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EUROOPA LIIT JA EESTI
Avastusretk Euroopasse : poliitilise hariduse käsiraamat / [Konrad Adenaueri Fond
koostöös Läti Ülikooli ja Jaan Tõnissoni Instituudiga ; idee, kontseptsioon ja
toimetus: Andreas M. Klein, Holger-Michael Arndt, Markus W. Behne, Katrin
Ridder-Strolis ; sissejuhatus: Andreas M. Klein ; Läti] : Nordik, [2010?]. 157, [1] lk. :
ill. –Metoodilised ja didaktilised materjalid Euroopa kreatiivseks ja mitmetahuliseks
vahendamiseks, esiplaanil igapäevaste kogemuste sidumine EL aktuaalsete poliitiliste
arengutega.
Märksõnad: kodanikukasvatus, euroidentiteet, eurointegratsioon, demokraatia,
osalusdemokraatia, Euroopa
Kohaviit: 3-13-00541
Baldi, Guido; Staehr, Karsten. The European debt crisis and fiscal reaction functions in
Europe 2000-2012 / Guido Baldi, Karsten Staehr. - Tallinn : Eesti Pank, 2013 (Tallinn :
Eesti Pank). 30 lk.
Märksõnad: pangandus ; rahandus ; majandus ; kaubandus ; Eesti ; toimetised
Kohaviit: PE B/2425 2013, 5
Baltic Journal of European Studies / Tallinn University of Technology, Tallinn School
of Economics and Business Administration, Department of International Relations ;
editors-in-chief: Peeter Müürsepp and Aksel Kirch. - Tallinn : Tallinn University of
Technology, 2012, no. 2.
Märksõnad: Euroopa Liit ; poliitika ; majandus ; regionaalpoliitika ; uuringud ;
Euroopa ; jätkväljaanded
Kohaviit: PE A/2685; 2012, 2
Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime 2012 : aastaraamat : Eesti konkurentsivõime
maailma 59 riigi ja Euroopa Liidu 24 liikmesriigi võrdluses / Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus, Riigikantselei, Eesti Konjunktuuriinstituut ; koostaja Leev Kuum. Tallinn : Eesti Konjunktuuriinstituut, 2012. 72 lk.
Märksõnad: majandustingimused ; majandusnäitajad ; ettevõtlus ;
konkurentsivõime ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/2423; 2012

Euroopa Kohtu lahendid : kaubamärgivaidlused. II. - Tallinn : Patendiamet, 2012. 159
lk.
Märksõnad: Euroopa Kohus ; rahvusvahelised kohtud ; kaubamärgid ; õiguskaitse ;
vaidluste lahendamine ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liidu maad ; kohtulahendid
Kohaviit: 1-13-00299

3

Euroopa Kohtu lahendid : ühenduse disainilahenduse vaidlused / [koostaja Liina Puu]. Tallinn : Patendiamet, 2013 (Tallinn : Infotrükk). 137 lk. – Kogumikus toodud üldkohtu
ja Euroopa Kohtu lahendid kajastavad ühenduse registreeritud, aga ka registreerimata
disainilahendusega seotud vaidlusi.
Märksõnad: Euroopa Kohus ; rahvusvahelised kohtud ; tööstusomand ; disain ;
õiguskaitse ; vaidluste lahendamine ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa Liidu maad ;
kohtulahendid
Kohaviit: 1-13-03623
Gabrisch, Hubert ; Staehr, Karsten. The Euro Plus Pact : competitiveness and
external capital flows in the EU countries. - Tallinn : Eesti Pank, 2012. 35, [4] lk.
Märksõnad: Euro Pluss Pakt (2011) ; majandusintegratsioon ; jooksevkonto ;
maksebilanss ; tööjõukulud ; välisinvesteeringud ; konkurentsivõime ;
majanduspoliitika ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: PE B/2425; 2012,5 [3]
Kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike rände soodustamine Euroopa Liidus
ja Eestis = Attracting highly qualified and qualified third-country nationals in the
European Union and Estonia / Eva-Maria Asari, Kert Valdaru. - Tallinn :
Sisekaitseakadeemia, 2013 (Tallinn : Baltic Print & Banners). 158 lk. – Uuringu
eesmärgiks on tuua välja liikmesriikide poliitikad ja konkreetsed praktilised meetmed
kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike ligitõmbamiseks.
Märksõnad: ajalugu ; ettevõtlus ; majandus ; õigus
Kohaviit: 2-13-05058
Tupits, Andres. Legal framework for the Eurosystem national central bank : analysis of
the Eurosystem central bank statutes / Andres Tupits. - Saarbrücken : LAP Lambert
Academic Publisher, c2012. XXXI, 649 lk. .- Analüüsitakse euroala süsteemi kuuluvate
keskpankade põhikirju ja püütakse välja töötada õiguslikku raamistikku, mida saaks
rakendada euroalaga liitunud liikmesriigi keskpangas.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Keskpank ; Eesti Pank ; keskpangad ; põhikirjad ;
vastutus ; järelevalve ; juurdepääs infole ; iseseisvus (pol.) ; euro ; rahapoliitika ;
stabiilsus ; pangandus ; pangandusõigus ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ;
Euroopa Liidu maad ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-13-02389

ÜLD
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Closa, Carlos. The politics of ratification of EU treaties. - London ; New York :
Routledge, 2013. xix, 209 lk. – Raamat keskendub Euroopa Liidu lepingute
ratifitseerimise poliitikale ja esmaste õigusaktide ratifitseerimise protsessidele.
Märksõnad: Euroopa Liit ; võimkond ; lepingud ; põhiseadused ; ratifitseerimine ;
poliitilised aspektid ; rahvusvahelised suhted ; riigiõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa
Liidu maad
Kohaviit: PL A/5021; 92
Democracy in transition : political participation in the European Union / editor Kyriakos
N. Demetriou. - New York : Springer, 2013. xii, 289 lk. – Euroopa kodanike aktiivsuse
erivormidest ja selle languse põhjustest. Sisaldab ka Mari-Liis Jakobsoni ja Leif Kalevi
artiklit Transnational Citizenship as Status, Identity and Participation: Comparative
Assessment.
Märksõnad: Euroopa Liit ; osalusdemokraatia ; juhtumiuuringud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-13-02858
European integration : building Europe / editor David Ramiro Troitino (TTU Tallinn
Estonia, Tallinn, Estonia). - New York : Nova Science Publishers, 2013. xii, 352 lk.
Raamatus käsitletakse eurointegratsiooni poliitika, majanduse, õiguse ja sotsiaalsete
aspektide vaatevinklist.
Märksõnad: Euroopa Liit ; eurointegratsioon ; laienemine ; majandusintegratsioon ;
regionaalpoliitika ; majanduspoliitika ; välispoliitika ; institutsioonid ; rahvusvahelised
lepingud ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-13-01395
The European Union : how does it work? / [edited by] Elizabeth Bomberg ... [et al.]. Oxford ; New York : Oxford University Press, c2012. xxi, 275 lk. –Raamatus
selgitatakse Euroopa Liidu toimimist, institutsioone, poliitikaid ja Euroopa Liidu
tegevust maailmaareenil.
Märksõnad: Euroopa Liit ; ajalugu ; institutsioonid ; liikmesriigid ; laienemine ;
poliitika ; rahvusvaheline poliitika ; julgeolekupoliitika ; välispoliitika ;
rahvusvahelised suhted ; Euroopa Liidu maad ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-01014
The JCMS annual review of the European Union in 2012. - Oxford : Blackwell, 2013.
236 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; poliitika ; majandus ; rahvusvahelised suhted ; Euroopa Liidu
maad ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/2925 51

Political theory of the European Union / edited by Jürgen Neyer and Antje Wiener. Oxford ; New York : Oxford University Press, c201. xv, 270 lk. - Uus teoreetiline
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lähenemine Euroopa Liidule, mille käigus viiakse kokku poliitiline teooria,
rahvusvaheliste suhete teooria, Euroopa integratsiooniuuringud, võrdlev poliitika,
rahvusvaheline õigus ja Euroopa Liidu õigus.
Märksõnad: Euroopa Liit ; eurointegratsioon ; valitsemine ; iseseisvus (pol.) ; Euroopa
Liidu õigus ; demokraatia ; võrdlev poliitika ; poliitilised teooriad ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-13-02278
Ross, George. The European Union and its crises : through the eyes of the Brussels
elite. - Basingstoke, UK ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. x, 214 lk. –Raamatu
aluseks on intervjuud EL institusioonide tippjuhtidega, eesmärgiks selgitada välja,
millist tüüpi kriisid on nende arvates EL-i viimasel kümnendil tabanud.
Märksõnad: Euroopa Liit, poliitilised kriisid, majandus, majanduskriisid,
finantskriisid, laienemine, institutsioonid, poliitika, Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-01777
EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONID
Corbett, Richard. The European Parliament / Richard Corbett, Francis Jacobs,
Michael Shackleton. - London : Harper, 2011. xvii, 437 lk. : ill. 8th ed. –
Õppematerjalina tunnustatud väljaanne käsitleb Euroopa Parlamendi ajalugu, volitusi,
rolli EL poliitilises süsteemis, käesolev väljaanne lähtub Lissaboni lepinguga
kehtestatud muudatustest.
Märksõnad: Euroopa Parlament, Euroopa Liit, parlamendid, parlamendivalimised,
parlamendifraktsioonid, parlamendikomiteed, töökorraldus, struktuur, institutsioonid,
Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-02276
Eggermont, Frederic. The Changing role of the European Council in the institutional
framework of the European Union : consequences for the European integration process /
Frederic Eggermont. - Cambridge, U.K. ; Portland : Intersentia, c2012. xxvi, 405 lk.
Euroopa Ülemkogu muutuv roll Euroopa Liidu institutsionaalses raamistikus läbi
institutsiooni pädevuse, poliitika kujundamise, õigusloome ja tema ning teiste
institutsioonide vaheliste suhete.
Märksõnad: Euroopa Nõukogu ; Euroopa Liit ; Lissaboni leping (2007) ;
institutsioonid ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvahelised lepingud ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/5854 102

