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Pažinti ES veiklą padės nauja programėlė
išmaniesiems
 
Nauja Europos Parlamento (EP) sukurta mobilioji programėlė „Citizens App“ pravers
ieškantiems informacijos apie ES pasiekimus, projektus ir ateities tikslus.
 
Artėjant  šių  metų  gegužę  rengiamiems  EP  rinkimams,  „Citizens  App“  suteikia  galimybę
kiekvienam europiečiui lengvai susipažinti  su EP ir ES veikla, svarbiausiais sprendimais ir
būsimomis iniciatyvomis.
 
Įvairiausių interesų žmonės joje gali pasirinkti ES iniciatyvas pagal temas ir regionus, sužinoti
apie jų pažangą ir dabartinę stadiją.
 
Mobiliojoje programėlėje pateikiamą informaciją lengva surasti ir ja pasidalinti, jos aplinka gali
būti suasmeninta, o turinys prieinamas 24-iomis oficialiomis ES kalbomis.
 
„Citizens App“ suteikia galimybę:
 

gauti informaciją apie ES pasiekimus, dabartinius ir būsimus darbus; 
sužinoti apie dominančius renginius ES tematika; 
sužinoti apie vietinio ir nacionalinio masto ES iniciatyvas pagal 20 temų; 
rasti susijusių vaizdo įrašų, tinklalaidžių ir prezentacijų; 
filtruoti informaciją ir pamatyti ją žemėlapyje.
 

Pritaikius asmeninius nustatymus, programėlė leidžia:
 

pridėti dominančius renginius į asmeninį kalendorių; 
pasižymėti ir sekti iniciatyvas; 
vertinti iniciatyvas ir išreikšti nuomonę apie jas; 
gauti naujienas telefono ekrane pasirinktomis temomis; 
dalintis iniciatyvomis socialinėje medijoje, elektroniniu paštu ar SMS žinute; 
matyti informaciją pasirinkta ES kalba; 
išlaikyti tuos pačius nustatymus skirtinguose įrenginiuose.
 

„Citizens App“ taip pat leidžia greitai pasiekti duomenis iš interneto puslapio „Ką mano labui
daro  Europa?“,  kuriame piliečiai  gali  sužinoti  apie  ES sprendimų įtaką  jų  kasdieniniame
gyvenime.
 
Programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš App Store ir Google Play.
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https://www.what-europe-does-for-me.eu/lt/home
https://www.what-europe-does-for-me.eu/lt/home
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
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