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Grundlæggende EU-ret giver et overblik over EU-retten og er udarbejdet til undervisningsbrug på
universiteterne. Bogen er inddelt i to dele. I den første del af bogen redegøres for institutionerne, retsakterne,
principperne, søgsmålsprocedurerne, og særlige temaer som det strafferetlige samarbejde og EU's relationer
udadtil. Bogens anden del omhandler de grundlæggende markedsretlige bestemmelser, dvs. reglerne om de
frie bevægeligheder og konkurrencereglerne. Bogen indarbejder de omfattende materielle, institutionelle og
terminologiske ændringer, der følger af Lissabon-traktaten på navnlig det strafferetlige og institutionelle
område samt en fuldstændig omnummerering af traktatgrundlaget. Bogens forfattere arbejder alle med EU-ret.
Bugge Thorbjørn Daniel beskæftiger sig med EU-rettens handelsmæssige samarbejder og WTO, Thomas
Elholm arbejder med det strafferetlige EU-samarbejde og international strafferet, Peter Starup skriver om
EU-ret og personers frie bevægelighed, og Michael Steinicke beskæftiger sig med EU-markedsret, herunder de
frie bevægeligheder og EU-konkurrenceret. Indholdsfortegnelse: Forord DEL 1 Overblik og baggrund EU's
institutioner EU's retskilder og virkemidler Kompetencer, hjemmel og lovgivning Traktatfæstede principper
EU-rettens ensartede gennemførelse og effektivitet Domstolskontrollen Det strafferetlige og politimæssige
samarbejde Sanktionering af EU-retten Unionens optræden udadtil DEL 2 Generelle rammer for det indre
marked Varernes frie bevægelighed - afgiftsmæssige hindringer Varernes frie bevægelighed ikke-afgiftsmæssige hindringer Introduktion til gennemgangen af øvrige friheder Direktiv 2004/38 Fri

bevægelighed for ikke-erhvervsaktive unionsborgere EU-retten og tredjelandsborgere Arbejdskraftens frie
bevægelighed og forordning 1612/68 Etableringsretten og fri bevægelighed for selskaber Fri bevægelighed for
tjenesteydelser Kapitalens frie bevægelighed Konkurrenceretten generelt og konkurrencebegrænsende aftaler
Misbrug af dominerende stilling, håndhævelse Akvivalenstabel Litteraturliste Domsregister Stikordsregister
Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det
nye Koncessionsdirektiv ved vurderingen af, om en kontrakt. E. Vi har ca. Opsummering. E. C. Gads Fond,
der ud over at drive forretning støtter videnskabelige og kulturelle formål. Bech-Bruun er et af Danmarks
førende advokatfirmaer inden for dansk og international erhvervsjura med mere end 500 specialiserede
medarbejdere. I årene 1996-1998 bestod hans indtægter i førtidspension fra Danmark samt. Vi har ca. C. 1.
1 dags kursus max 12 mand. Opsummering. Nyhedsbrev: Hold dig fagligt opdateret og få information om
relevante kurser, uddannelser, konferencer og events ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev Sagsøgeren
fraflyttede til Portugal efter, at han var blevet pensioneret. Østre Landsret har netop stadfæstet dommen
Gjellerup er ejet af G. OK Den 25. C. Nyhedsbrev: Hold dig fagligt opdateret og få information om relevante
kurser, uddannelser, konferencer og events ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev Sagsøgeren fraflyttede til
Portugal efter, at han var blevet pensioneret. Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan man får succes
med projektledelse herunder målsætning, styring, planlægning og organisering.