Nasshoven, Yvonne M. The appointment of the president of the European
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Commission : patterns in choosing the head of Europe's executive. - Baden-Baden :
Nomos, 2011. 260 lk. Bibl. lk.227 – 246. –Uuring püüab vastata küsimustele: kas
presidendi määramistes on kujunenud teatud muster, millised muutused on toimunud
pärast EL laienemist ja lepingute täienemist ning millise EK presidendi
määramissüsteemi poole liigutakse.
Märksõnad: Euroopa Liit, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, presidendid,
juhid, institutsioonid, parlamendid, Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-01675
EUROOPA LIIDU ÕIGUS
Beck, Gunnar. The legal reasoning and the European Court of Justice of the EU. Oxford ; Portland, Oregon : Hart, 2012. xi, 473 lk. –Euroopa Liidu Õiguskohut
iseloomustatakse nii integratsiooni mootorina kui kohtuliku seadusandjana. Autor
uurib, millises ulatuses selline iseloomustus kohtu jurisprudentsi kirjeldab.
Märksõnad: Euroopa Kohus ; Euroopa Liit ; rahvusvahelised kohtud ;
pretsedendiõigus ; kaalutlusõigus ; arutlemine ; interpretatsioon ; Euroopa Liidu õigus
Kohaviit: 2-13-01013
The Cambridge yearbook of European legal studies. Vol 14 / Centre for European
Legal Studies (CELS), Cambridge. -Oxford ; Portland, Ore. : Hart, 2012. 767 lk.
Vaatluse all on Euroopa õiguse erinevad aspektid: inimõigused, võrdlev õigus,
riigihanked jne. Üheksa artiklit käsitlevad kohtujuristi institutsiooni. Sisukord
Märksõnad: õigus,õigusteadus, Euroopa Liidu õigus, Euroopa
Kohaviit: PL A/6391 14
CISG vs. regional sales law unification : with a focus on the new Common European
Sales Law / edited by Ulrich Magnus. ix, 237 lk. – Raamatus käsitletakse ÜRO
konventsioonile kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ja eri regioonide
müügiõigusele keskendudes nende kooseksisteerimisest tingitud probleeme ning uut
Euroopa ühist müügiõigust.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise
ostu-müügi lepingute kohta (1980) ; rahvusvaheline kaubandus ; müügilepingud,
rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline eraõigus ; Euroopa Liidu õigus ; tavaõigus ;
seaduste kooskõlastamine ; võrdlev analüüs ; Euroopa Liidu maad ; Ameerika
Ühendriigid ; Austraalia ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-13-03121
Codification of European Copyright Law : challenges and perspectives / editor TatianaEleni Synodinou. - Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2012. x, 395 lk. –
Artiklikogumikus käsitletakse Euroopa autoriõiguse ühtlustamist, selle saavutusi, puudusi
ja väljavaateid.
Märksõnad: autoriõigus ; õigusloome ; Euroopa Liidu õigus ; seaduste
kooskõlastamine ; kodifitseerimine (jur.) ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/508 29
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Compliance and the enforcement of EU law / edited by Marise Cremona.- Oxford
[etc.] : Oxford University Press, 2012. xlvi, 199 lk. –Esseekogumik EL õiguse
spetsialistidelt. Hinnatakse tööd õigusprotseduuride ja poliitiliste mehhanismide
arendamisel, et tagada EL õiguse ülevõtmine riikide tasandil.
Märksõnad: Euroopa Liit, Euroopa Liidu õigus, õiguskaitse, rahvusvaheline õigus,
siseriiklik õigus, Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-01776
Corthaut, Tim. EU ordre public. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law &
Business, 2011. xvi, 496 lk. –Autori doktoritöö avalikust korrast (ordre public) EL
õiguse kontekstis.
Märksõnad: Euroopa Liit, õiguskord, Euroopa Liidu õigus, rahvusvaheline eraõigus,
siseriiklik õigus, avalik õigus, Euroopa Liidu maad
Kohaviit: PL A/496, 80.
The EU and national constitutional law / herausgegeben von Peter M. Huber. Stuttgart
[etc.] : Boorberg, 2012. 206 lk. : ill. –2010. aastal toimunud konverentsi materjalides
analüüsitakse peaasjalikult Lissaboni lepingu mõju kriminaalõigusele,
rahvusparlamentide tööle, inimõiguste käsitlusele.
Märksõnad: Euroopa Liidu õigus, siseriiklik õigus, riigiõigus, lepingud,
konstitutsioonikohtud, kriminaalõigus, põhiõigused, eurointegratsioon, Euroopa Liidu
maad
Kohaviit: 1-13-00571
EU mediation law and practice / edited by Giuseppe De Palo, Mary B. Trevor. Oxford, U.K. : Oxford University Press, 2012. lvii, 593 lk. –Direktiivi 2008/52/EÜ
kohaldamisest Euroopa Liidu liikmesriikides: direktiivi eesmärgiks on hõlbustada
alternatiivsete vaidluste lahendamise menetluste kättesaadavust ja edendada vaidluste
rahumeelset lahendamist, soodustades vahendusmenetluse kasutamist ning tagades
tasakaalu vahendus- ja kohtumenetluste vahel.
Märksõnad: Euroopa Liit, Euroopa Liidu õigus, mediatsioon, vaidluste lahendamine,
lepitamine, siseriiklik õigus, tsiviilkohtumenetlus, Euroopa Liidu maad, õigusaktid
Kohaviit: 3-13-00537
European legal method : in a multi-level EU legal order / Ulla Neergard and Ruth Nielsen
(eds.). - Copenhagen : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012. 334 lk. Õigusteoreetiliste artiklite kogumik, mis keskendub Euroopa Liidu õiguse allikatele ja
nende tõlgendamisele.
Märksõnad: Euroopa Liit ; õiguskord ; õigusallikad ; seaduste tõlgendamine ; Euroopa
Liidu õigus ; rahvusvaheline õigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu maad ;
konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-13-02373
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Evas, Tatjana. Judicial application of European Union law in post-communist
countries : the cases of Estonia and Latvia. - Farnham, Surrey, England ; Burlington,
VT : Ashgate, 2012. xxii, 230 lk. –Autor analüüsib Euroopa Liidu õiguse
retseptsiooni Eestis ja Lätis, kõrvutades EL õiguse kohaldamist kahe riigi kohtutes
aastatel 2004-2009.
Märksõnad: Euroopa Liit ; õigusnormid ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ;
seaduste kooskõlastamine ; seaduste tõlgendamine ; kohtumenetlus ; kohtulahendid ;
postsotsialistlikud riigid ; Euroopa Liidu maad ; Eesti ; Läti
Kohaviit: 2-12-04549
From single market to economic union : essays in memory of John A. Usher / edited
by Niamh Nic Shuibhne and Laurence W. Gormley. - Oxford, U.K. [etc.] : Oxford
University Press, 2012. xxxviii, 431 lk. –Artiklikogumikus käsitletakse Euroopa Liidu
kui majandusliidu evolutsiooni ja regulatsioone, siseturu arengut vaadeldakse laiemalt
kui ainult vaba liikumise aspektist.
Märksõnad: Euroopa Liit, majandusintegratsioon, Euroopa Liidu õigus, ühisturg,
majandusliidud, rahaliidud, majanduspoliitika, Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-02277
Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration / European
Court of Human Rights ; European Union Agency for Fundamental Rights ; Council of
Europe. - Luxembourg : Publication Office of the European Union, 2013. 253 lk. –
Käsiraamatus antakse ülevaadet varjupaiga-, piirikontrolli- ja sisserände küsimuste suhtes
kohaldatavast õigusest, mis on seotud Euroopa Liidu õiguse ja Euroopa inimõiguste
konventsiooniga.
Märksõnad: Euroopa Liit ; asüül ; piirid (territ.) ; liikumisvabadus ; piirangud ;
sisseränne ; varjupaigaõigus ; Euroopa Liidu õigus ; põhiõigused ; Euroopa ;
käsiraamatud
Kohaviit: 1-13-01373
Horváth, Zoltán. The Union after Lisbon : the treaty reform of the EU / Bálint Ódor ;
[translated by Csilla Dér]. - Budapest : HVG-ORAC, 2011. 437 lk. –Lissaboni
lepingu koostamise praktilises tegevuses osalenud autorite koostatud analüüs ja
käsiraamat muudatustes otsustusprotessis, institutsioonides, õigusaktides jne.
võrreldes eelmiste lepingutega.
Märksõnad: Euroopa Liit, Lissaboni leping (2007), Euroopa Liidu õigus, lepingud,
poliitika
Kohaviit: 2-13-01012
Latest developments in EU private international law [Elektrooniline teavik] / Beatriz
Campuzano Díaz ... [et al.] [eds.]. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2011. CD-ROM.
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus ; tsiviilõigus ; äriõigus ; seaduste
kooskõlastamine ; Euroopa Liidu maad ; artiklikogumikud ; CD-ROMid
Kohaviit: EC-01240
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Toward a prosecutor for the European Union. Volume 1 : a comparative analysis /
edited by Katalin Ligeti. Oxford [etc.] : Hart, 2013. xlix, 1046 lk. –Euroopa
kriminaalõiguse ekspertide uuringu tulemused, mis annavad ülevaate liikmesriikide
prokuratuuride süsteemist, pidades silmas eesmärki võimaliku uue üle-euroopalise
institusiooni loomisest (European Public Prosecutor's Office).
Märksõnad: Euroopa Liit, uurimistoimingud (jur.), jälitustegevus, süüdistus (jur.),
tõendamine (jur.), kriminaalmenetlus, rahvusvaheline koostöö, kriminaalõigus,
Euroopa Liidu õigus, võrdlev analüüs, Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-13-00544
Yearbook of European law. Vol. 30. - Oxford : Clarendon Press, 2011. xiv, 503 lk. –
Kogumikus on järgmised artiklid: Euroopa Liidu keskkonnaõigusaktide täitmise
järelevalvest; õigusliku järjepidevuse põhimõtte kujunemisest EL-i õiguses;
siseriiklike ja Euroopa kohtuinstitutsioonide suhetest; inimõiguste kaitsest EL-is (2
artiklit); EL-i õiguse ja Euroopa inimõiguste konventsiooni mõjust õiguse
tõlgendamisele Hispaanias;”acte clair”doktriini kohaldamisest EL-i ja liikmesriikide
kohtupraktikas; pankade järelevalvefunktsiooni täitjate vastutusest Euroopas; teenuste
vaba pakkumise õiguse ja liikmesriikide õigusnormide vastuolust kaughasartmängude
(online hasartmängud) puhul; EL-i kohtupraktikast Küprose suhtes turuvabaduse,
põhiõiguste ja avaliku korra asjades; ruumilisest planeerimisest territoriaalse
ühtekuuluvuse poliitika kontekstis; ülevaade EL-i konkurentsiõigusest aastal 2010.
Sisukord
Märksõnad: Euroopa Liit, Euroopa Liidu õigus, aastaraamatud
Kohaviit: PL A/4013; 30
Yearbook of European law. Vol. 31. - Oxford : Clarendon Press, 2012. xiii, 551 lk. –
Kogumikus on järgmised artiklid: Euroopa Kohtu praktikast proportsionaalsuse ja
järjepidevuse hindamisel õigusloomes; aluslepingute muutmisest Lissaboni lepingu
alusel; institutsionaalsest tasakaalust, ühenduse meetodi piiridest ning Euroopa Kohtu
ja liikmesriikide põhiseaduskohtute vastastikusest mõjust; Euroopa Inimõiguste Kohtu
pretsedendiõiguse rakendamisest siseriiklikus õiguses; EL-i ühinemisest Euroopa
inimõiguste konventsiooniga; Euroopa Liidu konstitutsionalismi keerukusest;
paindlikkuse klauslist (ELTL art 352); liikmesriigi identeedi kaitse artiklist (ELL
4(2)); vastastikuse usalduse piiridest vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
kontekstis; keskkonnaalasest juhtimisest ja õiguslike aluste keerdküsimustest; euroala
tulevikust ja Saksa põhiseaduskohtu osast; avalikust ringhäälingust digiajastul;
Euroopa Liidu õiguskorrast ja rahvusvahelise õiguse normide mõjust sellele;
Horvaatiast ning laienemise mõjust EL-i institutsioonidele ja otsustamisele. Sisukord
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Liidu õigus ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/4013; 31
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HARIDUS, KULTUUR, TEADUS, SPORT
Adults in formal education : policies and practice in Europe / Eurydice, [European
Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA P9
Eurydice)]. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011.
86 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; elukestev õpe ; haridusprogrammid ; hariduspoliitika ;
täiskasvanud õpilased ; täiskasvanukoolitus ; Euroopa ; aruanded
Kohaviit: 3-13-00566
JUSTIITS- JA SISEASJAD
Miettinen, Samuli. Criminal law and policy in the European Union. - London ; New
York : Routledge, 2013. xlix, 248 lk. –Raamatus käsitletakse Euroopa Liidu
kriminaalõiguse arengut alates Euroopa Majandusühenduse loomisest kuni esimeste
Euroopa Liidu kriminaalõiguse direktiivideni, mis võeti vastu pärast Lissaboni
lepingu jõustumist. Autor peatub süütegudel, EL õiguse mõjul riikide
kriminaalpoliitikale, EL kriminaalmenetlusõigusel ning kaitseõigusel kui ühel
põhiõigusel.
Märksõnad: Euroopa Liit ; kriminaalõigus ; kriminaalpoliitika ; Euroopa Liidu
õigus ; õigusaktid ; kohtuasjad ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-00708
KESKKONNAPOLIITIKA
Boasson, Elin Lerum. EU climate policy : industry, policy interaction, and external
environment / by Elin Lerum Boasson, Jørgen Wettestad. - Farnham ; Burlington, VT :
Ashgate, c2013. xii, 223 lk. - Raamatus käsitletakse Euroopa Liidu kliimapoliitikat,
keskendudes kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemile (ETS),
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise süsteemile (CCS) ja ehitistesse puutuvale
energiapoliitikale (energy policy for buildings).
Märksõnad: Euroopa Liit ; kliimamuutused ; keskkonnapoliitika ; energiapoliitika ;
heitmekaubandus ; taastuvad energiaallikad ; süsinikdioksiidi sidumine ja ladustamine ;
ehitised ; energiatõhusus ; Euroopa Liidu maad ; Energy policy -- European Union
countries ; Climatic changes -- Government policy -- European Union countries
Kohaviit: 2-13-02866
LAIENEMINE
The European Union's 2007 enlargement / edited by Cristina Chiva and David
Phinnemore. - London ; New York : Routledge, 2012. vii, 123 lk. –2007. a. toimunud
laienemise ajalugu ja laienemise mõju riikide poliitikale ja institutsioonide arengule.
Märksõnad: Euroopa Liit, eurointegratsioon,laienemine, liitumine, regionalism
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(pol.), välispoliitika, sooline võrdõiguslikkus, Ida-Euroopa, Kesk-Euroopa, Bulgaaria,
Rumeenia, Türgi
Kohaviit: 3-13-00706
Schneider, Christina J. Conflict, negotiation and European Union enlargement /
Christina J. Schneider. - Cambridge [etc.] : Cambridge Univesity Press, 2009, 2011. xvi,
211 lk. - Euroopa Liidu laienemine, liitumiskõnelused, liikmete hirmud ja
diskrimineerimine eri liikmesriikide kohtlemisel.
Märksõnad: Euroopa Liit ; laienemine ; konfliktid ; liikmesriigid ; diskrimineerimine ;
Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-02835
Western Balkans`Accession to the European Union : political and economic challenges :
[papers presented at a workshop organized within the 11th Mediterranean Research
Meeting] / European University Institute ; University of Belgrade, Faculty of Economics ;
edited by Božidar Cerović and Milica Uvalić. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, 2010. vi, 342 lk. - Valik 24.-27. märtsil Robert Schumani Fondi
poolt korraldatud seminari materjale, mille teemaks on Lääne-Balkanimaade majanduslik
ja poliitiline integratsioon Euroopa Liitu.
Märksõnad: Euroopa Liit ; eurointegratsioon ; liitumine ; poliitilised aspektid ;
majanduslikud aspektid ; majandustingimused ; Lääne-Balkani maad ; Bosnia ja
Hertsegoviina ; Horvaatia ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-13-04891
LIIKMESRIIGID
Accession or integration? Poland's road to the European Union : EU-monitoring. II /
[Jerzy Hausner ... [et al.] ; editor: Tomasz Jeziorański ; Friedrich Ebert Stiftung].
Warszawa : Erich Brost Foundation, 1998. 255, [4] lk. : ill., tab. + 1 brošüür (12 lk.).
–Poolas 1997. aastal läbiviidud monitooringust ja Poola EL i liitumisvalmidusest.
Märksõnad: Euroopa Liit, eurointegratsioon, liitumine, kriteeriumid, poliitika,
majandus, põllumajandus, Poola
Kohaviit: 2-13-01812
Denmark and the European Union / edited by Lee Miles and Anders Wivel. - London ;
New York : Routledge, 2014. xv, 280 lk. - Vaatluse all on Taani väljakutsed ja
võimalused Euroopa integratsiooniprotsessis ning selle mõju kodaniku õigustele,
demokraatiale, poliitika koordineerimisele ja rakendamise tõhususele.
Märksõnad: Euroopa Liit ; rahvusvahelised suhted ; eurointegratsioon ; poliitika ; riiklik
poliitika ; Taani ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/5852 16
Eiropas Savienības struktūrfondu projekti Latvijā 2004-2006 = European Union
structural funds projects in Latvia 2004-2006 / [Latvijas Republikas Finanšu ministrija]. Rīga : Mantojums, 2008. 135 lk.
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Märksõnad: Euroopa Regionaalarengu Fond ; Euroopa Sotsiaalfond ; Euroopa
Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond ; Kalanduse Arendusfond ; struktuurifondid ;
regionaalne areng ; regionaalpoliitika ; tegevuskavad ; Läti ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-00646
Murray, Fiona. The European Union and member state territories : a new legal
framework under the EU treaties. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2012. xx, 285 lk.
–Käsitletakse EL liikmesriikide ülemereterritooriumide põhiseaduslike seoseid
vastava riigiga ja Euroopa Liiduga lähtuvalt EL lepingutes sätestatuga.
Märksõnad: Euroopa Liit, Lissaboni leping (2007), EL õigus, lepingud, poliitika
Kohaviit: 2-13-01015
Strategic guidelines of Lithuanian`s European Union policy for 2008-2013 : more Europe
in Lithuania and more Lithuania in Europe = Lietuvos Europos sąjungos politikos 20082013 metų strateginės kryptys : daugiau Europos Lietuvoje ir Lietuvos Europoje / Office
of the Government of the Republic of Lithuania. - Vilnius : Office of the Government,
2008. 29 lk. – Leedu Euroopa Liidu poliitika suunad aastateks 2008-2013.
Märksõnad: Euroopa Liit ; poliitika ; välispoliitika ; arengustrateegiad ; Leedu ; 2000ndad ; 2010-ndad ; arengukavad
Kohaviit: 1-13-03680
MAJANDUS- JA RAHALIIT
Economic crisis in Europe : what it means for the EU and Russia / edited by Joan
DeBardeleben and Crina Viju. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. xxii,
265 lk. – Raamatus käsitletakse 2007. aastal alanud majanduskriisi tähendust Euroopa
Liidu ja Venemaa jaoks, aga ka selle mõju, tagajärgi ning sellega toimetulekut.
Märksõnad: Euroopa Liit ; majanduskriisid ; finantskriisid ; majandustingimused ;
majanduspoliitika ; rahvusvahelised majandussuhted ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-02867
The Euro crisis and European political economy : France, Germany and Central Europe /
ed. by Robert Boyer, Ivan T. Berend and Kumiko Haba. - Tokyo : Aoyama Gakuin
University, 2013. 226 lk. - 17. veebruaril 2013 Tokyos toimunud eurokriisile ja Euroopa
poliitökonoomiale pühendatud konverentsi artiklite kogumik.
Märksõnad: euro ; finantskriisid ; rahapoliitika ; poliitiline ökonoomia ; Prantsusmaa ;
Saksamaa ; Kesk-Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 1-13-03203
SISETURG
Heremans, Tinne. Professional services in the EU internal market : quality regulation
and self-regulation / Tinne Heremans. - Oxford, UK. ; Portland, Or. : Hart, 2012. xxii,
366 lk. - Raamatus vaadeldakse, kuidas Euroopa Liidu siseturu poliitika võiks kaasa
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aidata professionaalsete teenuste õigusliku keskkonna optimaalsusele ja analüüsitakse,
kas on vaja spetsiaalseid professionaalseid seadusi ning nende rakendamise taset (riigivõi Euroopa Liidu sisene).
Märksõnad: elukutsed ; teenused ; õiguslikud aspektid ; siseturg ; liikumisvabadus ;
konkurentsiõigus ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-01800
Services and the EU citizen / edited by Frank S. Benyon. - Oxford, UK ; Portland, OR :
Hart, 2013. xxxviii, 192 lk. - Vaatluse all on erinevate teenindusvaldkondade õiguslikud
aspektid ja tarbijakaitsemeetmed Euroopa Liidus.
Märksõnad: kodanikud ; teenused ; tarbijakaitse ; õiguslikud aspektid ; Euroopa Liidu
maad ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-13-02374
SOTSIAALPOLIITIKA
Meardi, Guglielmo. Social failures of EU enlargement : a case of workers voting with
their feet / Guglielmo Meardi. - New York : Routledge, 2012. xvii, 229 lk. – Uuritakse
aastatel 2004-2007 Euroopa Liiduga liitunud riikide tööprobleeme.
Märksõnad: majandusintegratsioon ; majandustingimused ; sotsiaalne areng ; töösuhted ;
töötingimused ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: PL A/6282 25
Weddige, Olaf. Measuring public pension liabilities in the European Union / Olaf
Weddige. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. xxiv, 300 lk. - Vaatluse all on Euroopa
Liidu liikmesriikide pensionisüsteemid ja demograafiline areng.
Märksõnad: pensioned ; riiklik pension ; pensionifondid ; kogumispension ;
pensionisüsteemid ; Euroopa Liidu maad ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-13-02480
VÄLISSUHTED
Hopia, Henna. Breaking down the walls : improving EU-NATO relations / Henna
Hopia. - Brussels : Centre for European Studies, 2013. 63 lk. – Tänapäeva maailmas on
Euroopal vaja kasutada nii Euroopa Liidu kui ka NATO tugevusi, aga selleks on vaja
saavutada paremat koostööd nende organisatsioonide vahel, kuid seda takistab KüproseTürgi problem ja olukorra parandamiseks vajab EL mitmeid reforme.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon ; sõjalised
organisatsioonid ; rahvusvahelised suhted ; rahvusvaheline koostöö ; rahvusvaheline
koostöö ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-03840
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Huliaras, Asteris. EU-Africa relations : dealing with the challenges of the future /
Asteris Huliaras. - Brussels : Centre for European Studies, 2009. 65 lk. – Euroopa Liidu
ja Sahara-taguse Aafrika suhetest ja nendevaheliste suhete dünaamikast.
Märksõnad: välispoliitika ; rahvusvahelised suhted ; rahvusvaheline abi ;
väliskaubandus ; poliitika ; majandus ; Aafrika ; Sahara-tagune Aafrika
Kohaviit: 2-13-00642

