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Europeiska unionen (EU) är den viktigaste politiska samarbetsorganisationen i Europa. EU-medlemskapet har
långtgående konsekvenser för medlemsstaterna och EU:s betydelse i omvärlden förefaller öka. Samtidigt
brottas unionen med problem vad gäller konkurrerande nationella intressen bland medlemmarna, högt
uppskruvade förväntningar på konkreta resultat och bristande folklig legitimitet.

Många uppfattar EU som en komplex och svårgreppbar politisk konstruktion. På ett kortfattat och överskådligt
sätt försöker den här boken öka förståelsen för vad EU är och hur det fungerar. Vad kännetecknar EU som
politiskt system sedan Lissabonfördraget trätt i kraft? Vilken roll spelar EU i den internationella politiken?
Hur har EU vuxit fram, och vad kan vi förvänta oss framöver? Vad har EU-medlemskapet betytt för Sverige?
Boken tar sig an dessa och relaterade frågor genom att analysera EU:s viktigaste institutioner, hur och varför
antalet medlemsstater har ökat och hur samarbetet fungerar på centrala politikområden inom EU och i
förhållande till omvärlden. Avslutningsvis diskuteras också de utmaningar och dilemman som EU står inför
under den närmaste framtiden.

Rikard Bengtsson är docent vid Statsvetenskapliga institutionen och biträdande föreståndare för Centrum för
Europaforskning vid Lunds universitet.

OneCall tilbyr billige og enkle mobilabonnement og selger mobiltelefoner uten bindingstid. Hvem er arvinger
hvis det ikke er skrevet testament? Ektefelle ; Barn; Barnebarn, oldebarn ; Mor, far, søsken og deres
etterkommere; Besteforeldre, onkler, tanter. Her kan du bestille ditt CKE kort. Fyll ut skjemaet og trykk
bestill. Registrer deg nedenfor og du vil motta EU-innkalling, serviceinformasjon og nyttige tips om
bilvedlikehold fra ditt nærmeste SjekkPunkt Bilverksted. Med sosial dumping menes særlig at utenlandske
arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske
arbeidstakere. Ved å akseptere betaling med Visa-kort kan du øke omsetningen og forbedre
kundetilfredsheten. Les mer Siden gir en kort beskrivelse av forskriften, mulighet for å bestille den, lese den i
sin helhet eller følge pekere til annen relevant informasjon. Fagstoff: De siste årene har man blitt oppmerksom
på unge har for lav kunnskap om EU generelt og om Norges forhold til EU spesielt. NDLA har sammen med
Senter for. 1. verdenskrig Kort beskrivelse av hele 1.
verdenskrig fra start til slutt. Oppgave ble skrevet ved 9. klassetrinn. Bokmål Den europeiske union - EU - er
et unikt samarbeid som oppsto etter den andre verdenskrig med ett hovedmål: å hindre at europeiske stater
igjen skulle gå.

