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Европа в дланта ти: ново мобилно приложение
„Citizens’ App“
 
Ново мобилно приложение, разработено от Европейския парламент, което помага
на гражданите да разберат какво е направил, какво прави и какво ще направи ЕС,
е вече достъпно.
 
С поглед към предстоящите европейски избори приложението „Citizens’  App“  дава
възможност на всички, навсякъде да проверят постиженията на ЕС, текущата работа и
бъдещите цели, както и обяснява какво прави Европейският парламент. Приложението
може да намира различни интересни инициативи по тематика и местоположение и
предоставя  актуална  информация  как  се  развиват.  То  може да  се  използва  като
търсачка,  за  споделяне  и  може да  се  персонализира.
 
Може да се свали от App Store и Google Play.
 
Приложението „Citizens’ App“ помага да:
 

разбереш какво Европейският съюз е направил, какво прави и какво планира
да направи за гражданите си; 
намериш информация за събития; 
откриеш места и национални инициативи по 20 различни теми/въпроса; 
получиш  достъп  до  мултимедийно  съдържание  :  видеа,  подкастове  и
слайдшоу; 
търсиш и филтрираш списъци, да виждаш резултатите от търсенето на карта.
 

Като го персонализираш с твоите интереси, то ти позволява да:
 

добавяш интересни събития в личен календар; 
запазваш инициативи; 
оценяваш инициативи с инструмента за обратна връзка; 
получаваш известия за въпросите, които те вълнуват; 
споделяш инициативи в социалните медии или чрез имейл или СМС; 
получаваш  достъп  до  личните  си  данни  и  да  решиш  какво  да  правиш  с
профила  си; 
поддържаш едни и същи настройки за профила си във всички устройства.
 

Приложението позволя лесен достъп до данни от страницата „Какво прави Европа за
мен“,  разработена  да  показва  влиянието  на  ЕС  върху  живота  на  гражданите  и
регионите.
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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/bg/portal
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal
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Citizens’ App: Европа в дланта ти
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev
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