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איחוד האירופי:  מבוא ל  

 תהליכי קבלת החלטות  ו היסטוריה, מוסדות
 1099700001מספר קורס  

 

ממשלית,   פוליטית,  מבחינה  בינלאומיים  וביחסים  המדינה  במדע  ייחודית"  "חיה  הוא  האירופי  האיחוד 

את הסטודנטים  בפני  להציג  היא  הקורס  מטרת  ומשפטית.  כלכלית  של הי  מוסדית,  והמורכבות  יחודיות 

האיר האינטגרציה  החלטות,  תהליך  קבלת  תהליכי  המוסדי,  מבנהו  שלו,  ההיסטוריה  מבחינת  וככל ופי 

גם  ש מדיניות  יתאפשר  עוסקמרכזיים  תחומי  הוא  הקורס  בהם  במהלך  ו.  את  נמפה  הגורמים,  ננתח 

המניעים   והמנגנונים  השניםהתהליך  את  ועוצרים  השחקנים  ניגע.  לאורך  אלו  נושאים    משברים ב  דרך 

 . הראשיים העומדים על סדר יומו בשנים האחרונות ריםאתגוב

 

 ש"ס 2עור שי סוג קורס והיקף:

 

לרוב השיעור    בנין נפתלי.   , 820  כיתהבגם נפגש    ואולי  בזום/ ,  45:19  –  :1518  'היום    :פגישות השיעור

    .יחסית הסינכרוני יהיה קצר

 

 . מראש בתיאום ,ישארו בזום(עם סיום הזום )ה ,'היום : שעות הקבלה

 . (Moodle ולא דרך ,דוא"לל כיתבו ישירות) ac.ilil.taumayasion@ma.  :הדוא"ל המרצ 

 maya.sion@mail.huji.ac.il הראשית בה אני משתמשת היא תיבת הדוא"ל * 

 

הקורס:  יילמדואשר  אים  ושנה ששבבסיס והרעיונות ופיירהא האיחוד פתחותתה  במסגרת  לום  ו: 

 בהם  ותההחלט לתבק  ותהליכי הראשיים מוסדותיו פעולת ואופן סמכויות כלכלה ויתרון הגודל;    תבאמצעו

עלוביניהם בין-:  מול  האירוהאיהרחבת   תהליכי    ;תממשלתיו-לאומיות  והעמקתופחוד  הם   –  י  האם 

 ,  מוסדית ,  מינהלית מבחינה האירופי  האיחוד תבחן ייחודיות ,  בנוסף   ימים זה את זה?ו משלגשים אנ מת

י   .כלכליתו  משפטית  זאת  המשברים  ע  למדכל  רקע  האירופ שהאי  הרביםל  עחוד  מתמודד  בשנים  י  מם 

 . כנזכר לעיל ,האחרונות

 משילות,  ריבונות תלוהאצ כתמשי,  גומלין-תלות :  רשימה לא ממצה()  זיים שילמדו בקורסכמושגים מר

ת  אינקרמנטלי , גלישהממשלתיות,  -יןבמיות,  לאו-על,  רמות רבת/מרובדת  הרח)הדרגתי,  בה,  וספתי(, 

אופקי)  מקההע והעמקההעמקה  מובחנ אינטגרצ  אנכית(,  ת  )יה  יתרון Differentiated Integrationת   ,)

, תחולה ישירה,  acquis communautaire,  ממשלתית-בין הידוערויות,  החי  ארבע איחוד מכסים,  ,לדהגו

(, QMV)  מיוחס רוב הצבעת  ליךה  ,דחא פה החלטות קבלת הליך, רגולציה,  ירקטיבהעליונות, אמנה, ד

ירו  אזור הא ,  אירופיזציה,  תשותפמה ההחלטה הליך,  תייעצותהה הליך(,  Double Majority)  כפול רוב

 .טיותאירוסקפפש התנועה(, אזור שנגן )חוחוד המטבע(, )אי

mailto:mayasion@mail.tau.ac.il
mailto:maya.sion@mail.huji.ac.il
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 ורס תכנית הק
 

