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Europa in de palm van je hand: lancering van de
Citizens’ App
 
Het Europees Parlement lanceert een nieuwe mobiele applicatie. Daarmee kunnen
Europese burgers ontdekken wat de EU voor hen doet, heeft gedaan in het verleden en in
de toekomst nog zal doen.
 
In aanloop naar de Europese verkiezingen van 23-26 mei zet de Citizens’ App de EU in de
kijker.  Haar verwezenlijkingen, lopende zaken en doelstellingen voor de toekomst worden
samen met het werk van het Europees Parlement voorgesteld. Op basis van onderwerp of van
locatie kunnen verscheidene initiatieven worden opgezocht,  die steeds up-to-date worden
gehouden  met  de  laatste  nieuwe  informatie.  De  app  is  makkelijk  te  navigeren,  kan
gepersonaliseerd worden en laat  toe je  interesses te  delen.  Voor  bepaalde artikels  is  ze
beschikbaar  in  de 24 talen van de EU.
 
Je kan de app gratis downloaden via de App Store en Google Play. De taalinstellingen van je
toestel worden daarbij automatisch overgenomen bij de installatie ervan.
 
Via de Citizens’ App kan men:
 

Zien wat de Europese Unie doet voor haar burgers, heeft gedaan en van plan is te
doen 
Evenementen ontdekken 
Lokale en nationale initiatieven terugvinden over 20 verschillende onderwerpen 
Toegang krijgen tot multimediamateriaal, zoals video’s, podcasts en presentaties 
Termen opzoeken en filteren, met een handige kaartvisualisatie van de resultaten
 

Door de app aan te passen aan je persoonlijke voorkeur, kan je:
 

Evenementen of interesses toevoegen aan een persoonlijke kalender 
Initiatieven als bladwijzers toevoegen 
Via een feedback-tool initiatieven een score geven 
Notificaties ontvangen over zaken die voor jou belangrijk zijn 
Initiatieven delen, zowel via sociale media, e-mail of SMS 
Zoekresultaten krijgen in de taal van jouw keuze 
De persoonlijke gegevens in jouw account samenstellen of aanpassen 
Dezelfde persoonlijke instellingen behouden over meerdere apparaten
 

Via de Citizens’ App kan men ook makkelijk navigeren naar de website van ‘Wat Europa voor
mij doet’. Die website biedt alle informatie over de impact van de EU per regio.
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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/nl/portal
https://what-europe-does-for-me.eu/nl/portal


Contact 
 
 

Meer informatie
App Store
Google Play

Jaume DUCH GUILLOT
Woordvoerder van het Parlement en directeur-generaal voor Communicatie

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

Neil CORLETT
Hoofd van de persdienst

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

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