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Citizens‘ App: Evropa jako na dlani
 
Evropský parlament spustil novou mobilní aplikaci, jejíž cílem je informovat občany o
tom, co pro ně EU udělala, dělá a jaké jsou její plány do budoucna.
 
Citizens' App nabízí svým uživatelům před nadcházejícími evropskými volbami přehled o tom,
čeho EU dosud dosáhla, čím se aktuálně zabývá a jaké jsou její cíle do budoucna. Zároveň
vysvětluje, jak se na těchto aktivitách podílí Evropský parlament. Aplikace poskytuje přehled
zajímavých projektů a iniciativ rozdělených podle témat a lokalit, jakož i nejnovější informace o
dosaženém pokroku. Vyhledávání a personalizovaný obsah je dostupný ve 24 jazycích.
 
Citizens‘ App je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store nebo Google Play.
 
Co aplikace nabízí:
 

přehled o tom, co Evropská unie udělala, dělá a bude dělat pro své občany, 
informace o událostech ve vašem okolí, 
projekty a iniciativy na místní a národní úrovni rozdělené do 20 různých oblastí podle
témat, 
přístup k multimediálnímu obsahu, jako jsou videa, podcasty a prezentace, 
vyhledávání a filtrování seznamů a následné zobrazení výsledků na mapě.
 

Citizens‘ App se přizpůsobí vašim potřebám, umožňuje:
 

přidat do vašeho kalendáře události, které vás zajímají, 
označit si záložkou zajímavé projekty a iniciativy, 
hodnotit projekty a iniciativy pomocí nástroje zpětné vazby, 
dostávat upozornění o tématech, která jsou pro vás důležitá, 
sdílet iniciativy a projekty na sociálních sítích nebo prostřednictvím e-mailu, 
zobrazit výsledky v jazyce dle vašeho výběru, 
přístup k vašim osobním údajům a výběr, jak nakládat s vaším účtem, 
zachovat stejné nastavení účtu na všech vašich zařízeních.
 

Aplikace také poskytuje snadný přístup k údajům na webové stránce "Co dělá Evropa pro mě",
která ukazuje, jak EU ovlivňuje každodenní život lidí v jednotlivých regionech napříč celou
Evropou.
 

Tisková zpráva
14-01-2019 - 10:49
Referenční číslo: 20190111IPR23213

CS Tiskové oddělení, Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume DUCH GUILLOT
Tiskové odd. - ústředna (32-2) 28 33000

1 I 2

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


Kontakty 
 
 

Další informace

App Store

Google Play

Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director General for Communication

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

Neil CORLETT
Head of the Press Unit

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu
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https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev
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