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Europa i din hånd: lancering af en app til borgerne
 
En ny mobilapplikation er udarbejdet af Europa-Parlamentet for at give borgerne
mulighed for at finde ud af, hvad EU har gjort, gør og planlægger at gøre.
 
Med øje for det kommende valg til Europa-Parlamentet giver app'en alle EU borgere mulighed
for at kontrollere EU's resultater, igangværende arbejde og fremtidige mål samt forklare, hvad
Europa-Parlamentet  gør.  Den kan finde forskellige initiativer af  interesse efter  emne eller
geografisk placering og give information og status herpå. Man kan søge og dele indhold samt
personalisere app’en. En stor del af indholdet findes på 24 sprog.
 
App’en kan downloades gratis fra App Store og Google Play.
 
"Citizens "App hjælper dig med at:
 

se,  hvad Den Europæiske  Union  har  gjort,  gør  og  planlægger  at  gøre  for  sine
borgere; 
bliv informeret om relevante arrangementer; 
find lokale og nationale initiativer om 20 forskellige temaer/emner; 
adgang til multimedieindhold såsom videoer, podcasts og slideshows; 
se søgeresultaterne vist på et kort.
 

Ved at skræddersy den til personlige interesser giver den dig mulighed for at:
 

tilføje begivenheder af interesse til din personlig kalender; 
tilføje bogmærker; 
give tilbagemeldinger ved hjælp af feedbackværktøjet; 
modtage meddelelser om de spørgsmål, der har din interesse; 
dele initiativer på sociale medier eller via e-mail eller SMS; 
visning af resultater på det EU-sprog, du har valgt; 
få adgang til din personlige konto og vælge, hvad den skal bruges til; 
beholde de samme kontoindstillinger på alle enheder.
 

Den gør det også muligt at få let adgang til data om "Hvad EU gør for mig" for mig, som er
designet  til  at  vise  EU's  resultater  og  foranstaltninger  set  fra  den  enkeltes  synspunkt
lokalområder  over  hele  kontinentet.
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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/da/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


Kontakter 
 
 
Jaume DUCH GUILLOT
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Lancering af en app til borgerne: Europa i din hånd
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