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Evropa na dlani: Zagon aplikacije za državljane
 
Evropski parlament je zasnoval novo mobilno aplikacijo, s katero lahko državljani EU
odkrivajo dosežke Unije.
 
Pred volitvami v Evropski parlament aplikacija z imenom Citizens' App omogoča uporabnikom
pametnih naprav, da kjerkoli preverijo dosežke EU, tekoče delo in cilje v prihodnosti, hkrati pa
pojasnjuje delo Evropskega parlamenta. Najti je moč različne pobude glede na temo in lokacijo
ter spremljati njihov napredek. Aplikacija, ki je dostopna v 24 jezikih, prav tako omogoča iskanje,
deljenje, mogoče jo je tudi prilagoditi uporabniku.
 
Aplikacijo je mogoče brezplačno naložiti z App Store in Google Play.
 
Citizens’ App vam pomaga:
 

razumeti, kaj je EU naredila, kaj počne in kaj namerava storiti za svoje državljane; 
pozanimati se o dogodkih; 
odkriti lokalne in nacionalne pobude z dvajsetih različnih področij; 
dostopati do večpredstavnostnih vsebin, na primer videoposnetkov, podcastov in
predstavitev; 
poiskati in filtrirati sezname ter videti rezultate iskanja na zemljevidu.
 

S prilagoditvijo osebnim zanimanjem aplikacija omogoča:
 

dodajanje zanimivih dogodkov na osebni koledar; 
zaznamovanje pobud; 
ocenjevanje pobud z orodjem za povratne informacije; 
prejemanje obvestil o temah, ki so pomembne za uporabnika; 
deljenje pobud na družbenih omrežjih in prek elektronske pošte ali sporočil; 
prikaz rezultatov v jeziku EU po vaši izbiri; 
dostop do osebnih podatkov in izbiro, kaj storiti z računom; 
ohranitev istih nastavitev računa v vseh napravah.
 

Omogoča tudi enostaven dostop do podatkov na spletnem portalu Kaj Evropa počne zame, ki
državljanom predstavlja koristi, ki jim jih je prinesla EU.
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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/sl/portal


Kontakti 
 
 
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

Saša GOLOB
(+386) 1 252 88 31
(+386) 40 852 862
aleksandra.golob@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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