
 

CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING  
  

Seminariet arrangeras av CERGU. För hjälp med informationsspridningen tackar CERGU:  

           
 
  

   

 
 
 

 

EU MELLAN FEDERALISM OCH FLEXIBEL INTEGRATION 
 
I Europaperspektiv 2022 – den 25:e årgången av årsboken – diskuterar 

ledande svenska forskare och experter den centrala frågan i vilken riktning 

EU:s utveckling går. Denna jubileumsutgåva ställer sig den centrala frågan 

om de senaste årens utveckling tyder på att EU har tagit avgörande kliv mot 

ett federalt system, eller om det snarare rör sig om flexibel integration? 

 

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad 

viktiga utmaningar och frågor: utgör planerna att upprätta en europeisk 

försvarsunion, jämte inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet 

avgörande steg bort från statssuveräniteten? Innebär den extensiva 

tillämpningen av EU:s statsstödsregler ett hot mot demokratin? Hur 

påverkar rättsstatskrisen integrationen i EU? Hur ser möjligheterna och 

utmaningarna ut för en gemensam skatte- och finanspolitik inom EU? 

Vilken roll spelar graden av ekonomisk jämlikhet för EU:s fortsatta 

utveckling? Finns det en fungerande parlamentarism inom EU? 

 

NÄR: Tisdagen den 22 februari, kl. 14.30–17.00 (fika 14.30–15.00)  

VAR: Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19, Göteborg direktsändning via Zoom 

ANMÄLAN: senast torsdagen den 17 februari via https://www.gu.se/europaforskning   

Obs! Seminariet är kostnadsfritt och anmälda deltagare får ett ex av boken! 
 

 

Moderator: Ann-Kristin Jonasson, ställföreträdande föreståndare för CERGU 
 

Inledning  

Klas Grinell, föreståndare för CERGU  

 

Rättsstatskrisen. EU i limbo mellan federalism och flexibel 

integration 

Anna Södersten, forskare i juridik vid Svenska institutet för 

europapolitiska studier, SIEPS 

Kommentator: Hannes Lenk, forskare i juridik vid Svenska 

institutet för europapolitiska studier, SIEPS och biträdande 

lektor i juridik, Århus universitet 

 

Den europeiska stabiliseringspolitiken efter 

coronapandemin. Mer flexibel integration eller federalism? 

Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid 

Ekonomihögskolan, Lunds universitet 

Kommentator: Staffan Graner, universitetslektor i 

ekonomisk historia, Göteborgs universitet 

 

En federal europeisk åklagarmyndighet – från vision till 

verklighet? 

Jacob Öberg, docent i EU-rätt, Örebro universitet 

Kommentator: Anna Wallerman Ghavanini, docent i 

juridik, Göteborgs universitet 

 

Europeisk försvarspolitik mellan flexibel integration och 

försvarsunion 

Malena Britz, docent i statsvetenskap, Försvarshögskolan 

Kommentator: Per Cramér, professor i internationell rätt, 

Göteborgs universitet 

 

EU:s statsstöds politik– en viktig integrationsmotor eller 

dold kompetensöverföring? 

Jörgen Hettne, professor i juridik, Lunds universitet 

Kommentator: Allison Östlund, universitetsadjunkt, 

Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 

 

https://europaperspektiv.se/
http://www.snes.se/about-us/
https://www.gu.se/europaforskning