Multilateralism in the 21st century : Europe's quest for effectiveness / edited by Caroline
Bouchard, John Peterson and Nathalie Tocci. - London ; New York : Routledge, 2013.
xiv, 307 lk. – Raamatus uuritakse, kas Euroopa Liit ikka jätkab tõhusa mitmepoolsuse
edendamist teatud valdkondades, k. a kaubanduses, kliimamuutustes, konfliktide
lahendamises, rahvusvahelistes programmides ja kahepoolsetes partnerlustes.
Märksõnad: Euroopa Liit ; multilateralism ; rahvusvahelised suhted ; välispoliitika ;
Euroopa ; 21. saj. algus ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-13-03710
Strengthening the EU's peace mediation capacities : leveraging for peace through new
ideas and thinking / Tanja Tamminen (ed.). - Helsinki : Finnish Institute of
International Affairs, 2012. 126 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; konfliktijuhtimine ; rahuprotsess ; mediatsioon ; ühine
välis- ja julgeolekupoliitika ; artiklikogumikud ; aruanded
Kohaviit: PL A/481; 34
STATISTIKA
Agriculture, fishery and forestry statistics / European Commission, Eurostat. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2013. 249
lk.
Märksõnad: põllumajandus ; kalandus ; metsandus ; metsamajandus ; Euroopa Liidu
maad ; statistilised andmed ; jätkväljaanded
Kohaviit: PL A/6602 2013
Agriculture, fishery and forestry statistics : main results 2010-11 : 2012 edition /
European Commission, Eurostat. - Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2012. 221 lk.
Märksõnad: põllumajandus ; kalandus ; Euroopa Liidu maad ; statistilised andmed ;
jätkväljaanded
Kohaviit: PL A/6602; 2012
Energy, transport and environment indicators : 2012 edition / European Commission,
Statistical Office of the European Communities (Eurostat). - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2012. 234 lk.
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Märksõnad: energeetika ; energiamajandus ; transport ; transpordimajandus ;
keskkond ; keskkonnahäiringud ; keskkonnamajandus ; säästev tehnoloogia ;
keskkonnakaitse ; Euroopa Liidu maad ; statistilised andmed ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/5574; 2012
EU energy in figures : statistical pocketbook 2013 / European Commission, Directorate
General for Energy and Transport, Eurostat. - Luxembourg : Office for Official
Publications of the European Communities, 2013. 252 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; energeetika ; energiatarbimine ; energiamajandus ; Euroopa
Liidu maad ; statistilised andmed ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/4936 2913
The EU in the world 2013 : a statistical portrait / European Commission ; Eurostat. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. 147 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit , rahvastik ; ränne (demogr.) ; kaubandus ;
välisinvesteeringud ; rahvusvaheline abi ; transport ; turism ; haridus ; teadus ;
tehnoloogia ; maailm ; Euroopa Liidu maad ; Eurostat ; statistikaasutused ; statistika ;
rahvusvaheline koostöö ; statistilised andmed ; teatmikud ; jätkväljaanded
Kohaviit: PL A/6757; 2013
EU transport in figures : statistical pocketbook 2013 / European Commission,
[Directorate-General for Mobility and Transport]. - Luxembourg : Publication Office of
the European Union, 2013. 132 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; transport ; Euroopa Liidu maad ; statistilised andmed ;
jätkväljaanded
Kohaviit: PL A/4195 2013
Europe in figures : Eurostat yearbook 2012 / European Commission, Statistical Office
of the European Communities (Eurostat). Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2013. 692 lk., ill. ; + 1 CD-ROM.
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad, Euroopa Liidu maad, statistilised
andmed, ametlikud väljaanded, aastaraamatud
Kohaviit: PL B/4215 2012
European social statistics / European Commission, Eurostat. - Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2013. 242 lk.
Märksõnad: rahvastik ; tervis ; haridus ; tööhõive ; elamistingimused ; sotsiaalstatistika ;
Euroopa ; statistilised andmed ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/186 2013
Eurostat regional yearbook 2013 / European Commission, Eurostat. - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2013. 276 lk.
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad ; regioonid ; Euroopa Liidu maad ;
statistilised andmed ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/4679 2013
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Key figures on Europe 2012 : statistical pocketbook / European Commission,
Statistical Office of the European Communities (Eurostat). - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2012. 186 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; sotsiaalmajanduslikud näitajad ; Euroopa Liidu maad ;
statistilised andmed ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/6518; 2012

Key figures on the enlargement countries / European Commission, Eurostat. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.
Märksõnad: Euroopa Liit ; laienemine ; kandidaatriigid ; sotsiaalmajanduslikud
näitajad ; Horvaatia ; Island ; Montenegro ; Makedoonia ; Serbia ; Türgi ; Albaania ;
Bosnia ja Hertsegoviina ; Kosovo ; statistilised andmed ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/6854 2013
She figures 2012 : gender in research and innovation : statistics and indicators /
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. 153 lk. : ill. ; 25 cm
+ 1 CD-ROM.
Märksõnad: teadus, teadlased, naised, esindatus, sooline võrdõiguslikkus,
naisuuringud, Euroopa Liidu maad, Euroopa, 2000-ndad, statistilised andmed,
indikaatorid (andmed)
Kohaviit: 3-13-00649
Smarter, greener, more inclusive? : indicators to support the Europe 2020 strategy /
Eurostat, European Commission ; [editor-in-chief Iliyana Savova]. - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2013. 213 lk.
Märksõnad: majandus ; keskkond ; tööhõive ; haridus ; sotsiaalne areng ;
majandusnäitajad ; arengustrateegiad ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-13-01625
TERVISHOIUPOLIITIKA
European Union public health policy : regional and global trends / edited by Scott L.
Greer and Paulette Kurzer. - London ; New York : Routledge, 2013. [xiii], 246 lk. Artiklikogumikus käsitletakse Euroopa Liidu tervishoiupoliitikat ja –süsteeme ning
ülemaailmset tervishoiu juhtimist ja rahvastiku tervist Euroopa Liidu valguses.
Märksõnad: Euroopa Liit ; tervisepoliitika ; arengusuunad ; rahvatervis ; rahvusvaheline
koostöö ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: PL A/5021 90
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EUROOPA KOMISJON : ÜLD
Annual report 2012 / Joint Research Centre, European Commission. - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2013. 28 lk.
Märksõnad: Euroopa Komisjon. Ühisuuringute keskus ; teadus-ja arendustegevus ;
uuringud ; rahvusvaheline koostöö ; intellektuaalne koostöö ; Euroopa ; aruanded ;
aastaraamatud
Kohaviit: PL B/332 2012

Energeetika : säästev, ohutu ja taskukohane energia eurooplastele / Euroopa Komisjon,
[teabevahetuse peadirektoraat]. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013.
16 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; energeetika ; energiapoliitika ; säästev tehnoloogia ;
taastuvad energiaallikad ; energiavarud ; energia säästmine ; energiaturg ; energiavarustus
; energiatõhusus ; projektid (tegevused) ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-13-01146
Ettevõtlus : uus tööstusrevolutsioon / Euroopa Komisjon, [teabevahetuse peadirektoraat].
- Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 16 lk.
Märksõnad: tööstusettevõtted ; tööstuspoliitika ; ettevõtluspoliitika ; arengustrateegiad ;
Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-13-01148
Euroopa 2020: Euroopa majanduskasvu strateegia : jätkusuutliku ja töökohtaderohke
tuleviku suunas / Euroopa Komisjon, [teabevahetuse peadirektoraat]. - Luxembourg :
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 12 lk.
Märksõnad: majanduskasv ; majanduspoliitika ; jätkusuutlikkus ; tööhõivepoliitika ;
sotsiaalpoliitika ; arengustrateegiad ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-13-01147
Euroopa Sotsiaalfond : investeerides inimestesse : mis see on ja millega tegeleb? /
Euroopa Komisjon. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2012 (Belgia). 8
lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Sotsiaalfond ; struktuurifondid ; tööhõivepoliitika ;
tööjõud ; sotsiaalne areng ; sotsiaaltoetused ; rahvusvaheline rahandusabi ; teatmikud ;
ametlikud väljaanded
Kohaviit: 1-13-03001
Humanitaarabi ja kodanikukaitse : abi katastroofi- ja konfliktiohvritele ning kaitset neile,
kelle elu on ohus / Euroopa Komisjon, [teabevahetuse peadirektoraat]. - Luxembourg :
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 16 lk.
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Märksõnad: Euroopa Liit ; humanitaarabi ; katastroofiabi ; kodanikukaitse ; poliitika
Kohaviit: 3-13-01150
Keskkond : terve ja jätkusuutlik keskkond tulevastele põlvedele / Euroopa Komisjon,
[teabevahetuse peadirektoraat]. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013.
15 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; keskkonnapoliitika ; säästev areng
Kohaviit: 3-13-01149
Kuidas Euroopa Liit toimib : Euroopa Liidu institutsioonide teatmik / [Euroopa
Komisjon, Teabevahetuse peadirektoraat]. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete
Talitus, 2013 (Belgia). 39, [2] lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; institutsioonid ; teatmikud ; ametlikud väljaanded
Kohaviit: 3-13-01133
Majandus- ja rahaliit ning euro : stabiilsuse, majanduskasvu ja heaolu edendamine kogu
Euroopas / Euroopa Komisjon, [teabevahetuse peadirektoraat]. - Luxembourg : Euroopa
Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 16 lk.
Märksõnad: Euroopa Rahaliit ; euro ; majanduskasv ; sotsiaalne heaolu ;
majandustingimused ; rahapoliitika ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-13-01145
Merendus- ja kalandusasjad : meie merede tuleviku kaitsmine / Euroopa Komisjon,
[teabevahetuse peadirektoraat]. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013.
12 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; merendus ; kalandus ; merepoliitika ; kalanduspoliitika ;
säästev areng
Kohaviit: 3-13-01143
Piirid ja julgeolek : avatud ja turvalise Euroopa ülesehitamine / Euroopa Komisjon,
[teabevahetuse peadirektoraat]. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013.
12 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Schengeni leping (1985) ; riigipiirid ; julgeolek ; turvalisus ;
piirikontroll ; julgeolekupoliitika ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-13-01983
Programmi lühiülevaade Tempus IV : 2007–2013 : teave uutele taotlejatele ja
toetusesaajatele / [Euroopa Komisjon ; Tempus]. - [Luxembourg] : Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus, c2010. 24, [2] lk.
Märksõnad: Tempus (haridusprogramm) ; kõrgharidus ; haridusprogrammid ;
koostööprojektid ; Euroopa ; teatmikud
Kohaviit: 2-13-01587
Puuetega inimestel on teistega võrdsed õigused : Euroopa puuetealane strateegia 20102020 / Euroopa Komisjon. - [Luxembourg] : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, c2010.1
voldik (7, [1] lk.).
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Märksõnad: puuetega inimesed ; võrdsed võimalused ; õigused ; võrdõiguslikkus ;
invapoliitika ; strateegiad ; Euroopa ; infotrükised
Kohaviit: 1-13-03005
Põllumajandus : Euroopa ja põllumajandustootjate partnerlus / Euroopa Komisjon,
[teabevahetuse peadirektoraat]. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013.
16 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; põllumajandus ; ühine põllumajanduspoliitika ;
põllumajandustoodang ; koostöö ; maamajandus ; põllumajanduslik areng ; Euroopa
Liidu maad
Kohaviit: 3-13-01144

Report to the European Commission on improving the quality of teaching and learning in
Europe's higher education institutions : June 2013 / High Level Group on the
Modernisation of Higher Education (European Commission). - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2013. 79 lk.
Märksõnad: kõrgharidus ; moderniseerimine ; kõrgkoolid ; õpetamine ; õppimine ;
kvaliteet ; kõrgkoolipedagoogika ; Euroopa ; aruanded
Kohaviit: 2-13-03844
Schengeni ala : võimalus Euroopas vabalt liikuda / Euroopa Komisjon ; [eessõna: Cecilia
Malmström]. - [Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013]. 14, [1] lk.
Märksõnad: Schengeni leping (1985) ; isikute vaba liikumine ; liikumisvabadus ;
viisavabadus ; piirikontroll ; Euroopa Liidu õigus ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa ;
infotrükised
Kohaviit: 1-13-01538
Tarbijad : tarbijate esikohale seadmine / Euroopa Komisjon, [teabevahetuse
peadirektoraat]. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 11, [1] lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; tarbijapoliitika ; tarbijakaitse ; tarbijakaitseõigus ; Euroopa
Liidu maad
Kohaviit: 3-13-01984
Tööjõu värbamine Euroopas : juhend tööandjatele / Euroopa Komisjon. - Luxembourg :
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013 (Belgia).12 lk.
Märksõnad: Euroopa tööhõivetalitus ; Euroopa Liit ; personali palkamine ;
tööturuteenused ; tööjõu vaba liikumine ; tööhõivepoliitika ; Euroopa Liidu maad ;
juhendid
Kohaviit: 1-13-03010
Üldaruanne Euroopa Liidu tegevuse kohta 2012 / Euroopa Komisjon, teabevahetuse
peadirektoraat Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 215 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit, aruanded,ametlikud väljaanded, aastaraamatud, Euroopa
Liit, Euroopa Komisjon
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Kohaviit: PE A/2202 2011
EUROOPA KOMISJON: ARENGUPOLIITIKA
Annual report 2012 on the European Union's development and external assistance
policies and their implementation in 2011 / European Commission, EuropeAid
Cooperation
Office. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012.
224 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; rahvusvaheline abi ; arengukoostöö ; arengupoliitika ;
aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/5057; 2012