 נושא מתוכנן  תאריך נושא מתוכנן  תאריך

 רציה?מהי אינטג 22.10.20

-עלגומלין, -תתלוושגי מפתח: מ

   מיותואל

, הקמה הקשר ,רקע – 1945-55

ECSC   

0.11.226 על הקשר בין העמקות : דיון בקבוצות 

 גורם למה?  מה -  DI-ל להרחבות

לדיון על בסיס  חדרים חלוקה ל

 מליאה ן בת הדיונוסקת מוהצג ,המאמר

עמקות ה) התפתחות היסטורית 29.10.20

 ( משבריםו עצירות, אופקיות ואנכיות

1955-1960s – יקסא ריומא וכר 

)הערכת ומושגון  timelineיצירת 

 עמיתים.ות( 

.12.203 : הנציבות  מוסדות   

ת תהליך טוריהיס –עצמי בוחן 

   האינטגרציה

.12.2001  אהאירופית ומועצת הא" המועצה 

   EPלגבי  לפורום להאשו עלה

על  אורחמרצה  –האירופי  הפרלמנט 17.12.20

 כם.ןבסיס השאלות של

5.11.20  1970s-1980s – SEA 

 , הרחבות

)הערכת ומושגון  timelineיצירת 

 עמיתים.ות( 

20.12.42  בית הדין  

 תהליכי קבלת החלטות  31.12.20

 קב"ח ותה מוסדות –עצמי בוחן 

 

12.11.20 1990s-2000s – אסטריכט מ 

)הערכת ומושגון  timelineיצירת 

 עמיתים.ות( 

 חוץ/ מדיניות  תהליכי קבלת החלטות 7.1.21

.11.2091   2010s-2020s –  ליסבון 

)הערכת ומושגון  timelineיצירת 

 ים.ות( עמית

 

 סיכום  14.1.21

תי קבוצות  ]יתקיים כנראה בש דיבייט אם ותי

 נפרדות[

 
 : וט מילולי בדף הבא()פירחובות הסטודנט 

 

, צפיה זמןגמא תרשים )לדו ביצוע מטלות, קריאה

 ( EPבסרטונים, העלאת שאלות לפורום לגבי 

 לפני השיעור הרלוונטי

 נוס ונקודות ב 5עד  ת פעילה ותורמתהשתתפו

  100% דיבייט 

 
 
 



 אוניברסיטת תל אביב 
 בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב"ל 

 האיחוד האירופי הכשרה לימודי ת תכני

  פיבוא לאיחוד האירומ 
 צדקיהו -מאיה שיאוןד"ר 

 פ"אתש
 

 

3 
 

 הציון: יעתקב ושיטת נטטודחובות הס

 

אחרים   הכנה ת ובחומריוטקלצפיה במצגות מו, ריעולפני הש ורסקריאת מקורות החובה של הק .1

 .ומשימותיו( שיעור)כל  וביצוע המטלות המלוות לכל שיעור, דלבמוו עורלפני השיסמו שיפור

נקודות  5עד  -( וחומרי הקורס )בייחוד על בסיס הקריאה השתתפות פעילה ותורמת בשיעורים .2

  לפי שיקול דעת המרצה. , ונוסב

. יותר מכרגיל ת פעילה ותורמתשתתפומך להמ, אני מצפה zoom-יועבר בשהקורס  דווקא בגלל 

הסקרנות שלך התעוררה איפה , והרה(ות הב)שאל , להבין איפה איבדתי אותךךתוחשוב לי לשמוע א

, או לכתוב יד ים להר כדי לשאול שאלה, תק""הש לשחרר ממצב. ניתן פותנוס ויש לך שאלות

  , והתועלתיותר לכולנוין מעניו  דינאמיו יהיה שיעור שתתפבו תטיבי  אינטראקשיעור  .בצ'אט

 . ממנו תגבר  הלימודית

בדרך עילה לקריאה פ בקורס פוך את הקריאההללא ציון. מטרתן ל מותמשיבמהלך הסמסטר ינתנו  .3

