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De Europese Grondwet (formeel: Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa) was een voorstel
uit 2004 voor een verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie.. De aanvankelijk beoogde grondwet
zou, na de ratificatie door de lidstaten, op 1 november 2006 van kracht zijn geworden. Zo ver is het echter
niet gekomen, waarna dit verdrag is verlaten.
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong
in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958
gevormd door zes landen (BelgiÃ«, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, ItaliÃ«, Luxemburg en
Nederland).In de jaren erna groeiden de Europese Gemeenschappen in omvang door de toelating van
nieuwe ...
Europese Unie - Wikipedia
19.10.2017 - Hervormingen van de surveillancewetgeving in de lidstaten van de EU hebben de transparantie
verbeterd, maar er zijn betere controles nodig als tegenwicht tegen de bevoegdheden van
inlichtingendiensten, zo wordt geconcludeerd in een rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de
grondrechten (FRA). Veiligheidsdreigingen en nieuwe technologieÃ«n hebben geleid tot een aantal ...
Art.1, kenniscentrum discriminatie Nederland
sorteren op ... Juridische aard
Loi - Wet
Samen KU Leuven+ maken, het is mogelijk. Sommigen zullen vinden dat het programma te mooi is om waar
te zijn. Anderen zullen zeggen dat de instelling te groot is om ze op een vernieuwende manier leiding te
geven.
Luc Sels | Rectorverkiezing 2017 KU Leuven
Nu je de problemen met het privÃ©-banksysteem gezien hebt, laten we eens kijken hoe een geldsysteem
van de overheid - waarin de staat eigenaar is van het geldsysteem - er uit zou kunnen zien.
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