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EU hrozí odvetou, pokud Londýn do středy nezmění sporný
návrh
Pokud britská vláda do středy neodstraní z navrhovaného tržního zákona kontroverzní
pasáže, které porušují brexitovou dohodu, Evropská unie sáhne k právním krokům.
Shrnujeme veškeré informace zde.

POZVÁNKY NA AKCE
Kino Evropský dům online: Chlapi nepláčou
V opuštěném horském hotelu, který dnes už
pouze naznačuje dobu své zašlé slávy a luxusu,
probíhá psychologický experiment. Na jednom
místě se potká osm dobrovolníků z řad
válečných veteránů, zastupujících různé
národnosti a etnika bývalé Jugoslávie, aby zde
podstoupili společnou terapii.
ČÍST VÍCE
Promítání filmu: Sakawa
Tento měsíc budeme promítat snímek, který
pojednává o třech mladých lidech z Ghany, kteří
si založili netradiční živnost. Z naivních
Američanů a Evropanů lákají na
seznamkových portálech peníze. Promítání se
uskuteční 5. října od 18 hodin v Městské
knihovně Jihlava.
ČÍST VÍCE

EU VE VAŠEM REGIONU
Program přeshraniční spolupráce
Rakousko–Česká republika pokračuje
Program mezi Rakouskem a Českou republikou
Interreg V-A byl spuštěn v roce 2015. Od té
doby bylo schváleno 63 projektů. Prvních 16
projektů už bylo zdárně ukončeno. Jedná se o
různorodá témata a zajímavé inovativní výstupy,
které napomáhají prohlubovat spolupráci osob a
institucí z obou stran hranice. Partneři z Kraje
Vysočina jsou v tomto programu velice aktivní a
úspěšní.
ČÍST VÍCE

OSTATNÍ AKTUALITY

České stavebnictví si mezi
zeměmi EU polepšilo o čtyři
místa

Premiéři ČR, Polska a Maďarska
jednali s šéfkou EK o migraci

České stavebnictví bylo v letošním
prvním pololetí s meziročním
poklesem o 4,6 procenta mezi
26 zeměmi Evropské unie na 13.
místě, údaje z Itálie a Kypru nejsou
k dispozici.

Na novém migračním návrhu
Evropské komise je pozitivní, že
neobsahuje povinné kvóty pro
přijímání uprchlíků. Po čtvrtečním
jednání s předsedkyní Evropské
komise Ursulou von der
Leyenovou to prohlásil český
premiér Andrej Babiš.
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