, )ללא ציון( נים עצמייםבחהיו שני י ל. העיוני ולהבדיל בין עיקר לטפהחומר  טמיע אתשתעזור לה

   ורס.הק חומרת והבנת ידיעוא דהיא וי רתםשמט

הדיבייט  . דיבייטיתקיים  -יום חמישי אחה"צ  בהמשך ב שנתאם בתאריך  – בסיום הקורס .4

  .ן טיעוני נגדשתטע ב' מולכם.ן תעמוד קבוצה.  בוצהאנשים בק 5יתקיים בקבוצות של עד 

ל השאלה שתעמוד במרכז הדיבייט, ועל הצגת צה ב' עות קבו/עליכם להסכים עם חברי 

חד.ת מחברי  אכל  . לאחר המבואאת השאלה של הדיבייטשיציג  ושאלנ וא משותף במ

. הכנת הטיעון היא טען איזה טיעוןתם מי ליכם לתאנ.ה )כקבוצה עהקבוצה יציג טיעון שהכי

 . אישית

לפי   א וסיכוםשלו/ה, כולל מבו ת יגיש את הטיעוןי.סטודנט יום הדיבייט כלימים מס 3עד 

ההגשה . Moodle-תיבת ההגשה בל rdwoת קובץ ע"י העלא אוניברסיטהציטוט בכללי ה

ליו והציון ע ,(, לא כולל רשימה ביבליוגרפיתעמודים 3- 2 -כ)  מילים 1000מקסימום תהיה 

 .  הסופי בקורס מהציון 100% הווהי

 .  תמצאו במוודל ואופן התנהלותו הדיבייטהכנת טות לגבי נחיות מפורה

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kcLgnwcJXlE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kcLgnwcJXlE&feature=youtu.be
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 פרי קריאה עיקריים בקורס: ס

 

 Desmond Dinan, Ever Closer Union: An Introduction to European Integration, 3rd 

ed., (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2005).* 
  של  (  2010)  חרותמאו/מותות קוד דור במה ניתן להשתמש  ד.  איחו של ה  נועד להיסטוריהDinan די  , בהתאמת עמו

 . תבקשת, לפי התקופה המצוינת בסילבוסהקריאה המ

 
 Mark Gilbert, European Integration: A Concise History, (London: Rowman Pub., 

2012). (E-Book in TAU library – link here) 

  זמונד דינאן.ל ד י לספר שאלטרנטיבספר 

 
 Michelle Cini and Nieves Pérez-Solórzan Borragán, European Union Politics, 6th 

Edition (Oxford: Oxford University Press 2019). סרוקים במוודל םקיפר  

 

  קאהן האיחוד2016)ניסר  -שרה  ומד איה  (,  מוסדות  היסטוריה,  האוניבררופי:  רעננה:  סיטה יניות, 

 חה.הפתו
טות  תהליכי קבלת החל   ות,המוסד   בייחוד את פרקי   –האנגלית    ספק מקיף וממצה. עדיין, ממליצה לקרוא בשפה*  

 ת. ועית הרלוונטי מקצה המי מדיניות, כדי להפנים ולסגל את הטרמינולוגיותחו 

 

    יחוד האירופי:  ום באירופה," הא הלא  דינתת האינטגרציה האירופית על מכו(, "השל2014)עידית חנוכה

 (. 63-98עמודים    ד)בייחו .  לאומית, רסלינג-וי בדמוקרטיה עליסנ 

 

 

  :)רשימה חלקית( ותהליך האינטגרציה האירופית יירופאהאיחוד הכתבי עת בנושא  *

Journal of Common Market Studies 

Journal of European Public Policy 

European Union Politics 

European Union Law 

Journal of European Studies 

Journal of European Integration 

 

  –שות האיחוד דוא"ל יומי/שבועי עם חדהרשמו לקבלת : המלצה

מעודכן   להיות  האיררוצה  באיחוד  קורה  הופימה  מ?  בארץ  הנ תקשורת  על  מאוד  מעט  בו. דווחת  עשה 