EUROOPA KOMISJON: EELARVE
Tulevikku investeerimine : Euroopa Liidu finantsraamistik aastateks 2007–2013 /
[Euroopa Komisjon, eelarve peadirektoraat ; eessõna: Dalia Grybauskaitė]
Ilmunud
Luxembourg : Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2008
Saksamaa. 10 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; eelarve , rahandus ; investeeringud ; finantsplaanimine ;
tulevikuootused ; majanduse planeerimine ; brošüürid
Kohaviit: 1-13-01549
EUROOPA KOMISJON: ENERGIAPOLIITIKA
Energy markets in the European Union in 2011 / European Commission, DirectorateGeneral for Energy and Transport, Market Observatory for Energy. - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2012. 160 lk.
Märksõnad: energeetika ; energiavarud ; energiamajandus ; energiatarbimine ;
energiavarustus ; nõudlus ; turg (süsteem) ; turukorraldus ; Euroopa Liidu maad ;
aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/1084; 2011
EUROOPA KOMISJON: HARIDUS, KULTUUR, TEADUS, SPORT
Developing key competences at school in Europe : challenges and opportunities for
policy : Eurydice report / European Commission, Eurydice, [Education, Audiovisual and
Culture Executive Agency] .- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2012. 65 lk.
Märksõnad: haridus ; hariduseesmärgid ; õppekavad ; õppeedukus ; hariduspoliitika ;
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haridusuuendus ; kooliarendus ; kompetentsus ; Euroopa ; aruanded
Kohaviit: 3-13-01621
Erasmus : facts, figures and trends : the European Union support for student and staff
exchanges and university cooperation in 2011-2012 / European Commission, Education
and Culture DG, Lifelong Learning Programme. - Luxembourg : Publications Office of
the European Union, 2013. 30 lk.
Märksõnad: Erasmus (haridusprogramm) ; Euroopa Liit ; kõrghariduspoliitika ;
haridusprogrammid ; koostööprojektid ; kõrgharidus ; isikute vaba liikumine ; õpiränne ;
haridusstatistika ; Euroopa ; statistilised andmed ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/1682 2011/2012
The European higher education area in 2012 : Bologna process implementation
report / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, P9 Eurydice. Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; [Luxembourg :
Publications Office of the European Union], 2012. 217 lk.
Märksõnad: kõrgharidus ; kvaliteet ; hindamine ; elukestev õpe ; Bologna protsess ;
arengusuunad ; haridusstatistika ; Euroopa ; aruanded
Kohaviit: 3-13-00563
EUROOPA KOMISJON: KESKKONNAPOLIITIKA
Kas sina jooksid oma reovett? : veebrošüür noortele / Euroopa Komisjon, [keskkonna
peadirektoraat]. 28 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; joogivesi ; vee kvaliteet ; heitvesi ; veekäitlus ; veevarustus ;
veekaitse ; Euroopa ; noorsookirjandus
Kohaviit: 1-13-01547
A water blueprint for Europe / European Commission, Directorate-General for the
Environment. - Luxembourg : Publication Office of the European Union 2013. 28 lk.
Märksõnad: vesi ; veevarud ; veemajandus ; säästev areng ; veekaitse ;
keskkonnapoliitika ; Euroopa Liidu maad ; projektiaruanded
Kohaviit: 1-13-01371
EUROOPA KOMISJON: MAJANDUS- JA RAHALIIT
The 2012 Ageing report : economic and budgetary projections for the 27
EU member states (2010-2060) / joint report
prepared by the European Commission and the Economic Policy Committee ;
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial
Affairs. - Luxembourg : Publications office of the European Union, 2012.
408 lk.
Kohaviit: PL B/2349
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ELi 2013. aasta eelarve : investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse : taskumärkmik /
Euroopa Komisjon. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, c2013
(Luxembourg). 32 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; eelarve ; eelarvepoliitika ; infotrükised
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond : rohelise majanduskasvu projektinäidete
kogumik / [tegevtoimetaja Rob Peters ; kaanefoto: Tim Hudson]. - [Luxembourg :
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2011]. 21 lk.
Üks valuuta ühtsele Euroopale : tee euroni / Euroopa Komisjon, [majandus- ja
rahandusküsimuste peadirektoraat]. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus,
2013 (Itaalia). 20, [1] lk.
Märksõnad: Euroopa Rahaliit ; euro ; rahaliidud ; rahapoliitika ; majandusintegratsioon ;
Euroopa Liidu maad ; ametlikud väljaanded
Kohaviit: 2-13-01594
EUROOPA KOMISJON: PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA
Euroopa ja põllumajandustootjate partnerlus : ühine põllumajanduspoliitika / Euroopa
Komisjon, [põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat ; eessõna: Dacian Cioloș]. Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2012 (Belgia). 16, [3] lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; ühine põllumajanduspoliitika ; põllumajandus ; maaelu ;
maamajandus ; põllumajanduspoliitika ; põllumajanduslik areng ; arengusuunad ;
Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 1-13-01545
Euroopa maitsed : kulinaarne teekond läbi Euroopa: 27 retsepti / Euroopa Komisjon,
[põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat ; Euro-Toques Internationali kokkade
retseptid]. Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013 (Belgia). 57 lk.
Märksõnad: toidud ; toiduvalmistamine ; Euroopa ; toiduretseptid
Kohaviit: 3-13-01141
Kolme põlvkonna talupidajate lugu / Euroopa Komisjon, [põllumajanduse ja maaelu
arengu peadirektoraat ; illustratsioonid: Mi Ran Collin]. - Luxembourg : Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus, 2012 (Belgia). 16 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; talupidamine ; agraarajalugu ; Euroopa ; lood ; lastekirjandus
Kohaviit: 3-13-01135
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond : Leader-meetme projektinäited /
[tegevtoimetaja Rob Peters ; kaanefoto: Tim Hudson]. - [Luxembourg : Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus, 2011]. 21 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond ; LEADER
(programm) ; maaelu ; maamajandus ; põllumajandus ; põllumajanduslik areng ;
regionaalne areng ; tegevuskavad ; Euroopa Liidu maad ; projektiaruanded
Kohaviit: 1-13-01544
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Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond : projektinäidete kogumik / [tegevtoimetaja
Rob Peters ; kaanefoto: Tim Hudson]. - [Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete
Talitus, 2010]. 21 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond ; maaelu ;
maamajandus ; põllumajandus ; põllumajanduslik areng ; regionaalne areng ;
tegevuskavad ; Euroopa Liidu maad ; projektiaruanded
Kohaviit: 1-13-01543
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond : rohelise majanduskasvu projektinäidete
kogumik / [tegevtoimetaja Rob Peters ; kaanefoto: Tim Hudson]. - [Luxembourg :
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2011]. 21 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond ; maaelu ;
maamajandus ; põllumajandus ; põllumajanduslik areng ; regionaalne areng ; roheline
majandus ; säästev areng ; tegevuskavad ; Euroopa Liidu maad ; projektiaruanded
Kohaviit: 1-13-01542

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond : toiduprojektinäidete kogumik /
[tegevtoimetaja Rob Peters ; kaanefoto: Tim Hudson]. - [Luxembourg : Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus], c2011. 21 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond ; maaelu ;
maamajandus ; põllumajandus ; põllumajanduslik areng ; regionaalne areng ;
toiduainetööstus ; toiduainetemajandus ; majanduslik areng ; tegevuskavad ; Euroopa
Liidu maad ; projektiaruanded
Kohaviit: 1-13-01541
Talud on lahedad / Euroopa Komisjon, [põllumajanduse ja maaelu arengu
peadirektoraat ; illustratsioonid: Véronique Hariga]. - Luxembourg : Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus, 2010 (Belgia). [20] lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; talud ; talupidamine ; Euroopa ; lastekirjandus
Kohaviit: 1-13-01550
EUROOPA KOMISJON: SISETURG
Ühtse turu juhtimine : Eesti / Euroopa Komisjon, [siseturu ja teenuste peadirektoraat]. [Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2012]. 36 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; ühisturg ; siseturg ; Eesti
Kohaviit: 3-13-01136
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EUROOPA KOMISJON: SOTSIAALPOLIITIKA
Chemicals at work : a new labelling system : guidance to help employers and workers to
manage the transition to the new classification, labelling and packaging system /
European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Unit B3. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. 48
lk.
Märksõnad: tööohutus ; kemikaalid ; ohtlikud ained ; klassifitseerimine ; märgistamine ;
pakkimine
Kohaviit: 3-13-01065
Corporate social responsibility : national public policies in the European Union /
Knopf, Jutta, Kahlenborn, Walter, Hajduk, Thomas ... [et al.] ; European Commission,
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Inclusion, Unit C2. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. 73 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; ettevõtted ; sotsiaalne vastutus ; riiklik poliitika ; Euroopa
Liidu maad
Kohaviit: 3-13-00565

ELi panus aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse heaks / Euroopa
Komisjon, tööhõive, [sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat]. Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2012 (Belgia). 19 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; eakad ; aktiivsus ; Euroopa Liidu õigus ; õigusaktid ; fondid
(rahandus) ; toetused ; sotsiaalkaitse ; teadus ; innovatsioonid ; sotsiaalpoliitika ; tööhõive
; rahvastiku vananemine ; infotrükised ; ametlikud väljaanded
Kohaviit: 3-13-01137
Employment and social developments in Europe 2012 / European Commission,
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2012. 469 lk.
Märksõnad: tööhõive ; tööturg ; sotsiaalpoliitika ; sotsiaalne areng ; Euroopa ;
aastaraamatud
Kohaviit: PL B/3969; 2012
Industrial relations in Europe 2012 / European Commission, Directorate-General for
Employment and Social Affairs, Directorate D. - Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2013. 251 lk.
Märksõnad: töösuhted ; sotsiaalpoliitika ; Euroopa Liidu maad ; jätkväljaanded
Kohaviit: PL B/4908 2012
Investing in social Europe / European Commission, Directorate-General for Employment,
Social Affairs and Inclusion. - Luxembourg : Publications Office of the European Union,
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2013. 32 lk.
Märksõnad: sotsiaalpoliitika ; sotsiaalteenused ; sotsiaalkulud ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 3-13-01066
Kuidas leida tööd Euroopas : juhend tööotsijatele / Euroopa Komisjon. - Luxembourg :
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013 (Belgia). 12 lk.
Märksõnad: Euroopa tööhõivetalitus ; tööturg ; tööotsimine ; Euroopa Liidu maad ;
teatmikud ; ametlikud väljaanded
Kohaviit: 1-13-03009
Seven lives : on the road to success with the European Social Fund : find out about the
paths taken by seven beneficiaries of the European Social Fund / European Commission,
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2013. 79 lk.
Märksõnad: Euroopa Sotsiaalfond ; struktuurifondid ; rahvusvaheline rahandusabi ;
sotsiaaltoetused ; tööhõivepoliitika ; juhtumiuuringud ; Euroopa Liidu maad ;
infotrükised
Kohaviit: 3-13-01620

Social economy and social entrepreneurship / European Commission, DirectorateGeneral for Employment, Social Affairs and Inclusion. - Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2013.108 lk.
Märksõnad: sotsiaalne turumajandus ; sotsiaalsed ettevõtted
Kohaviit: PL A/6846 4
Social Europe : current challenges and the way forward : annual report of the Social
Protection Committee / European Commission, Directorate-General for Employment,
Social Affairs and Inclusion. - Luxembourg : Publications Office, 2013. 447 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; sotsiaalkaitse ; sotsiaalkulud ; sotsiaaltoetused ;
sotsiaalpoliitika ; sotsiaalsed muutused ; sotsiaalstatistika ; Euroopa Liidu maad ;
aruanded ; statistilised andmed ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/2125 2012
EUROOPA KOMISJON: TARBIJAKAITSE
Abi ja nõuandeid välismaal ostude tegemiseks / Euroopa Komisjon, [tervise- ja
tarbijaküsimuste peadirektoraat]. - [Luxembourg] : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus,
[2012]. 10 lk. koos kaanega.
Märksõnad: ostmine ; tarbimine ; tarbijakaitse ; Euroopa Liidu maad ; Norra ; Island ;
nõuanded
Kohaviit: 1-13-01546
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EUROOPA KOMISJON : TÕLKEKESKUS
Kirjuta selgelt / Euroopa Komisjon, [kirjaliku tõlke peadirektoraat ; illustratsioonid: Zeta
Field]. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013 (Belgia). 15 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Komisjon ; oskuskeel ; eurokeel ; dokumendid ;
eesti keel ; tekstiõpetus ; õigekeelsus ; nõuanded
Kohaviit: 2-13-01593
EUROOPA KOMISJON: VÄLISSUHTED
The Eastern partnership and the Europe 2020 strategy : visions of leading
policymakers and academics. - Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2012. 184 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit. Euroopa 2020. aastal, strateegia ; poliitikud ;
akadeemikud ; visioonid ; naabruspoliitika ; idapartnerlus ; rahvusvahelised suhted ;
arengustrateegiad ; Euroopa Liidu maad ; Ida-Euroopa ; 2010-ndad ;
konverentsikogumikud
Kohaviit: 1-13-00551

EUROOPA KOMISJON : ÕIGUSKÜSIMUSED JA SISEASJAD
2011 report on the application of the EU Charter of Fundamental Rights / European
Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. 139
lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004) ; inimõigused ;
põhiõigused ; õiguskaitse ; Euroopa Liidu õigus ; hartad ; Euroopa Liidu maad ;
aruanded
Kohaviit: 1-13-00552
2013. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta / Euroopa Komisjon, [õiguse peadirektoraat
; eessõna: Viviane Reding]. - [Luxembourg] : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, c2013
(Itaalia). 52, [5] lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; kodakondsus ; kodanikud ; õigused ; Euroopa Liidu maad ;
aruanded
Kohaviit: 3-13-01140
Eli kodanike plaan : eurooplastel on sõnaõigus / Euroopa Komisjon, õiguse
peadirektoraat ; eessõna: Viviane Reding]. - [Luxembourg] : Euroopa Liidu Väljaannete
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Talitus, c2013 (Belgia). 44, [2] lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Liidu õigus ; kodanikud ; õigused ; õigusabi ;
kodakondsus ; liikumisvabadus ; küsitlusuuringud ; Euroopa Liidu maad ; e-raamatud
Kohaviit: 1-13-03008
Progress on equality between women and men in 2011 : a Europe 2020 initiative /
European Commission, [Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Directorate-General for Justice]. - Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2012. 44 lk.
Märksõnad: mehed ; naised ; sooline võrdõiguslikkus ; võrdsed võimalused ;
tööhõive ; otsustamine ; vägivald ; tegevuskavad ; Euroopa Liidu maad ; 2010-ndad ;
statistilised andmed ; aruanded
Kohaviit: PL B/5097; 2011
EUROOPA INVESTEERIMISPANK
Tegevusaruanne 2012 / Euroopa Investeerimispanga Grupp. - Luxembourg : Euroopa
Investeerimispanga Grupp, 2013. 36 lk.
Märksõnad: Euroopa Investeerimispank ; rahandus ; investeeringud ;
investeerimispangad ; investeerimisfondid ; pangad (maj.) ; arendusprogrammid ;
Euroopa ; aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3127 2012

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU
Euroala tippkohtumiste korraldamise eeskirjad : märts 2013 / Nõukogu peasekretariaat. Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013 (Itaalia). 47 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; euroala ; rahaliidud ; tippkohtumised ; korraldamine ;
majanduspoliitika ; rahanduspoliitika ; Euroopa Liidu maad ; eeskirjad ; ametlikud
väljaanded
Kohaviit: 2-13-01592
Euroopa Ülemkogu 2012. aastal / peasekretariaat. - Luxembourg : Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus, 2013. 76 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Ülemkogu ; institutsioonid ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3857 2012
Juhend videokonverentside pidamiseks piiriüleste menetluste puhul / Nõukogu
peasekretariaat. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013 (Belgia). 38 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Liidu õigus ; kohtuasjad ; kohtumenetlus ;
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videokonverentsid ; korraldamine ; Euroopa Liidu maad ; juhendid
Kohaviit: 1-13-03007
Migration. Key terms in 23 languages : February 2013 / [Council of the European Union,
General Secretariat of the Council ; eessõna: Rafael Fernández-Pita]. - [Luxembourg :
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus], c2013 (Belgia). 59 lk.
Märksõnad: ränne (demogr.) ; terminid ; teatmikud
Kohaviit: 1-13-03006
Schengen : vaba liikumise võimalus Euroopas / [Euroopa Liidu Nõukogu
peasekretariaat]. - [Luxembourg] : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 8 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Schengeni leping (1985) ; liikumisvabadus ; viisavabadus ;
piirikontroll ; asüül ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa Liidu maad ; Eesti
Kohaviit: 1-13-01539
EUROOPA PARLAMENT
Discover the European Union with EuroparlTV [Videosalvestis] = Avasta enda jaoks
Euroopa Liit EuroparlTV abil ... [etc.]. - [Brüssel] : EuroparlTV, [2012]. + 1 brošüür (27
lk.)
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Parlament ; Schengeni leping (1985) ;
eurointegratsioon ; ühisturg ; euro ; regionaalpoliitika ; ühine põllumajanduspoliitika ;
eelarvepoliitika ; Euroopa Liidu õigus ; õppematerjalid ; videosalvestised ; DVD-d
Kohaviit: DVD-01333

