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EU.EUROPA I FORANDRING er en grundbog i studiet af EU, skrevet af tre af Danmarks førende EU-

forskere. Denne udvidede 3. udgave dækker udviklingen frem til og med foråret 2017. Den sætter som de
tidligere udgaver fokus på EU´s politiske og retlige system, herunder bl.a. EU-institutionernes opbygning og

funktioner, det europæiske samarbejdes historie, EU´s demokratiproblemer, EU som international aktør
og ikke mindst det retlige og administrative samspil mellem EU og medlemslandene. Den nye udgave er
udbygget i forhold til diskussioner af EU’s nuværende økonomiske krise(r) og de dramatiske perspektiver i

EU´s udvikling, herunder perspektiverne i Brexit.

EUROPA I FORANDRING er båret af den overbevisning, at man for at forstå EU må forstå den uløseligt
tætte sammenhæng mellem ret og politik. Det europæiske samarbejde er baseret på en unik retsorden, som er
afgørende for politikken i EU. Man kan heller ikke studere EU’s retlige system uden en basal forståelse for

EU-rettens politiske sider.

EUROPA I FORANDRING er velegnet som grundbog i EU-studier for studerende på de
samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser og mellemlange uddannelser og er desuden oplagt for

almindeligt EU-interesserede læsere, der ønsker en bred og dybdegående indsigt i det europæiske samarbejde
og dets afgørende betydning for Danmarks og Europas udvikling.

Morten Kelstrup, Dorte Sindbjerg Martinsen og Marlene Wind er tilknyttet Institut for Statskundskab,
Københavns Universitet. Tilsammen har de forsket bredt i det europæiske samarbejde og er blandt Danmarks

førende eksperter på området.
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