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Összefoglaló This publication provides an overview of the work carried out by the European Commission at the mid-term of its
mandate under Jean-Claude Juncker's presidency, and more specifically an update of the initiatives taken in the
framework of the ten priority areas for action. The in-depth analysis draws on a wide range of EPRS publications, and
updates a previous edition The Juncker Commission's ten priorities: state of play at the start of 2017, published in
January 2017. It has been compiled and edited by Isabelle Gaudeul-Ehrhart, with contributions and support from
across the Members' Research Service and the Directorate for Impact Assessment and European Added Value of
EPRS, in particular from the following policy analysts: Piotr Bakowski, Angelos Delivorias, Gregor Erbach, Elena
Lazarou, Tambiama Madiega, Shara Monteleone, Anita Orav, Laura Puccio, Christian Scheinert, Andrej Stuchlik,
Marcin Szczepanski, Laura Tilindyte and Sofija Voronova. The graphics are by Giulio Sabbati, and are derived from
the 'Legislative Train Schedule' application, recently launched by Parliament to track progress on the Commission's
legislative proposals.
Részletes elemzés DE, EN, FR

Actions of the African Union against coups d'état
Kiadványtípus
... dátum szerint
Szerző
Szakpolitikai terület

Rövid áttekintés
04-03-2015
ZAMFIR Ionel
Külügyek

Kulcsszó Afrikai Unió | diplomáciai kapcsolatok | Egyiptom | Elefántcsontpart | forradalmi kormány | kormányzás | Líbia |
nemzetközi charta | nemzetközi szankciók | népi demokrácia | politikai rendszer megváltozása | regionális biztonság |
választások megszervezése | államcsíny
Összefoglaló Created with the objective of promoting democracy and good governance, the African Union has succeeded in creating
a robust normative framework and a consistent policy for dealing with coups d’état, which have affected many African
countries since their independence. However, the implementation of this policy has not been without difficulties, since
there is a need to further improve the efficacy and consistency of the AU’s decisions and hone its normative tools for
the handling of more complex cases.
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