Péti : 2011 aastaaruanne / Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon ; [eessõna: Erminia
Mazzoni]. - [Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus], c2013 (Belgia). 35 lk.
Märksõnad: Euroopa Parlament ; parlamendikomisjonid ; petitsioonid ; Euroopa Liidu
maad ; statistilised andmed ; aruanded
Kohaviit: 2-13-01595
Sahharovi auhind mõttevabaduse eest 2012 : [Nasrin Sotoudeh, Jafar Panahi] / Euroopa
Parlament ; [eessõna: Martin Schulz]. 30, [2] lk.
Märksõnad: Sahharovi auhind ; inimõigused ; autasud ; mõttevabadus ; laureaadid
Kohaviit: 1-13-01548
Tere tulemast Euroopa Parlamenti! / [Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni
peadirektoraat ; eessõna: Jerzy Buzek]. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete
Talitus, c2010 (Saksamaa). 1 mapp (2 brošüüri (23 lk. ja 59 lk.)
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Parlament ; parlamendid ; töökorraldus ; struktuur ;
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institutsioonid ; parlamendiliikmed ; teatmikud ; ametlikud väljaanded ; DVD-d
Kohaviit: 2-13-01596
EUROOPA OMBUDSMAN
Euroopa hea halduse tava eeskiri / Euroopa ombudsman ; [joonistused: Toril Bækmark ;
eessõna: P. Nikiforos Diamandouros]. - [Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete
Talitus], 2013 (Luxembourg). 23, [1] lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; valitsemine ; haldus ; ombudsmanid ; haldusõigus ; avalikud
teenistujad ; käitumisnormid ; Euroopa ; eeskirjad
Kohaviit: 1-13-03011
Euroopa ombudsman. Aasta aruanne 2013. - Luxembourg : [Euroopa Liidu Väljaannete
Talitus], 2013. 74 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Parlament ; ombudsmanid ; seaduslikkuse
järelevalve ; avalik haldus ; kaebused ; Euroopa ; aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/2986 2012
Euroopa ombudsman. Ülevaade 2012. - Luxembourg : [Euroopa Liidu] Väljaannete
Talitus, 2013. 8 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Parlament ; ombudsmanid ; seaduslikkuse
järelevalve ; avalik haldus ; kaebused ; Euroopa ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3681 2012
Law, politics and ombudsmen in the Lisbon era : 8th National Seminar of the
European Network of Ombudsmen : Copenhagen, 20-22 October 2011 / [editors:
Hans Gammeltoft-Hansen and P. Nikiforos Diamandouros]. - Luxembourg :
Publication Office of the European Union, 2012. 52 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; ombudsmanid ; seaduslikkuse järelevalve ; avalik
haldus ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 3-13-00555
EUROOPA KONTROLLIKODA
2011. aasta aruanne Euroopa Kontrollikoja eriaruannete põhjal võetud järelmeetmete
kohta : (vastavalt Euroopa Liidu toimumise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele
lõigule) / Euroopa Kontrollikoda. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus,
2012. 41 lk.
Kohaviit: PE B/3525; 2012, 19 [1]
Aasta tegevusaruanne 2012 / Euroopa Kontrollikoda. - Luxembourg : Euroopa Ühenduste
Ametlike Väljaannete Talitus, 2013. 55 lk.
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Märksõnad: Euroopa Kontrollikoda ; rahvusvahelised organisatsioonid ;
finantsjuhtimine ; finantskontroll ; auditeerimine ; finantsarvestus ; Euroopa Liidu maad ;
aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3564 2012
ELi ja Egiptuse valitsemistava alane koostöö : (vastavalt Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule) / Euroopa Kontrollikoda. - Luxembourg :
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 52 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Kontrollikoda ; valitsemine ; poliitika ; inimõigused
; rahandus ; rahvusvaheline koostöö ; arengukoostöö ; naabruspoliitika ; auditeerimine ;
kontroll ; Egiptus ; aruanded
Kohaviit: PE B/3525 2013, 4
ELi toetus Kongo Demokraatliku Vabariigi juhtimisele : (vastavalt Euroopa Liidu
toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule) / Euroopa Kontrollikoda. Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 50 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Kontrollikoda ; Kongo DV ; sotsiaalmajanduslikud
näitajad ; poliitika ; rahvusvaheline koostöö ; arengukoostöö ; humanitaarabi ; toetused ;
valitsemine ; kontroll ; auditeerimine ; aruanded
Kohaviit: PE B/3525 2013, 9
Euroopa arengufondi panus jätkusuutliku teedevõrgu arendamisse Sahhara-taguses
Aafrikas : (vastavalt Euroopa Liidu toimumise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele
lõigule) / Euroopa Kontrollikoda. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus,
2012. 55 lk.
Kohaviit: PE B/3525; 2012, 17 [1]
Euroopa Liidu poolt Kosovole õigusriigi valdkonnas antud abi : (vastavalt Euroopa
Liidu toimumise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule) / Euroopa Kontrollikoda. Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2012. 62 lk.
Kohaviit: PE B/3525; 2012, 18 [1]

Eriaruanne nr 6 : Kas liikmesriigid ja komisjon saavutasid maamajanduse
mitmekesistamise meetmetega kulutustele vastavat tulu? / Euroopa Kontrollikoda. Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 74 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Kontrollikoda ; maamajandus ;
arendusprogrammid ; toetused ; kontroll ; auditeerimine ; Euroopa Liidu maad ; aruanded
Kohaviit: PE B/3525 2013, 6
Eriaruanne nr 7: Kas globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fond on andnud
koondatud töötajate tööturule naasmiseks ELi lisaväärtust? / Euroopa Kontrollikoda. Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 38 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; tööturg ; koondamine ; tööhõive ; tööturuteenused ; Euroopa
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Liidu maad ; finantseerimine ; fondid (rahandus) ; kontroll ; auditeerimine ; Euroopa
Kontrollikoda ; aruanded
Kohaviit: PE B/3525 2013, 7
Eriaruanne nr 8 : Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondist antav metsade
majandusliku väärtuse parandamise toetus / Euroopa Kontrollikoda. - Luxembourg :
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus,, 2013. 53 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Kontrollikoda ; rahvusvahelised organisatsioonid ;
finantsjuhtimine ; finantskontroll ; auditeerimine ; finantsarvestus ; Euroopa Liidu maad ;
aruanded
Kohaviit: PE B/3525 2013, 8
Kas ELi struktuurimeetmed on edukalt toetanud mahajäetud tööstus- ja militaaralade
taaselustamist? : (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele
lõigule) / Euroopa Kontrollikoda. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus,
2012. 55 lk.
Kohaviit: PE B/3525 2012, 23
Kas ELi toetus toiduainetetööstusele on olnud mõjus ja tõhus põllumajandustoodete
lisandväärtuse suurendamisel? : (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287
lõike 4 teisele lõigule) / Euroopa Kontrollikoda. - Luxembourg : Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus, 2013. 57 lk.
Kohaviit: PE B/3525 2013, 1
Kas ELi ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kasutati teede ehitamisel otstarbekalt? :
(vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule) / Euroopa
Kontrollikoda. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 45 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Ühtekuuluvusfond ; teedeehitus ; Eesti ; Euroopa
Kontrollikoda ; kontroll ; auditeerimine ; aruanded
Kohaviit: PE B/3525 2013, 5

Kas komisjon on taganud teadustegevuse seitsmenda raamprogrammi tõhusa
rakendamise? : (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele
lõigule) / Euroopa Kontrollikoda. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus,
2013. 77 lk.
Märksõnad: Euroopa Kontrollikoda ; rahvusvahelised organisatsioonid ;
finantsjuhtimine ; finantskontroll ; auditeerimine ; finantsarvestus ; Euroopa Liidu maad ;
aruanded ; CD-ROMid ; jätkväljaanded
Kohaviit: PE B/3525 2013, 2
Kas Marco Polo programmid on olnud liikluse maanteedelt ümbersuunamisel mõjusad? :
(vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule) / Euroopa
Kontrollikoda. - Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 39 lk.
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Märksõnad: Euroopa Liit ; Marco Polo programmid ; transport ; kaubavedu ; maanteed ;
maanteeliiklus ; liiklusjärelevalve ; Euroopa Kontrollikoda ; kontroll ; auditeerimine ;
Euroopa Liidu maad ; aruanded
Kohaviit: PE B/3525 2013, 3
Special reports [Elektrooniline teavik] = 2012 = Eriaruanded 2012 / European Court of
Auditors. - Luxembourg : European Court of Auditors, 2013. CD-ROM.
Märksõnad: Euroopa Kontrollikoda ; rahvusvahelised organisatsioonid ;
finantsjuhtimine ; finantskontroll ; auditeerimine ; finantsarvestus ; Euroopa Liidu maad ;
aruanded ; aastaraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: EC-01335
Ühine põllumajanduspoliitika: kas nõukogu määruse (EÜ) nr.73/2009 artikliga 68
sätestatud eritoetuse kavandamine ja rakendamine oli asjakohane? : (vastavalt Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule) / Euroopa Kontrollikoda. Luxembourg : Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 54, [1] lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond ;
põllumajanduspoliitika ; maapoliitika ; põllumajandus ; maamajandus ; arengukavad ;
põllumajandusprojektid ; põllumajandustoetused ; ühine põllumajanduspoliitika ;
Euroopa Liidu maad ; Euroopa Kontrollikoda ; kontroll ; auditeerimine ; aruanded
Kohaviit: PE B/3525 2013, 10
EUROOPA ELU- JA TÖÖTINGIMUSTE PARANDAMISE FOND (Eurofound)
Eurofound yearbook 2012: Living and working in Europe / European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions. - Dublin : European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions ; Luxembourg : Publications Office of
the European Union, 2013. 64 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond ;
sotsiaalpoliitika ; töötingimused ; töösuhted ; elamistingimused ; aruanded ;
aastaraamatud
Kohaviit: PL B/4582 2012

EUROOPA KESKKONNAAGENTUUR
Adaptation in Europe : addressing risks and opportunities from climate change in the
context of socio-economic developments / European Environment Agency. Luxembourg : Publications Office of the European Union ; Copenhagen : European
Environment Agency, 2013. 132 lk.
Märksõnad: Euroopa Keskkonnaagentuur ; kliimamuutused ; kliimamuutustega
kohanemine ; Euroopa Liit ; keskkonnapoliitika ; sotsiaalmajanduslikud näitajad ;
rahvusvaheline koostöö ; ühtekuuluvuspoliitika ; aruanded
Kohaviit: PL B/5070 2013, 3
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Annual report 2011 and environmental statement 2012 / European Environment
Agency. - Copenhagen : European Environment Agency ; Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2012. 100 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Keskkonnaagentuur ; keskkond ;
rahvusvahelised organisatsioonid ; agentuurid ; keskkonnakaitse ;
keskkonnapoliitika ; säästev areng ; arengustrateegiad ; Euroopa ; aruanded ;
aastaraamatud
Kohaviit: PL B/4085; 2011
Environment in the European Union at the turn of the century / European Environment
Agency. - Copenhagen : European Environment Agency ; Luxembourg : Office for
Official Publications of the European Communities, 1999. 446 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; keskkonnaseisund ; keskkonnakaitse ; säästev areng ;
arengusuunad ; Euroopa Liidu maad ; aruanded
Kohaviit: PL B/4182 2
Late lessons from early warnings : science, precaution, innovation : summary / European
Environment Agency. - Luxembourg : Publications Office of the European Union ;
Copenhagen : European Environment Agency, 2013. 44 lk.
Märksõnad: Euroopa Keskkonnaagentuur ; keskkonnahäiringud ; saastamine ;
radioaktiivne saastumine ; saasteained ; riskitegurid ; ökosüsteemid ; keskkonnategurid ;
säästev areng ; ettevaatusprintsiip ; Euroopa Liidu maad ; aruanded
Kohaviit: PL B/5070 2013, 1
Managing municipal solid waste - a review of achievements in 32 European countries /
European Environment Agency. - Luxembourg : Office for Publications of the European
Union ; Copenhagen : European Environment Agency, 2013. 36 lk.
Märksõnad: Euroopa Keskkonnaagentuur ; tahked jäätmed ; jäätmekäitlus ; Euroopa
Kohaviit: PL B/5070 2013, 2

Signaalid 2013: Õhk, mida me hingame / Euroopa Keskkonnaagentuur. - Luksemburg :
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2013. 68 lk.
Märksõnad: Euroopa Keskkonnaagentuur ; keskkond ; keskkonnahäiringud ;
keskkonnaseisund ; keskkonnakorraldus ; keskkonnakaitse ; säästev areng ;
arengustrateegiad ; Euroopa ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/2974 2013
EUROOPA KUTSEÕPPE ARENDUSKESKUS
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CEDEFOP annual report 2012 / European Centre for the Development of Vocational
Training. - Publications Office of the European Union; Thessaloniki : European Centre
for the Development of Vocational Training, 2013. 151 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus ; hariduspoliitika ;
kutseharidus ; kutseõpe ; Euroopa Liidu maad ; aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/4075 2012
Vocational education and training in Lithuania : short description / European Centre for
the Development of Vocational Training (CEDEFOP). - Luxembourg : Publication Office
for of the European Union, 2013. 42, [3] lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; kutseharidus ; kutseõpe ; kutseharidussüsteemid ;
täiskasvanute kutseõpe ; Leedu
Kohaviit: 3-13-01619
EUROOPA NARKOOTIKUMIDE JA NARKOMAANIA SEIREKESKUS
(EMCDDA)
2012. aasta aruanne : uimastiprobleemide olukord Euroopas / Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus. - Luxembourg : Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus, 2012. 101 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; narkomaania ; narkootikumid ; nakkushaigused ;
narkomaaniavastane võitlus ; narkopoliitika ; Euroopa ; aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3172; 2012
EU drug markets report : a strategic analysis / European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction, Europol. - Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2013. 154 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; narkokaubandus ; narkosüüteod ; narkopoliitika ;
narkomaaniavastane võitlus ; strateegilised uuringud ; Euroopa ; aruanded
Kohaviit: 3-13-00568
Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2013 : suundumused ja arengud / Euroopa
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus. - Luxembourg : Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus, 2013. 72 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; narkomaania ; narkootikumid ; narkomaaniavastane võitlus ;
narkopoliitika ; Euroopa ; aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3983 2013
ESPADi 2007. aasta aruanne : sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 35 Euroopa
riigis : kokkuvõte / Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus. - Luxembourg
: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2009. 18 lk.
Märksõnad: Euroopa ; aruanded ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3984 2007

35

EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽ
Annual report 2011 / CEPOL, European Police College. - Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2012. 36 lk.
Märksõnad: Euroopa Politseikolledž ; politsei ; rahvusvaheline koostöö ; sisejulgeolek ;
koolitus ; kolledžid ; Euroopa Liidu maad ; aastaraamatud
Kohaviit: PL B/5272 2011
EUROOPA TOIDUOHUTUSAMET
Põllult toidulauani : teadus kaitseb tarbijate toitu. - [Luxembourg : Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus], c2012. 11 lk.
Märksõnad: põllumajandustoodang ; toiduohutus ; toidukontroll ; rahvusvaheline
koostöö ; Euroopa Liidu maad ; infotrükised
Kohaviit: 1-13-01540
EUROOPA TÖÖOHUTUSE JA TÖÖTERVISHOIU AGENTUUR
Drivers and barriers for psychosocial risk management : an analysis of the findings of
the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) : report /
[edited by Malgorzata Milczarek, Xabier Irastorza ; European Agency for Safety and
Health at Work]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012.
80 lk.
Märksõnad: töökeskkond ; töökaitse ; töörahulolu ; psühhosotsiaalsed tegurid ;
riskihaldus ; Euroopa Liidu maad ; aruanded
Kohaviit: 3-13-00559
ANNOTEERIMATA AJAKIRJAD
European competition law review : ECLR. - Oxford : Sweet & Maxwell, 2013. vol.34, iss.
1-12.

