  az  Európai  Parlament  munkáját  is  bemutatja.  Az
alkalmazásban érdeklődési területek és földrajzi helyszínek alapján kereshetők a különböző
témák, amelyek folyamatosan frissülnek. Az információk megoszthatók, személyre szabhatók,
és 24 nyelven állnak rendelkezésre.
 
Az alkalmazás az App Store-ban és a Google Play-ről ingyenesen letölthető.
 
A Citizens’ App:
 

megmutatja, min dolgozik, és milyen tervei vannak az Európai Uniónak; 
felsorolja a várható eseményeket; 
listázza a helyi és nemzeti kezdeményezéseket 20 témakörben; 
hozzáférést  biztosít  különböző  multimédiás  tartalmakhoz,  így  videókhoz,
podcastokhoz  és  diasorozatokhoz;  és 
kereshető és szűrhető adatbázist tartalmaz, amely térképen is megjeleníthető.
 

Az alkalmazás testreszabásával:
 

hozzáadhatjuk naptárunkhoz a számunkra érdekes eseményeket; 
könyvjelzővel láthatjuk el a kezdeményezéseket; 
a visszajelzéseket fogadó eszköz segítségével pontozhatjuk a kezdeményezéseket; 
értesítést kaphatunk a minket érdeklő témákkal kapcsolatban; 
a  közösségi  médián  emailben  vagy  sms-ben  oszhatjuk  meg  másokkal  a
kezdeményezéseket;  és 
a keresési eredményeket az általunk választott uniós nyelven jeleníthetjük meg.
 

Az  alkalmazással  az  EU helyi  eredményeit  az  egész  kontinensen  bemutató,  Európának
köszönhetjük  weboldalra  is  könnyen  eljuthatunk.
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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://what-europe-does-for-me.eu/hu/portal
https://what-europe-does-for-me.eu/hu/portal
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


Kapcsolatok 
 
 
Jaume DUCH GUILLOT
Az EP szóvivője

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

Neil CORLETT
A sajtóosztály vezetője

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

Citizens’ App: Európa egy gombnyomásnyira
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev

Sajtóközlemény

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume DUCH GUILLOT
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

2 I 2


