
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

 

Citizens’ App - Europa nära till hands, var du än är
 
Nu kan du ladda ner Europaparlamentets nya Citizens’ App och få veta mer om vad EU
gör, har gjort och planerar att göra.
 
Inför EU-valet ger Citizens’ App en överblick över vad EU har uppnått, pågående arbete och
målsättningar.  Du kan filtrera information utifrån ämne och geografisk plats  och hålla  dig
uppdaterad.  Citizens’  App är  sökbar,  delningsbar,  anpassningsbar och finns på 24 språk.
 
Appen finns att ladda ner utan kostnad på App Store och Google Play.
 
Med Citizens’ App kan du:
 

se vad EU har gjort, gör och planerar att göra för EU:s medborgare 
hitta evenemang 
upptäcka vad som är på gång på lokal och nationell nivå utifrån 20 olika områden 
få tillgång till videor, podcasts, bildserier och annan multimedia 
söka och filtrera information och få ditt resultat på en karta
 

Genom att anpassa appen till dina intressen kan du
 

lägga till evenemang till din personliga kalender 
bokmärka sådant som intresserar dig 
betygsätta genom ett feedbackverktyg 
få uppdateringar om frågor som är viktiga för dig 
dela på sociala medier, via epost eller sms 
välja EU-språk (24 stycken) 
hantera ditt konto och dina personuppgifter 
synka kontoinställningarna på alla dina enheter
 

Via Citizens’ App har du enkelt tillgång till hemsidan Det här gör EU för mig  som tagits fram
för att visa hur EU påverkar dig i din vardag och i din omgivning.
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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://www.what-europe-does-for-me.eu/sv/home
https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8
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://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl.app.citizen.citizen_app
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Jaume DUCH GUILLOT
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(+33) 3 881 74705 (STR)
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jaume.duch@europarl.europa.eu
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(+32) 2 28 42077 (BXL)
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 Europa nära till hands
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev
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