Europe's world : the only Europe-wide policy journal. - Bruxelles : Friends of Europe,
2012, no. 24-25.
European current law : monthly digest. - London : Sweet & Maxwell, 2013, iss. 1-12.
Review of European Community & international environmental law : RECIEL /
Foundation for International Environmental Law and Development. - Oxford ; Malden
(MA) : Blackwell, 2013, vol.22, iss. 1-3.
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ANNOTEERITUD AJAKIRJAD
Common market law review / published in cooperation with British Institute of
International and Comparative Law, Europa Instituut of the University of Leiden. The Hague [etc.] : Kluwer Law International.
Artiklid ajakirjas 1/2013: liidetud kohtuasjade C-402/07 ja C-432/07 (Strugeon) analüüs
kohtuliku aktivismi, euroskeptsitsismi ja eurolegalismi vaatevinklist; Euroopa Liidu
majanduspoliitikast ja majanduslikust väljavaatest; majanduslikest üldhuviteenustest
ja Euroopa Liidu riigihangete regulatsioonist; liikmesriigi parlamendi rollist
subsidiaarsusprotokolli vaatevinklist; standardimisest Euroopa õigusruumis.
Artiklid ajakirjas 2/2013: ülevaade Euroopa õigusdoktriinide ja ajakirja Common market
law review sünniloost; Euroopa Kohtu osast põhiõiguste kaitsel; salastatud teabest ja selle
kasutamisest Euroopa Liidu institutsioonides rahvusvaheliste lepete sõlmimise näitel;
Euroopa kohtupraktikast teenuste vaba liikumise valdkonnas 2006-2012; uuest
Brüsseli I määrusest.
Artiklid ajakirjas special issue/2013: Euroopa ühise müügiõiguse teemalises erinumbris
on järgmised artiklid: valikulistest tüüplepingutest Euroopa ühise müügiõiguse
ettepanekus; Euroopa lepinguõiguse valikuliselt kohaldatavuse majanduslik analüüs;
millistest tingimustest sõltub Euroopa ühise müügiõiguse valikuline kohaldatavus?;
Euroopa ühine müügiõigus kui reguleeriv instrument; Euroopa ühise mõõgiõiguse
kohaldamisega seotud õiguskuludest; tarbijakaitse regulatsioonist Euroopa
tarbijalepinguõiguses; eksimuse õigusest ja ökonoomikast Euroopa müügiõiguses;
lepingu lõpetamisest ja rikkumise heastamisest Euroopa müügiõiguses; Euroopa ühise
müügiõiguse jurisprudentsist Ameerika vaatevinklist; komisjoni ettepanekule lisatud
Eurobaromeetri uuringutest; kui hästi täidaks Euroopa ühine müügiõigus oma eesmärke
piiriüleste tehingute puhul?; Euroopa ühise müügiõiguse kuludest ja tuludest; õiguse
ühtlustamise eelistest äriõiguses; küsitavustest Euroopa ühise müügiõiguse ettepanekus;
Euroopa lepinguõigusest õigusökonoomika vaatevinklist; lepingueelsest teabe
avaldamisest Euroopa ühise müügiõiguse ettepanekus; Euroopa lepinguõiguse
institutsioonilisest korraldusest.
Artiklid ajakirjas 3/2013: finants- ja riigivõlakriisi mõjust Euroopa Liidu õiguskorrale;
Euroopa Liidu rändepoliitikast ja kolmandate riikide kodanike õigustest; järjekindluse
põhimõtte rakendamisest otsese maksustamise puhul Euroopa Liidus; Euroopa Kohtu
lahenditest kaubamärkide valdkonnas 2008-2012.
Artiklid ajakirjas 4/2013: Euroopa Liidu Kohtu osast õigusloomes ja tema pädevuse
piiridest õiguse tõlgendajana; liikmesriikide õiguslikest piirangutest vaba liikumise osas
ja Euroopa Kohtu hiljutisest praktikast vaba liikumise kohtuasjades;
õiguskaitsevahenditest Euroopa Liidu konkurentsiõiguses; kahepoolsete
investeerimislepingute arbitraažipraktikast ja selle võimalikust inkorporeerimisest
Euroopa Liidu õigusse.
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Artiklid ajakirjas 5/2013: immigrantide vaba liikumise õigusest ja sotsiaalsetest
tagatistest Euroopa Liidus; Euroopa Liidu põhiõiguste hartast; Euroopa Liidu ühinemisest
Euroopa inimõiguste konventsiooniga; kohustuslikust pensionile jäämisest ja ealisest
diskrimineerimisest Euroopa Liidus; ELi ja USA patendiõiguste ning konkurentsiõiguse
võrdlev analüüs; vastastikusest päritoluriigi põhimõtte tunnustamisest siseturul
kolmandatest riikidest pärineva kauba puhul.
EC tax review. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International.
Artiklid ajakirjas 1/2013: kuidas kohaldada riigiabi meetmeid
käibemaksuvabastusele, maksumäära alandamisele jt soodurežiimi meetmetele;
põhiõigused ja riigiabi kontroll Euroopa Kohtu otsustes, mis puudutavad otsest
maksusustamist; majanduslik väärtus maksu- ja tolliõiguses; välisettevõtete kasumi
baasvabastuse režiimist Hollandi ettevõtte tulumaksu süsteemis; ettevõtte vastutus ja
maksustamine.
Artiklid ajakirjas 3/2013: ettepanekust kehtestada ühine käibemaksusüsteem vautšerite
käsitlemise osas; liigselt sissenõutud ja enammakstud käibemaksu hüvitamisest;
Saksamaa vaatenurk Euroopa Komisjoni piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni
tagamise tegevuskavale; Horvaatia dividendimaksust ja sellega seotud probleemidest
ühinemisel Euroopa Liiduga.
Artiklid ajakirjas 4/2013: OECD tulu ja kapitali maksustamise mudelkonventsiooni
diskrimineerimiskeelu (artikkel 24) rakendamisest liikmesriikide kohtutes ja selle võrdlus
Euroopa Liidu Kohtu praktikaga; käibemaksugruppide piiriülesest rakendamisest
Saksamaal ja Hollandis; maksustamisrežiimist Euroopa Liidu ühinemisdirektiivi alusel
(kohtulahend C-207/11 3D I); äri ühest liikmesriigist teise üleviimise õiguslikest
tagajärgedest Hollandi õigusruumis.
Artiklid ajakirjas 5/2013: Prantsuse äriühingu tulumaksu muudatuse vastavusest ELi
õigusele ja maksulepingutele; ELi põhivabadustest ning siirdehinna ja turuväärtuse
põhimõtte rakendamisest; Belgia maksusoodustuste süsteemist; Euroopa Kohtu praktikast
institutsionaalsete välisinvestorite maksustamise asjades.
European constitutional law review : EuConst / Hogendorp Centre for European
Constitutional Studies. - The Hague : T.M.C. Asser Press ; Cambridge, UK ; West
Nyack, NY : Distributed by Cambridge University Press
Artiklid ajakirjas 3/2012: Euroopa Liidu põhiõiguste harta ulatusest; majandus- ja
rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingust; Ameerika riigivõla osa
riigiõiguse muutumisel 1780-ndatel aastatel; kaubamärgikaitsest ja sõnavabadusest;
riikide institutsioonide rollist riikide põhiseaduse ja EL õiguse vaheliste konfliktide
vältimisel.
Artiklid ajakirjas 1/2013: võlakriisi mõjust euroala solidaarsusele; diferentseeritud
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integratsioonist ja tõhustatud koostööst liikmesriikide vahel; põhiõiguste hartast ja
kirjutamata põhimõtetest Euroopa Liidu õiguses hea haldustava näitel; Ungari uuest
põhiseadusest; liikmesriikide kõrgemate kohtuinstantside tegevusest rahvusliku
suveräänsuse kaitsel.
Artiklid ajakirjas 2/2013: Euroopa Liidu valitsemiskorrast ja demokraatlikust defitsiidist;
kas Hispaania uus põhiseadus aitab toime tulla finantskriisiga?; põhjendamise õiguslikest,
tehnilistest ja stilistilistest aspektidest Euroopa Liidu Kohtus Ruiz Zambrano kohtuasja
näitel; proportsionaalsuse põhimõttest kohtumenetluses; õiguslikust hinnangust Euroopa
stabiilsusmehhanismile Pringle’i kohtulahendis; põhiseaduse mudeli kujunemisest
Euroopas pärast Prantsuse revolutsiooni.
Artiklid ajakirjas 3/2013: Šotimaa iseseisvusreferendumiga seotud õiguslikest
küsimustest; Saksa põhiseaduskohtu ja Euroopa Kohtu erimeelsustest; liikmesriikide
põhiseaduskohtute rollist Euroopa Liidus; majanduskriisist ja selle põhiseaduslikest
tagajärgedest Soomes; ELi fiskaalkokkuleppe rakendamisest Hollandis.
European foreign affairs review / Published in cooperation with The Centre for
European Politics and Institutions, University of Leicester and The Centre for the Law
of the European Union, University College London. - London ; The Hague ;
Cambridge (MA) : Kluwer Law International
Artiklid ajakirjas 1/2013: Euroopa relvaorganisatsioonide koostööst; justiits- ja siseasjade
koht Euroopa julgeolekuarhitektuuris; miks liikmesriikide koostöö julgeoleku- ja
kaitsepoliitika valdkonnas ei ole nii tõhus kui Frontexi egiidi all tehtav koostöö?;
Euroopa Liidu mõjuvõimust ÜRO-s; Euroopa Parlamendi uuest rollist välispoliitikas
ja suhetest Euroopa Liidu Välisteenistusega; Euroopa Liidu Välisteenistusest
esindamisteooria vaatevinklist; Kosovo-Euroopa Liidu suhetest Serbia ja Kosovo
vahelise Kosovo regionaalse esindamise lepingu valguses.
Artiklid ajakirjas 2/2013: Euroopa küberjulgeoleku poliitikast; Türgi lähenemisest
Euroopa Liidule sisejulgeoleku küsimustes ja suhtumises organiseeritud kuritegevusse;
ELi ja Saudi Araabia suhetest; kuidas kajastus ELi reaktsioon Araabia kevadele Hiina,
India ja Venemaa meedias; suutlikkuse ja ootuste lõhest ELi välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrge esindaja puhul; kolmandate riikide kaasamisest ELi
välispoliitika kujundamisse; energiaühendusest ja Euroopa ühisest lennunduspiirkonnast.
Artiklid ajakirjas 3/2013: Euroopa Liidu mõjujõust globaalses tervishoiupoliitikas; välisja arenguabi kavandamisest ELi institutsioonides; Hiina vaatest Euroopa Liidu osale
Aasia ja Vaikse ookeani julgeolekus; järjekindluse põhimõttest Euroopa Liidu
välissuhetes; ELi heitkogustega kauplemise süsteemist rahvusvahelise õiguse kontekstis;
Euroopa liidu ja Egiptuse suhetest; Euroopa Liidu julgeolekupoliitikast Makedoonias.
Artiklid ajakirjas special issue/2013: Erinumber on pühendatud terviklikule lähenemisele
Euroopa Liidu julgeolekus: õiguslikest takistustest älisjulgeoleku meetmete vallas;
tervikliku lähenemisviisi rakendamisest ELi julgeolekus; ELi rahu kindlustamise
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strateegiast; ELi julgeolekust kaubanduslikus mõõtmes; ELi julgeoleku- ja
arengupoliitika sidususest; ELi Aafrika rahutagamisvahendist; kriisiohjamise terviklikust
planeerimisest.
European journal of law reform. - Utrecht : Eleven International Publishing.
Artiklid ajakirjas 4/2012: Eesti autorite Kari Käsperi ja Tanel Kerikmäe
artikkel piiriülest kõrgharidust puudutavast Euroopa Kohtu praktikast; ettevõtte
sotsiaalse vastutuse ja õigusriigi problemaatikast Hiinas; soolise võrdõiguslikkuse
seadustest postsotsialistlikes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides; kohtute struktureerimisest
riigiõigusliku analüüsi teostamisel Hollandis; äriühingute lepingute üleminekust
aktsionäri/osaniku surma korral Kreeka õiguses; tsiviilkohtumenetlust segav
käitumine Hollandi kohtupraktikas.
Artiklid ajakirjas 1/2013: sotsiaalselt vastutustundlikust ja säästvast
metsamajandamise mudelist; võrdlev analüüs eraelu puutumatuse alasest
õigusreformist angloameerika õigussüsteemi kuuluvates riikides – Austraalias, UusMeremaal ja Suurbritannias; Rooma konventsiooni ja Rooma I määruse
erandiklauslite kohaldamisest Hollandi kohtupraktikas; Euroopa Liidu rahapesu
vastaste direktiivide mõjust Itaalia tsiviilõigusele; Iisraeli osalemisest regionaalsetes
kaubanduskokkulepetes; Hispaania rändepoliitika mudeli sobivusest USA illegaalsete
immigrantide probleemi lahendamisel; erinevatest tehnikatest, kuidas saavutada
muudatusettepanekute selgust ja arusaadavust õigusloomes
Artiklid ajakirjas 2/2013: Ajakirja erinumber on pühendatud Brasiilia
õigussüsteemi reformile.
Artiklid ajakirjas 3/2013. Eriväljaanne: Rwanda.
European journal of social security. - Mortsel : Intersentia
Artiklid ajakirjas 1/2013: lastetoetuste süsteemist, ebavõrdsest jaotumisest,
tulemuslikkusest EL riikides; Euroopa “vanade” heaoluriikide sotsiaalkulude
konvergentsist; sotsiaalkindlustusõiguste kaitsest Euroopa inimõiguste ja põhiõiguse
kaitse konventsiooni raames; kindlaksmääratud sissemaksetega pensionisüsteemist
Rootsis ja Itaalias.
Artiklid ajakirjas 2/2013: Sisserändajate õigusi käsitlevas erinumbris on artiklid
järgmistel teemadel: ebaseaduslike sisserändajate sotsiaalkaitsest; ebaseaduslike
sisserändajate inimõigustest ja julgeolekust; varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste
direktiivist ning sisserände ja piirikontrolli režiimist Euroopa Liidus; eksterritoriaalsete
sotsiaal-majanduslike inimõiguste kaitsest Euroopas; võõrtöötajate sotsiaalkaitsest.
Artiklid ajakirjas 3/2013: sotsiaaltoetuste tulemuslikkuse hindamise metoodikast ja
erinevate indikaatorite kasutamisest riikide võrdleval analüüsimisel; pensionireformist ja
vaesuse vähendamise poliitikast Norra erakondade valimisprogrammides 2005. aasta
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parlamendivalimistel; töötaja terviseandmete kaitsest Hollandis Euroopa Nõukogu ja
Euroopa Liidu kontekstis.
European law journal : review of European law in context. - Oxford ; Malden
(MA) : Wiley-Blackwell.
Artiklid ajakirjas 1/2013: “Riigiõiguslikest põhimõtetest haldusmenetluses” teemalises
erinumbris on järgmised artiklid: läbipaistvuse põhimõtte rakendamisest delegeerivate ja
rakendusaktide vastuvõtmisel; uue komiteemenetluse ja delegeerivate aktide
rakendamisest; postlegislatiivsest reguleerimisest; mõju hindamise kohaldamisest
mittelegislatiivsete initsiatiivide suhtes; Euroopa agentuuride reguleerivast pädevusest;
Euroopa Järelevalveasutuste reguleerimispädevusest; haldusnormid ja kohtulik
õigusanalüüs.
Artiklid ajakirjas 2/2013: võrdse kohtlemise põhimõtte analüüsist Euroopa Kohtu
praktikas; riigiülesest kriminaalõigusest Euroopa näitel; kolmandate riikide kodanike
