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Lissabontraktaten Peter Nedergaard Hent PDF Lissabontraktaten har siden 1. december 2009 udgjort EU's
traktatgrundlag. Dermed er den EU's seneste skud på stammen i en proces, som samfundsforskere har kaldt
EU's gradvise forfatningsmæssiggørelse eller konstitutionalisering. Med hensyn til en lang række politiske

felter (indre marked, landbrugspolitik, handelspolitik, økonomisk og monetær union o.l.) ligner EU på mange
måder en føderation i stil med USA og Canada. EU er således noget helt andet end en almindelig
international organisation som NATO og FN. EU har langt mere direkte virkning for borgerne og

virksomhederne end disse internationale samarbejdsfora. I denne bog analyseres Lissabontraktaten med
henblik på den politiske forhistorie, indhold og virkning. Bogen indeholder således en politologisk og ikke
en juridisk analyse, idet bogen lægger vægt på at trække magtforhold, interesser og ideer frem, som har
dannet grundlaget for Lissabontraktaten. I bogen trækkes der endvidere tråde til den danske politiske

situation i forhold til EU's traktatgrundlag. Bogens forfatter, Peter Nedergaard, er professor ved Institut for
Statskundskab, Københavns Universitet.
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