 ל דיווח על חדשות שמעניינות אותך כאן: .י להרשם לקבתוכל

▪  EU-coPoliti-  תרי החדשות מאד תרצו לקבל דוא"ל יומי. אח  ת הנושאים בהםצרו את רשימ

יש הומור פנימי, לא תמיד  ים. כותבים צעיר) פיואירביותר בנושא האיחוד הים הנקרא האינטרנטי

 ....(מובן

 .דועו( םלותשבהאחרון ) Euronews  ,Euractive, observeruE – אתרים אחרים ▪

 
 

https://ebookcentral-proquest-com.rproxy.tau.ac.il/lib/tau/detail.action?pq-origsite=primo&docID=817102
http://www.politico.eu/
https://www.euronews.com/tag/european-union
https://www.euractiv.com/
https://euobserver.com/
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 קורס וקריאה מומלצת ת הניתכ
 

ש תכמטבעה  כל  שהיל  כפונית  ופא  לשינויים  אחרה  לעקוב  הנ הודע  יש  בכיתהות  באמצמסרות  עות , 

moodle  שיעור,  את המקורות הנדרשים לקריאה לפני כל    מפרטתלהלן  נית  התכ  מחלקה.או במזכירות ה

 . רסהקואי פים בכל אחד מנושוכן המלצות קריאה למקורות נוס

 

 

  ייחודיות האיחוד האירופימבוא:  .1

 ת פרויקט האינטגרציה האירופי?והסיבות לבניי הגורמיםמה היו  -

  השוואה לארגון בינלאומי ולמדינה -"יה ייחודיתהאיחוד כ"ח -

   הגדרת האינטגרציה האירופית –ית האיחוד ג לוינוטרמ -

רייך )רא ומד האימשפט האיחו"(,  6120יה  ויעל   רובי סייבל ,  אומיבינל  משפט  ,"  ותוסדרופי: עקרונות 

ש יםעורכרונן   משו מכ)ה(  תיליש)מהדורה  ולמשפט  חקיקה  למחקרי  העברית  ון  האוניברסיטה  וה, 

 . אירופי( לאומיות באיחוד ה -)המאפיינים הייחודיים של על   129-130 עמ' ,שליםירו

 

Ben Rosamond, "The meaning of Integration," In: Theories of European Integration 

(Palgrave 2000), pp. 9-14. 

 

Dirk Leuffen, Berthold Rittberger and Frank  Schimmelfennig, Differentiated 

Integration: Explaining  Variation in the European Union (Basingstoke: Palgrave  

Macmillan, 2013), Chapter 1 (Between International Organization and State), pp. 1-7 . 

 

Simon Hix and Bjørn Høyland, The Political System of the European Union, 3rd ed., 

(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), ch. 1 "Introduction: Explaining the EU 

Political System", pp. 12-16. 

 

 

 

ל  –  5519-1945האירופי,    תהליך האינטגרציה  שלתחילתו  :  תהיסטוריהתפתחות   .2  מתהקגורמים 

 ת הבטחוןלקהיהפחם והפלדה וכשלון לת קהי

 שבסוגיה זו. מהפריטים  דאחאו קיר

היכן חלה ( Miro / Padlet)קיראו קריאה פעילה, ורישמו על גבי ציר כרונולוגי  - פריט שתקראוב

יכום סה. 6עד  2סוגיות  – ההיסטורית ידההיח לכל )עשו כן   העמקה אופקיתהרחבה, העמקה אנכית ו

 .(7 דיון בסוגיההזה ישמש אותך ל

משל תחומי )ל איזה כיוון הוא מתקדםול, הליך האינגטרציה מתקדםתמתי השאלה המרכזית היא 

בידי מי שמים את כח מה האופי של ההתקדמות )? ים שנוספים תחת האינטגרציה(מדיניות חדש

שים  תרגיל מבקש ממכם.ן ל. הקהילה? וכד'(סדות של הוהמ ת אודינוהמבידי  – קבלת ההחלטות

ולהבין   מקדם את תהליך האינטגרציה ומה בולם/עוצר אותו?מה  –ה אבחומר הקרי  עיקרדגש על ה

 וביבשת אירופהבכלל  ל"יניחסים הבכים האלו קרו באת ההקשר )הקונטקסט( הכללי בו התהלי

 .בפרט

 ,.Mark Gilbert, European Integration: A Concise History, (London: Rowman Pub או

2012). (E-Book in TAU library – link here), ch. 2 (1945-1950) and ch. 3 (1950-1958), 

pp. 9-51. 