õigusest osaleda Euroopa Parlamendi valimistel; vähemuskeele kõnelejate õigusest
haridusele; siseturu mõjust omandiõigusele; tsiviilkaitsealasest koostööst Euroopa Liidu
õiguses; Sri Lanka suhtes kohaldatava säästva arengu ja hea valitsemistava edendamise
erikorra peatamisest.
Artiklid ajakirjas 3/2013: siseturu vabaduste ja liikmesriikide tööõiguse vastastikusest
mõjust ning Euroopa Kohtu praktika osast selles vallas; poliitika ja õiguse seoste
kontseptsioonist (/juridification/); Euroopa integratsiooni ja Euroopa inimõiguste
konventsiooni mõjust Inglismaa ja Rootsi õigussüsteemile; Rootsi ja Taani praktikast ELi
õiguse rakendamisel; komiteemenetluse tulevik ja Euroopa Parlamendi osa selles
Lissaboni lepingu järgselt; Euroopa Kohtu otsuste täitmise järelevalvest; isikute vaba
liikumise küsimusest Türgi ja ELi suhetes.
Artiklid ajakirjas 4/2013: Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetest; Euroopa Kohtu
eelotsustele toetumise praktikast liikmesriikides; hiljutistest Euroopa Kohtu lahenditest,
mis on seotud Euroopa Liidu kodakondsusega; Euroopa Kohtu praktikast töösuhetes aset
leidva ealise diskrimineerimise ja pensionile jäämise asjades; traditsioonilise toidu
kaitsest Euroopa Liidus; Euroopa Liidu kliimamuutuste poliitikast.
Artiklid ajakirjas 5/2013: kriisi ületamise poliitilistest võimalustest Euroopa Liidus;
proportsionaalsuse põhimõtte majanduslikust tasuvusest; 3D valitsemismudelist
(bürokratiseerumine, euroopastumine, privatiseerumine); töö- ja pereelu ühitamise
poliitikast Euroopa Liidus; kollegiaalsest otsustamisest Euroopa Liidu konkurentsiõiguse
näitel.
Artiklid ajakirjas 6/2013: konföderaalsetest ja föderaalsetest elementidest Euroopa Liidu
õiguskorras ja Ameerika Ühendriikide ajaloos; rahvusvahelisest kohtunike ja
kohtuorganite organiseeritud koostööst; ACTA artikli 27(3) võimalikust mõjust ELi
eraelu puutumatuse ja andmekaitse meetmetele; Euroopa Liidu kemikaalimäärus REACH
kui eeskuju rahvusvahelises riskireguleerimises; vabatahtlikud tegevusjuhendid ettevõtja
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sotsiaalse vastutuse väljendajatena (hargmaiste kaevandustööstuse ettevõtete näitel);
rahvusvahelisest spordiõigusest; liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste
konventsioonist (Kaplinna konventsioon); toidujulgeolekust ja väljaveopiirangutest ELiCARIFORUMi majanduspartnerluslepingus.
European law review. - London : Sweet & Maxwell
Artiklid ajakirjas 6/2012: õiguskindluse vajalikkusest Euroopa Liidu energiaturul seoses
investeeringutega; kuidas kohaldada mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadust
töökohtadel?; Lex sportiva ja Euroopa Liidu spordiõigus; kuidas on Euroopa Liidu
õiguskohus tõlgendanud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 34?; Euroopa Liidu
kriminaalpoliitika arendamisest; euroala võlakriisi lahendamise meetmete vastavusest
Euroopa Liidu esmasele õigusele; kohtuasja C-82/10 analüüs (eratervisekindlustus).
Artiklid ajakirjas 1/2013: kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate
ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise direktiivi
õigusloomest; vähemuste kaitsest Euroopa Liidus enne ja pärast Lissaboni lepingut;
Euroopa Ombudsmani abinõude kasutamise võimalusest ja piirangutest; Euroopa
autoriõigusest põhiõiguste kontekstis; kümme aastat Euroopa vahistamismäärust;
Brüstle v Greenpeace kaasusest; kas Euroopa Kohtu otsus Toshiba asjas viib määruse
1/2003 täitimise detsentraliseerimiseni?.
Artiklid ajakirjas 2/2013: ELi vaba liikumise õiguse ja Suurbritannia
immigratsioonireeglite vastuolust; riigivastutusest Euroopa Majanduspiirkonnas;
alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi /online/-variandi rakendamise ettepanekust
ELis ja ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjonis; lennuliikluse korraldamisest
ühtses Euroopa taevas; Euroopa Kohtu eelotsusemenetluse mudeli rakendamisest
Euroopa Inimõiguste Kohtus; kolmanda riigi kodanike võrdsest kohtlemisest
(Kamberaj juhtum); immigrantide kinnipidamisest ja ELi avalikust korrast.
Artiklid ajakirjas 3/2013: õigusnormide kattuvusest ning kollisioonist põhiõiguste ja
-vabaduste puhul Euroopa Liidu Kohtu praktikas; riigihangetest Euroopa Liidu õiguses;
finantsstabiilsuse tagamisest Euroopa Liidus finantsvaldkonna reguleerimise kaudu;
religioosseid vajadusi arvestavate meetmete õiguslikust alusest; vabast liikumisest ja
reaalsest võimalusest kasutada Euroopa Liidu kodaniku õigusi; kaitsealastest
riigihangetest; alalise elukoha õigusest Euroopa Liidus.
Artiklid ajakirjas 4/2013: ühisosast Euroopa Kohtu ja liikmesriikide kohtupraktikas;
Euroopa Liidu konkurentsiõiguse mõjust liikmesriikide tervishoiu süsteemidele; Euroopa
Liidu põhiõiguste harta horisontaalsest rakendamisest; ebaõnnestunud katsest kaitsta lapsi
alkoholi ja ebatervisliku toidu turundamise eest; relvakaubandusest Euroopa Liidus;
lepingulistest kohustustest ja konkurentsiõigusest; uue tubakatoodete direktiivi
ettepanekust; kartellikokkulepete ja ühinemiste kontrolli menetlusest Euroopa
Komisjonis.
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Artiklid ajakirjas 5/2013: ELi fiskaaldistsipliini reguleerimise uutest meetmetest;
avamere tuuleenergia võrku ühendamise õiguslikust režiimist Euroopa Liidus ja
rahvusvahelises õiguses; soolisest võrdõiguslikkusest ja võrdsest kohtlemisest
kindlustuses; usuvabadusest ja usulisest diskrimineerimisest Saksamaa ja Suurbritannia
kohtupraktikas.
European Union politics. - London [etc.] : Sage Publications
Artiklid ajakirjas 4/2012: uute saadikute kohanduvast käitumisest Euroopa Parlamendis;
koalitsioonide loomisest Euroopa Parlamendis õigusaktide eelnõude faasis;
konsensuse saavutamisest kvalifitseeritud häälteenamuse korral; kuidas kodanike
informeeritus mõjutab toetust Euroopa Liidu poliitikale; kui silmatorkavad on
Euroopa teemad Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias?; millised tegurid
mõjutavad kodanike toetust Euroopa Liidule?; milliste empiiriliste andmetega on
võimalik mõõta poliitilisi seisukohti?
Artiklid ajakirjas 1/2013: kuidas valijad on esindatud Euroopa Parlamendis;
ambivalentsusest ja ükskõiksusest Euroopa Liitu puudutavas avalikus arvamuses; ELi
direktiivide ülevõtmise protsessist 15 "vana" liikmesriigi praktika põhjal; mis määrab
läbirääkimiste edu Ministrite Nõukogus; avatud koordinatsiooni meetodist; Prantsuse ja
Saksa ärieliidi toetuskampaaniast eurole; ELi rahastamise mõjust poliitiliselt aktiivsete
ühenduste tegevusele Ts(ehhi Vabariigis.
Artiklid ajakirjas 1/2013: kuidas valijad on esindatud Euroopa Parlamendis;
ambivalentsusest ja ükskõiksusest Euroopa Liitu puudutavas avalikus arvamuses; ELi
direktiivide ülevõtmise protsessist 15 "vana" liikmesriigi praktika põhjal; mis määrab
läbirääkimiste edu Ministrite Nõukogus; avatud koordinatsiooni meetodist; Prantsuse ja
Saksa ärieliidi toetuskampaaniast eurole; ELi rahastamise mõjust poliitiliselt aktiivsete
ühenduste tegevusele Ts(ehhi Vabariigis.
Artiklid ajakirjas 2/2013: võrdlev uurimus euroskepsise mõjust paremäärmuslike parteide
valimistoetusele 18 Euroopa riigis 2002-2008; avaliku arvamuse analüüs suhtumisest
Euroopa integratsiooni regionaalsel tasandil; rahvusülesest identideedist Euroopas;
kandidaatriikide vastavusest ELi ühinemistingimustele 1998-2009; muudatusettepanekute
edukusest parlamendikomisjoni menetluses Euroopa Parlamendi keskkonna, rahvatervise
ja toiduohutuse komisjoni näitel; liikmesriikide parlamentaarsest järelevalvest Euroopa
Liidu asjades 1984-2006; liberaalsest valitsustevahelisusest Euroopa Liidus.
Artiklid ajakirjas 3/2013: läbirääkimistest lepituskomitees seadusandliku tavamenetluse
käigus; sidusrühmade kaasamisest õigusloome protsessi; ideoloogiliste tegurite mõjust
otsustusprotsessi kiirusele; ebavõrdsest sissetulekust kui globaliseerumisvastaste hoiakute
põhjustajast Euroopas aastail 1960-2008; Euroopa Parlamendi kajastamisest Iirimaa,
Suurbritannia, Prantsusmaa, Hollandi, Saksamaa ja Austria juhtivate päevalehtede
uudistes 2005-2007; Euroopa Parlamendi kohtade jaotuse meetodist.
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Artiklid ajakirjas 4/2013: huvigruppide lobitööst ja teabevahetusest; valimisotsuste
mudelanalüüs Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimisandmete põhjal; hariduse mõjust
euroskeptitsismile 1973-2010 kaheteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis; poliitilisest
usaldusest Euroopa Liidus; autoritaarsuse mõjust avalikule arvamusele Euroopa
integratsiooni küsimustes; rahvusvahelisest avalikust arvamusest Euroopa Liidu suhtes.
Journal of common market studies : JCMS. - Oxford ; Boston : Wiley-Blackwell.
Artiklid ajakirjas 1/2013: Euroskeptitsismi teemalises erinumbris on järgmised artiklid:
euroskeptitsismi fenomenist; kuidas euroskeptikute osalemine valitsuskoalitsioonis
mõjutab riigi Euroopa suunalist poliitikat?; kuidas muutus Poola toetus Euroopa
Liidule pärast liiduga ühinemist?; kas ülemaailmne finantskriis on muutnud avaliku
arvamuse euroskeptilisemaks?; euroskeptitsism ja Euroopa põhiseaduslepingu
referendumid Prantsusmaal ja Hollandis; euroskeptikutest parlamendiliikmete
strateegiatest Euroopa Parlamendis; kodanikuühiskonnal põhinev euroskeptitsisimist
Iirimaal, Ühendkuningriigis ja Taanis; euroskeptitsismist Lääne-Euroopa riikides, kes
ei ole Euroopa Liidu liikmed; kuidas natsionalism mõjutab Euroopa Liidu poliitikat?;
euroskeptitsismist Euroopa Liidu uuringutes.
Artiklid ajakirjas 2/2013: Euroopa Liidu majandusvalitsemisest; Euroopa Liidu ja
Euroopa Liidu Õiguskohtu pädevusest migratsiooniõiguses; Euroopa Komisjoni
legitiimsusstrateegiatest aastatel 1973-1994; riikide majandusnäitajate mõjust Euroopa
Keskpanga intressimääradele; jooksevkonto defitsiidi jätkusuutlikusest Kesk- ja IdaEuroopa riikides; Euroopa kultuuriväärtuste poliitika rakendamisest Bulgaarias
kultuuriväärtuse ekspordi määruse rakendamise näitel; Euroopa Komisjoni rollist
Euroopa Liidu sisepiiride haldamisel; eurooplasena määratlemisest; riigi parlamendi
rollist Euroopa Liidu poliitika rakendamisel; kas agentuurid stimuleerivad EL õiguse
tõhusat rakendamist liikmesriikides?; demoikraatiast Euroopa Liidus; Euroopa demoikraatiast ja selle kriisist.
Artiklid ajakirjas 3/2013: euroala majandustsüklite lähenemisest majandususalduse
indikaatorite võrdluse põhjal; miinimumkapitali suuruse vähendamise mõjust
ettevõtlusele Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Saksamaa ja Poola näitel; Türgi
ühinemisest Euroopa Liiduga ja kurdi vähemusest; kuidas tajutakse Euroopa Liitu Vaikse
ookeani piirkonnas, Kagu-Aasias ja Aafrikas; Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
ning Regioonide Komitee mõjuvõimust; piirkondliku integratsiooni erinevatest
mudelitest maailmas; holokaustist ja mälunarratiivide võistlusest Euroopa Liidu tasandil;
sotsiaalse identiteedi teooriast ja Euroopa Liiduga seotud hoiakute uurimisest; kas
Euroopa Liit sobib ASEANile piirkondliku integratsiooni mudeliks; rahvusvaheliste
ekspertide osast kultuuripoliitikas Euroopa kultuuripealinnade programmi põhjal;
finantstööstuse lobitöö mõjust riskifondide direktiivi väitluses.
Artiklid ajakirjas 4/2013: euroskeptiliste arvamusavalduste mõjust Suurbritannias ja
Bulgaarias; Euroopa välisteenistuse organisatsioonist; finantskriisi mõjust euroala
integratsioonile ja demokraatlikule valitsemisele Euroopa Liidus; kas Euroopa Liidu
liikmelisus soodustab näidisriigi eduka poliitika ülevõtmist teiste liikmesriikide poolt?
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(OECD riikide elektrienergia sektori privatiseerimise analüüsi põhjal); Euroopa Liidu
eelarve eraldistest ja liikmesriigi häälte kaalust Ministrite Nõukogus; avatud
koordinatsiooni meetodist Euroopa Liidu infoühiskonna poliitikas; Euroopa Liidu ja India
kaubandusläbirääkimistest; vastutustundlikust ettevõtlusest Euroopa Liidus 1993-2013;
mis soodustab väljarännet uutest liikmesriikidest?; Euroopa Parlamendi seisukohtade
muutumisest ebaseadusliku rände ja varjupaigapoliitika suhtes 1999-2009; Euroopa
territoriaalse koostöö rühmitusest; transatlantilisest koostööst andmete edastamisel;
Euroopa Komisjoni juhtimisest kolme presidendi ajal: Jacques Delors’i, Jacques Santeri
ja Romano Prodi võrdlus
Artiklid ajakirjas 5/2013: struktuurifondide jaotusest ja regionaalsest lobist; teguritest,
mis mõjutavad raportööride määramist Euroopa Parlamendis (1979-2009); Euroopa
Liidu osalus ja staatus rahvusvahelistes organisatsioonides; Euroopa Liidu mõju Küprose
türgi kogukonnale; liikmesriikide välispoliitika euroopastumisest (Taani ja Rootsi Hiinasuhete põhjal); Euroopa Liidu-Iisraeli suhetest; palgatõusu erinevustest Euroopa riikides;
kuidas ühtne turg soodustab eksporti väljapoole Euroopa Liitu ja selle kaudu mõjutab
tööjõuturgu; Ida-Euroopa ettevõtete vähesest lobivõimekusest Euroopa Liidus Ungari
näitel; Euroopa Liidu politiseerumisest Euroopa põhiseaduse lepingu nurjumise põhjal.
Artiklid ajakirjas 6/2013: Euroopa Liidu kaubanduse kaitsemeetmete mõjust impordist
