
 

Evropa na dlani: prihodnost in zgodovina EU na
pametnem telefonu
 
Evropski parlament je predstavil novo aplikacijo, ki ponuja vpogled v delovanje, projekte
in aktivnosti EU v vašem vsakdanjem življenju.
 
Evropa v praksi
 
Aplikacija ponuja veliko informacij o vplivu Evropske unije na različna področja našega življenja.
Se ukvarjate z organskim kmetovanjem? Uživate v športih na prostem? Se bi želeli vključiti v
programe prostovoljstva? EU na številnih področjih pomembno vpliva na naša življenja, čeprav
tega pogosto ne opazimo. Aplikacija razkriva, kako.
 
Aplikacija tudi ponuja pregled evropskih projektov po posamičnih regijah. Z njo lahko preverite,
kaj EU počne v vašem kraju in kateri projekti s pomočjo EU sredstev izboljšujejo kvaliteto
našega življenja.
 
Kaj Evropa pomeni zate?
 
Poleg tega pa aplikacija ponuja tudi pogled v prihodnost. Pregled raziskav in študij iz področij,
kot so na primer podnebne spremembe, mednarodni odnosi ali kibernetska varnost ponujajo
vpogled v trende, ki bodo v prihodnjih letih in desetletjih pomembno oblikovali družbo.
 
Vendar pa je na koncu Evropa to, kar iz nje naredimo sami. Aplikacija vam tako pomaga najti
pobude, projekte in dogodke, ki se jim lahko pridružite v vaši bližini ter posreduje podatke o
njihovem napredku in novostih. Tako lahko spoznate in se povežete z ljudmi, ki z vami delijo
podobne poglede, interese in pomisleke ter skozi aktivno vključevanje v svojem okolju
pomagate graditi boljšo Evropo.
 
Aplikacija je na voljo v vseh 24 jezikih EU. Prenesite jo brezplačno iz trgovine Apple App
Store (za naprave Apple) ali Google Play (za naprave Android).
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Več
Sporočilo za javnost ob predstavitvi aplikacije
Vse, kar morate vedeti o evropskih volitvah 2019
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https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8
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
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20190111IPR23213/evropa-na-dlani-zagon-aplikacije-za-drzavljane
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/vse-kar-morate-vedeti-o-evropskih-volitvah-2019


Video: Aplikacija Evropa na dlani
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev
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