 

 Desmond Dinan, Ever Closer Union: An Introduction to European Integration, 3rd או

ed., (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2005), pp. 11-30. 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fimg2.timg.co.il%2FCommunaFiles%2F18256106.doc&ei=xQMWVNu4MsXlPIbxgOgD&usg=AFQjCNEc3UDXnQMEWf7sHHkVBe5xKTOoyA&bvm=bv.75097201,d.ZWU
https://ebookcentral-proquest-com.rproxy.tau.ac.il/lib/tau/detail.action?pq-origsite=primo&docID=817102
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ניסררש  או קאהן  האיר(,  2016)  ה  היסטורהאיחוד  ומדיניותופי:  מוסדות  האוניברסיטה ,  יה,  רעננה: 

עד הקמת קהילת הפחם והפלדה ושנותיה   20-מתחילת המאה ה) 21-39 ' עמ: "התהוות", 1פרק הפתוחה, 

 . (הראשונות

 

-63מ' ג, עית, רסלינ לאומ-וקרטיה עליסוי בדמ ופי: נ (, האיחוד האיר2014ת: עידית חנוכה )נוספ הקריאל

88. 

 

 

  ת רומא ומשבר הכיסא הריקומנא - 1956-1965 :צירה במקוםדימה ועגלישה ק .3

 הבאים:  אחד מהפריטיםאו קיר

 .Desmond Dinan, pp. 31-35; 39-56 או

 ,.Mark Gilbert, European Integration: A Concise History, (London: Rowman Pub או

2012). (E-Book in TAU library – link here), 2nd part of ch. 3 and ch. 4: pp. 51-59; 61-

87. 

)  או ניסר  קאהן  האירופ(,  2016שרה  היסטוריה,  האיחוד  ומדיניוי:  האונ תמוסדות  רעננה:  טה  י יברס, 

  .54-56 ;40-52 הפתוחה, עמ'

 Miro / Padlet -תרשים זרימה כרונולוגי 

 

 

 רופה האחת"עד ל"חוק אי -1966-1987 השנים ה"רעות"  .4

 

 אחד מהפריטים הבאים: 

)  וא ניסר  קאהן  ומדיניו(,  2016שרה  מוסדות  היסטוריה,  האירופי:  התהאיחוד  רעננה:  טה  י אוניברס, 

  .(SEA)ועידת האג עד  56-80 עמ'הפתוחה, 

 .Desmond Dinan, pp. 56-65; 69-93; 97-114 (de-Gaulle departure - SEA) או

 ,.Mark Gilbert, European Integration: A Concise History, (London: Rowman Pub או

2012). (E-Book in TAU library – link here), ch. 5 (1970s) and ch. 6 (1980s), pp. 89-

142. 

 Miro / Padlet -תרשים זרימה כרונולוגי 

 

 

 אסטריכטמאמנת  – 1988-1990s דימה:קפיצה הגדולה ק ה .5

 :ניסר(-)קאהן  האחרון או ופינמור( רץצ'ם ג)ג'ילברט ו  ראשוניםפריטים השני ה או

Mark Gilbert, European Integration: A Concise History, (London: Rowman Pub., 

2012). (E-Book in TAU library – link here), ch. 7 (Maastricht) and ch. 8 (1993-2000s), 

pp. 143-204. 