sõltuvatele ettevõtetele; tööviljakuse erinevuse vähenemisest Euroopa Liidu laienemise
käigus 1993-2007; Saksamaa sotsiaal-majanduslikust mudelist ja Euroopa kriisist;
ühinemise tingimuslikkusest ja kollektiivse tööõiguse seirest ELi kandidaatriikides;
Euroopa Liidu ja Türgi suhetest ning ühinemise alternatiividest; Euroopa majanduslikust
integratsioonist; konsensusest ja ühehäälsest otsustamisest Euroopa Liidu Nõukogus;
Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamisest Rumeenia kohaliku omavalitsuse näitel;
rahvusvahelisest lennutranspordist; Euroopa Liidu otsusest vähendada
kasvuhoonegaaside heitkoguseid; kriisiaegsete ELi tippkohtumiste mõjust
finantsturgudele seitsmes euroala riigis 2008 sügisest kuni aprillini 2012; Euroopa
tööhõivestrateegia toimest Kreekas ja Portugalis 1995-2009; ELi mitteametliku poliitika
uurimisest.
Journal of European integration = Revue d'integration Européenne. - Abingdon :
Taylor & Francis
Artiklid ajakirjas 1/2013: rahvusvahelisest süsteemist Euroopas; kuidas kaitsta ühiskonda
mittetraditsiooniliste julgeolekuriskide eest?; avatud koordinatsioonimeetodi kasutamisest
Euroopa Liidu hariduspoliitika kujundamisel; Lääne-Balkani ja Türgi kaasamisest
raamprogrammidesse; kuidas õnnestus riikide valitsustel hoiduda rahvahääletuse
korraldamisest Lissaboni lepingu küsimuses?.
Artiklid ajakirjas 2/2013: Euroopa Liidu funktsionaalsusest väikeriikide
julgeolekustrateegiates; Euroopa Komisjoni osalusest Küprose konfliktis;
kontseptsioonide paljususest organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses Euroopas;
regionaalsete vabaühenduste edendamise mehhanismide mõjust; episteemilise kogukonna
mõjust rahvusvahelistele režiimidele.
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Artiklid ajakirjas 3/2013: euro päästmisest ja majanduse juhtimisest tulevikus; euroala
kriisist ja majanduse juhtimisest hädaolukorras; majandus- ja rahaliidu toimimisest ning
institutsionaalsetest muutustest seoses võlakriisiga; Euroopa Finantsstabiilsuse Fondist ja
Euroopa stabiilsusmehhanismist; majanduse juhtimise reformist ja ühenduse meetodi
tulevikust; fiskaalsest föderalismist ja Kreeka võlakriisist; Euroopa Keskpanga osast
majandus- ja rahaliidus; Euroopa Komisjoni algatustest globaalse finantskriisi ajal 20072011; Euroopa majanduse juhtimise evolutsioonist 1962-2012; pankade uutest
kapitalinõuetest ja Baseli III kokkuleppest; Euroopa Liidu majanduspoliitilisest
käitumisest G20 raames; euroala kriisist ja Euroopa integratsioonist.
Artiklid ajakirjas 4/2013: Euroopa Parlamendi ametnike osast seadusandlikus
tavamenetluses migratsiooni ja kalanduse näidetel; finantsvaldkonna
reguleerimisest ELis üleilmse finantskriisi ajal; Põhjamaade mõjust ELi
Aafrika-suunalisele poliitikale; kuidas Euroopa Komisjoni
struktuuriüksused mõjutavad poliitika kujundamist; poliitikavaldkondade
sidususest; Euroopa Liidu solidaarsuspõhimõttest.
Artiklid ajakirjas 5/2013: demokraatlikust esindatusest Euroopa Liidu poliitika
kujundamisel; demokraatiamudelitest Euroopa Liidus; poliitilisest esindatusest Euroopa
Liidus; liikmesriikide parlamentide osast Euroopa Liidu esindusdemokraatias (2 artiklit);
liikmesriikide valitsuste ja parlamentide tegutsemisest finantskriisi olukorras Saksamaa,
Austria ja Itaalia näitel 2010-2012; kodanikuühiskonna esindatusest Euroopa Liidu
tasandil; poliitilistest ja ühiskondlikest teguritest, mis mõjutavad Euroopa Liidu
kliimapoliitikat; avalikkuse toetusest liikmesriikides referendumite korraldamisele
Euroopa Liidu asjades.
Artiklid ajakirjas 6/2013: ravimite, meditsiiniseadmete ja uudsete ravimite müügilubade
reguleerimisest Euroopa Liidus; Euroopa tasandil toimivatest erakondadest 2009. aasta
Euroopa Parlamendi valimistel; piiriülesest ja territoriaalsest koostööst Euroopa Liidus;
euroskeptitsismi võrdlev analüüs 1994. ja 2005. aastal kaheteistkümnes staažikas
liikmesriigis; teguritest, mis mõjutavad Euroopa Liidu seisukohti kliimamuutuste
rahvusvahelistel läbirääkimistel.
Artiklid ajakirjas 7/2013: Euroopa Liidu osalemine rahuvalveoperatsioonides; Euroopa
Komisjoni ja liikmesriikide tegevuse koordineerimisest rahvusvahelistes
organisatsioonides (Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni näitel); Euroopa
naabruspoliitikast ning suhetest Venemaa ja Moldovaga; Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu
suhetest; Euroopa-teemalised arutelud Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigi
parlamentides 2005-2009; Euroopa Liidu teenustekaubanduse poliitikast ASEANi
riikides.
Journal of European integration history = Revue d'histoire de l'intégration
européenne = Zeitschrift für Geschichte der Europäischen Integration / edited by the
Groupe de liaison des professeurs d'histoire contemporaine auprès de la Commission
e. - Baden-Baden : Nomos
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Artiklid ajakirjas 2/2012: Jean Monnet ärimehena enne Euroopa ühendamist; kantsler
Franz Vranitzky mõjust Austria välispoliitikale; Belgia ja Hollandi Euroopa suunalisest
koostööst aastatel 1950-1966; diskursusteooria antagonismist Euroopa uuringutes;
Euroopa esimesest rahakriisist 1968. aastal; Ühendkuningriigi liitumine EMÜ-ga UusMeremaa ajalehtede karikatuuridel aastatel 1970-1972; kuidas kajastati Saksamaa
taasühinemist Belgia suuremates päevalehtedes aastatel 1989-1990?; Euroopa Komisjoni
mõjust erastamisele Itaalias.
Artiklid ajakirjas 1/2013: Jean Monnet ärimehena enne Euroopa ühendamist; kantsler
Franz Vranitzky mõjust Austria välispoliitikale; Belgia ja Hollandi Euroopa suunalisest
koostööst aastatel 1950-1966; diskursusteooria antagonismist Euroopa uuringutes;
Euroopa esimesest rahakriisist 1968. aastal; Ühendkuningriigi liitumine EMÜ-ga UusMeremaa ajalehtede karikatuuridel aastatel 1970-1972; kuidas kajastati Saksamaa
taasühinemist Belgia suuremates päevalehtedes aastatel 1989-1990?; Euroopa Komisjoni
mõjust erastamisele Itaalias. Maastrichti lepingule pühendatud erinumbris on artiklid
järgmistel teemadel: Euroopa integratsioonist 1980ndatel aastatel enne Maastrichti
lepingut; Itaalia osast Maastrichti lepingu läbirääkimistel; Prantsusmaa seisukohtadest
Maastrichti lepingu eelsetel läbirääkimistel (artikkel prantsuse keeles); rahaliidu
moodustamisest Maastrichti leppega; majandus- ja rahaliidu arutelud Prantsusmaal ja
Saksamaal enne Maastrichti lepingu sõlmimist; Euroopa Keskpanga ajaloost ja
kujunemisest; Euroopa Liidu arengust Maastrichti ja Lissaboni lepingute valguses.
Artiklid ajakirjas 2/2013: Jean Monnet ärimehena enne Euroopa ühendamist; kantsler
Franz Vranitzky mõjust Austria välispoliitikale; Belgia ja Hollandi Euroopa suunalisest
koostööst aastatel 1950-1966; diskursusteooria antagonismist Euroopa uuringutes;
Euroopa esimesest rahakriisist 1968. aastal; Ühendkuningriigi liitumine EMÜ-ga UusMeremaa ajalehtede karikatuuridel aastatel 1970-1972; kuidas kajastati Saksamaa
taasühinemist Belgia suuremates päevalehtedes aastatel 1989-1990?; Euroopa Komisjoni
mõjust erastamisele Itaalias. Saksa tolliliidu loomisest 1834 ja selle ajaloost (saksa
keeles); Šveitši osast rahvusvahelise telegraafiliidu ajaloos 1855-1875 (inglise keeles);
loodusliku mineraalvee direktiivi ajaloost (prantsuse keeles); Iiri katoliku kiriku
seisukohtadest Euroopa ühendamise suhtes 1950.-1960. aastatel (inglise keeles); tühja
tooli kriisist Euroopa Liidus 1965-1966 (prantsuse keeles); kriisidest Euroopa Liidus
(inglise keeles).
Journal of European public policy. - London : Routledge ; Taylor & Francis Group.
Artiklid ajakirjas 1/2013: põhiallikatest Euroopa uuringutes (bibliomeetrilise analüüsi
alusel); päevakorraseadmise dünaamikast elukvaliteedi mõõtmise näitel; informatsioon
kuluaaripoliitika vahendina; kuluaaripoliitika kui kollektiivne ettevõtmine; milliseid
probleeme lahendas Euroopa Komisjon laste õiguste poliitika vastuvõtmisel?; kuidas on
trio-mudeli kasutuselevõtmine muutnud EL nõukogu eesistumist?; mitteametlikust töö
jaotamisest Euroopa Liidu keskkonnapoliitika välisdimensioonis;
telekommunikatsioonituru liberaliseerimisest Euroopas.
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Artiklid ajakirjas 2/2013:“Esindusdemokraatia Euroopa-uuringutes” teemalises
erinumbris on järgmised artiklid: EL-i esindusdemokraatia subjektidest; võrdsest
esindatusest Saksa Konstitutsioonikohtu otsuses Lissaboni lepingu asjas;
esindusdemokraatia kolmest mudelist; esindamine kui delegeerimine; argumenteerimise
kvaliteedist Euroopa Parlamendi debattides; (massimeedia) vahendatud poliitikast
Euroopa Liidus; poliitilise esindamise empiirilise uurimise meetoditest; Euroopa
haldusruumi moistest ja uurimisest.
Artiklid ajakirjas 3/2013: Ajakirja erinumber koondab artikleid kõlbluse ja poliitika
teemadel: üldistest teooriatest ja kontseptsioonidest (2 artiklit); abordi, samasooliste
abielu, eutanaasia, loote tüviraku uuringute ja abistava reproduktsiooni tehnoloogiaga
seotud poliitiliste seisukohtade kujunemisest Ühendkuningriigis, Taanis, Hollandis ja
Hispaanias; võrdlev-ajalooline poliitikaanalüüs abordist, surmanuhtlusest, eutanaasiast,
abistava reproduktsiooni tehnoloogiast ja samasooliste abielust 18 Lääne
demokraatiariigis; suhtumisest uimastite tarvitamisse ja hasartmängudesse Saksamaal
ja Hollandis; avalikest tulistamisjuhtumitest Šotimaal, Saksamaal ja Šveitsis; loote
tüviraku uuringute lubatavusest Lääne-Euroopa riikides (2 artiklit); prostitutsiooni ja
samasooliste abielu regulatsioonist Itaalias ja Hispaanias.
Artiklid ajakirjas 4/2013: teoreetilistest võimalustest käsitleda Euroopa Liitu poliitilise
kehandina; Euroopa Parlamendi ametnikkonnast; Euroopa Liidu diskursusest Briti, Iiri,
Saksa ja Austria ajakirjanduses 2000-2009; delegeeritud õigusaktidest, rakendusaktidest
ja komiteemenetlusest; tulemusliku lobitöö valemist Euroopa Liidu keskkonnapoliitika
näitel; liikmesriikide esindajate hääletuskäitumise ühtsusest Euroopa Liidu Nõukogus ja
Euroopa Parlamendis; Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Liidu suhetest alates
Maastrichti lepingust kuni euro kasutuselevõtuni; Euroopa Parlamendi liikmete ja
valijaskonna poliitiliste eelistuste ühilduvusest
Artiklid ajakirjas 6/2013: Ajakirja erinumber on pühendatud Euroopa
Liidu poliitiliste protsesside teoreetilisele raamistikule
Artiklid ajakirjas 7/2013: Kaasotsustamismenetlusele pühendatud teemanumbris on
järgmised artiklid: 20 aastat kaasotsustamismenetlust Euroopa Liidu poliitilises
süsteemis; kaasotsustamismenetluse mõjust Nõukogu sisesele otsustusprotsessile;
Euroopa Parlamendi mõjuvõimust erinevate seadusandlike menetluste puhul (andmete
säilitamise direktiivi menetlemise näitel); Euroopa Parlamendi komisjonide pädevuse
jaotusest kaasotsustamismenetluses (kliimapaketi näitel); mitteametliku kompromissi ehk
“varase kokkuleppe” saavutamisest kaasotsustamismenetluses; võimu jagunemisest
seadusandjate vahel kaasotsustamisprotsessis; kaasotsustus nähtuna Euroopa Parlamendi
seest; kaasotsutamismenetluse demokraatlikust legitiimsusest; ülevaade teemanumbris
avaldatud käsitluste teoreetilistest ja metodoloogilistest lähenemistest.
Artiklid ajakirjas 8/2013: kvalifitseeritud häälteenamuse ja konsensuse rakendamisest
Euroopa Liidu Nõukogus; huvigruppide lobist Euroopa Komisjonis; kaitsealaste
riigihangete direktiivist; avaneva võimaluse akna teooriast (Londoni tänavamaksu näitel);
Euroopa Liidu eelarve dünaamikast 1984-2011; sotsiaalhoolekande mudeli eelistustest
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liikmesriikides 2008. aasta Euroopa Sotsiaaluuringu andmete põhjal; Briti ja Hollandi
parlamendi alamkodade kontrollivast tegevusest Euroopa Liidu õigusloomes 2000-2010;
Euroopa Liidu osast mitmepoolsetes välissuhetes.
Artiklid ajakirjas 9/2013: Ajakirjanumber käsitleb kahte teemat: statistilise andmestiku
kasutamine ja tulemuste tõlgendamine sotsiaalkindlustussüsteemide analüüsimisel (neli
artiklit); Euroopa välisteenistuse loomine (neli artiklit).
Legal issues of economic integration : law journal of the Europa Instituut and the
Amsterdam Center for International Law, Universiteit van Amsterdam. - The Hague :
Kluwer Law International.
Artiklid ajakirjas 1/2013: kuidas mõjutab Venemaa WTO liikmelisus riigi
kaubandussuhteid Euroopa Liiduga?; OECD suuniste lisamisest rahvusvahelistesse
investeerimislepingutesse.
Artiklid ajakirjas 2/2013: keskkonnasäästliku riigihanke kohustusest (ELTL art 11);
välismaise otseinvesteeringu regulatsioonist Lissaboni lepingu järgi; vaidluste
lahendamisest rahvusvaheliste kokkulepete raames, kui lepingu objekt on EL-i
pädevuses.
Artiklid ajakirjas 3/2013: tõhustatud koostöö õiguslikust alusest ja praktikast; Euraasia
Majandusühenduse kohtust; tehniliste kaubandustõkete sätetest sooduskaubanduse
kokkulepetes; riigiabi reeglite ja ainuõiguste konfliktist Kreeka ettevõtte näitel.
Artiklid ajakirjas 4/2013: inimõiguste ja säästva arengu põhimõtetest Euroopa Liidu
vabakaubanduslepingutes; Argentina ja euroala võlakriisist; innovatsioonipoliitikast
lennunduse ja heitkogustega kauplemise süsteemi kontekstis.
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