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Europa jak na dłoni: nowa aplikacja dla obywateli
 

Nowa mobilna aplikacja, stworzona przez Parlament Europejski, która ma pomóc
obywatelom w odkrywaniu, co UE zrobiła, robi oraz będzie dla nich robić, jest już
dostępna.
 
Z myślą  o  zbliżających  się  wyborach  europejskich,  nowa aplikacja  umożliwia  każdemu i
wszędzie sprawdzenie osiągnięć UE, prac bieżących oraz planów na przyszłość, jak również
zrozumienie roli  Parlamentu Europejskiego.  Można dzięki  niej  znaleźć różne interesujące
inicjatywy w podziale na tematy i lokalizacje. Aplikacja dostarcza też aktualnych informacji na
temat  postępów  w  ich  realizacji.  Można  ją  przeszukiwać,  dzielić  się  nią,  może  być
spersonalizowana  i  jest  dostępna  w  dwudziestu  czterech  językach.
 
Aplikacja ”Citizens’ App” jest dostępna nieodpłatnie przez App Store lub Google Play.
 
Citizens’ App pomaga:
 

sprawdzić, co Unia Europejska zrobiła, robi i planuje zrobić dla swoich obywateli; 
dowiedzieć się o wydarzeniach; 
odkrywać lokalne i krajowe inicjatywy dotyczące 20 różnych tematów/zagadnień 
uzyskać dostęp do treści multimedialnych, takich jak filmy wideo, podcasty i pokazy
slajdów; 
przeszukiwać oraz używać filtrów, żeby zobaczyć wyniki wyszukiwania wyświetlane
na mapie.
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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
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Dzięki personalizacji pozwala na:
 

dodawanie interesujących wydarzeń do osobistego kalendarza; 
zaznaczanie interesujących inicjatyw 
ocenę inicjatywy za pomocą narzędzia informacji zwrotnej; 
otrzymywanie powiadomień o ważnych dla Ciebie sprawach; 
dzielenie się inicjatywami w mediach społecznościowych, lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej 
wyświetlanie wyników w wybranym języku UE; 
dostęp do danych osobowych i wybór, jak zarządzać kontem; 
zachowanie tych samych ustawień konta we wszystkich urządzeniach.
 

Aplikacja pozwala również na łatwy dostęp do strony Co Europa robi dla mnie, stworzonej, aby
pokazać wpływ UE na życie obywateli lokalnie, na terenie całej Unii.
 

Kontakty 
 
 

Więcej informacji
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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