ק  או נ שרה  )אהן  ומדיניותיחהא,  ( 2016יסר  מוסדות  היסטוריה,  האירופי:  האוניברסיטה  וד  רעננה:   ,

 .81-118ה, עמ' הפתוח

https://ebookcentral-proquest-com.rproxy.tau.ac.il/lib/tau/detail.action?pq-origsite=primo&docID=817102
https://ebookcentral-proquest-com.rproxy.tau.ac.il/lib/tau/detail.action?pq-origsite=primo&docID=817102
https://ebookcentral-proquest-com.rproxy.tau.ac.il/lib/tau/detail.action?pq-origsite=primo&docID=817102
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 משברים שרשרתיסבון ולאמנת  – 2000-אתגרי שנות ה .6

המושגים )רחב:  העמקה  והעמקהה,  אופקית  )עמקה  מובחנת  אינטגרציה  אנכית(,   Differentiatedה 

Integration) . 

Clive Chruch and David Phinnemore, "From the Constitutional Treaty to the Treaty of 

Lisbon and Beyond," in Cini, 2019, chapter 3, pp. 31-50 [Notice the book 6th edition] 

)  וא ניסר  קאהן  ומדיניות,  ( 2016שרה  מוסדות  היסטוריה,  האירופי:  האונ האיחוד  רעננה:  יברסיטה  , 

 .118-150עמ' הפתוחה, 

 :אינטגרציה מובחנת(סיכום העמקות והרחבות בראי ) ותרשקריאת 

Dirk Leuffen, Berthold Rittberger and Frank  Schimmelfennig, Differentiated 

Integration: Explaining  Variation in the European Union (Basingstoke: Palgrave  

Macmillan, 2013), "chapter 1, The European Union as a System of Differentiated 

Integration", 7-28. 

 

 Miro / Padlet -תרשים זרימה כרונולוגי 

 

 

 אינטגרציה( ברמת הל העמקה והקשר לאינטגרציה מובחנת )שונות חבה מוהר: שיעור דיון .7
 

 :  יאת מאמר אחד מלמטה(רקהשיעורים עד כה ובסיס וצה על )כל קב יתהשאלות לדיון בכ

   קה? מה הקשר בינהן?להרחבה או הרחבה להעמ מה גורם למה? העמקהקבוצות[  2] (1)

  טהרשימה למב שניהמאמר ה – .Kelemen et alמאמר  – 'קבוצה א -

 . Heidbrederשל המאמר  –קבוצה ב'  -

 ( Schneider) ת זה?האם הרחבה והעמקה מתנגשים זה בזה או משלימים זה א (2)

 ( Schimmelfennig) ?במתח שבין העמקה להרחבה תרון או בעיהאם אינטגרציה מובחנת היא פה (3)

 

- R. Daniel Kelemen, Anand Menon & Jonathan Slapin (2014) The European Union: 

Wider and Deeper?, Journal of European Public Policy, 21:5, 643-646.   מבוא כללי

צותולכל הקבקריאה  – לכרך  

 

- R. Daniel Kelemen, Anand Menon & Jonathan Slapin (2014), "Wider and Deeper? 

Enlargement and Integration in the European Union," Journal of European Public 

Policy, 21:5, 647-663. 

 

- Eva G. Heidbreder (2014), "Why Widening Makes Deepening: Unintended Policy 

Extension Through Polity Expansion," Journal of European Public Policy, 21:5, 

746-760. 

 

- Christina J. Schneider (2014), "Domestic Politics and the Widening–Deepening 

Trade-Off in the European Union," Journal of European Public Policy, 21:5, 699-

712. 

 

- Frank Schimmelfennig (2014), "EU Enlargement and Differentiated Integration: 

Discrimination or Equal Treatment?," Journal of European Public Policy, 21:5, 

681-698. 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2014.897745
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2014.897745
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2014.897748?scroll=top&needAccess=true
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/debate%20slides-schengen-euroscepticism%20-The%20great%20divide.pptx
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/debate%20slides-schengen-euroscepticism%20-The%20great%20divide.pptx
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2014.897744
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2014.897744
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 האירופית הנציבות: מוסדות .8

Morten Egeberg, "The European Commission," in Cini, 2019, chapter 10. 
 

