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BESKRIVNING

Dagens EU regleras genom en svåröverskådlig uppsättning fördrag, rättsakter, beslut och domstolsutslag.
Genom åren har det gjorts åtskilliga försök att ge EU en klarare konstitutionell grund. Under senare tid har
debatten om EU:s författning tagit ny fart, inte minst genom kraven på effektiva beslutsformer i en
utvidgad union, tydligare ansvarsfördelning och förstärkt medborgarförankring.Denna dokumentsamling
ger kunskap om de regler som styr det europeiska samarbetet. Boken ger en inblick i den
författningspolitiska verkstaden. Här återges ett antal konstitutionella projekt och tolkningar som
utarbetats under åren.Tillsammans ger dessa urkunder en bild av Europas utveckling under ett drygt
halvsekel. De visar att EU är en organisation som har många brister och som befinner sig under stark
förändring. Europas framtid kommer i stor utsträckning att bero på hur vi i dag väljer att utforma EU:s
institutioner och arbetssätt.Boken har sammanställts av Olof Petersson, som också skrivit en förklarande
inledning.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

15 frågor kan ändra Polens grundlagar | Nyhetssajten Europaportalen

Polens president vill låta medborgarna folkomrösta om 15 förändringar av landets författning. En
kontroversiell fråga handlar om huruvida polska lagar alltid ...

Författningar - str.se

EUR-Lex innehåller EU-lagstiftning, rättspraxis från EU-domstolen och andra offentliga EU-handlingar
samt den autentiska, elektroniska versionen av EUT på 24 språk.

Om Europas författning : en essä av Jurgen Habermas- Glansholms ...

Trafikregler har sitt ursprung i en författning. Författning är ett samlingsnamn på lag, förordning och
föreskrift.
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