De Europese Unie (EU) verkeert in een diepe malaise. Het wordt
steeds moeilijker de Europese integratie te verdiepen of zelfs om
het huidige niveau van integratie te behouden. Het zo belangrijke
Gemeenschappelijke Buitenlands- en Veiligheidsbeleid komt niet
van de grond. Toch staat Europa voor een aantal grote uitdagingen.
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