 ות?  ב? מה סמכויותיהם? כמה עובדים בנצית(: איך הנציבים נבחרים דקו 5) אןכסרטון  –הנציבות  על

 . ציבים, ועודווים או שווה קצת יותר? ראו היכן יושבים הנ ה בין שהאם הנשיא הוא שוו

 

 

  האירופי יחודאהאירופית ומועצת ה  המועצה .9

Jeffrey Lewis, "The Council of the European Union and the European Council," in 

Cini, 2019, chapter 11. 

 

  דקות(  5) כאןראו סרטון  –על המועצה 

 

-88לאומית, רסלינג, עמ' -יה עלאירופי: ניסוי בדמוקרט(, האיחוד ה2014נוכה )ת: עידית חספנו הקריאל

98. 

 

 

 מאסיפה דיונית למחוקקת – הפרלמנט האירופי .10

ציבים, ועמדי נ ימוע למשבוצות מפלגה, ק בחירות ישירות, מושבים דגרסיבית,  חלוקת : מושגים

spitzenkandidaten, קונו?יות ון דמוקרטי גירע 

 

Charlotte Burns, "The European Parliament," in Cini, 2019, chapter 12. 

 

   (דקות 5)  כאןראו סרטון . 

 

 .Simon Hix and Bjørn Høyland, ch. 3 "Legislative Politics", p. 49-74     :לקריאה נוספת

 

 ופי. ארח מרצה אורח העובד בפרלמנט האירתבשיעור י

  קבל תשובה לה.עליך להכין שאלה אחת שאין עליה מענה בחומר הקריאה והיית רוצה ל

זור על שאלה ן לחאי .14:00בשעה  15.12.21עד במוודל  ספורום הקוראלה להעלות את השיש ל

 . כבר בפורום אלהשנש

 

 יחוד האירופימערכת בתי הדין של הא/י לצדקבית הדין האירופ .11

אמנה, דירקטיבה,  חוו"ד מקדמית, , תחולה ישירה, עליונות, acquis communautaire: מושגים

 . רגולציה

 

Ilias Kapsis, "The Court of Justice of the European Union," in Cini, 2019, chapter 13. 

 

  דקות( 2) כאןראו בסרטון    – יחודהדין פסק לאזרחי הא תיות שב זכוי  גלו . 

 

 Simon Hix and Bjørn Høyland, ch. 4 "Judicial Politics", 75-101                :לקריאה נוספת

 

https://www.youtube.com/watch?v=mE1rnOi8AFc
https://www.youtube.com/watch?v=mE1rnOi8AFc
https://www.youtube.com/watch?v=mE1rnOi8AFc
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8
https://www.youtube.com/channel/UCTfyrAlsJRZF1nGLLgnDiMA
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 שיעורים( 2) ן?ת הטו א: מי נותן חלטותבלת ההליכי קת .12

קונצ -פה,  ( (IGCממשלתית -בין ועידה  :מושגים קונסטרואחד,  )המנעות  רוב  נזוס,  רגיל,  רוב  קטיבית(, 

( מיוחס  רוב  )QMVמוחלט,  כפול  רוב   ,)Double Majority( גדולה  קואליציה   ,)EPפישור ועדת   ,)  ,

 . רגולציה, דירקטיבהיאלוג, טר

 

Edward Best, "Policy-Making in the European Union," in Cini, 2019, chapter 16. 

 

  ההליך קבלת העל ת( חלטות הרגילOLP – Ordinary Legislative Procedure  )–   הליך החקיקה

 ם(.השרי ל מועצתוס חזרה ע)+בונ  כאןהשגור באיחוד מאז אמנת ליסבון ראו בסרטון 

 

 :ספתנולקריאה 

Neill Nugent (2017), "The Crisis and the EU's Institutions, Political Actors and 

Processes," In: D. Dinan, N. Nugent, & W. E. Patterson (Eds.), The European Union 

in Crisis (London: Palgrave Macmillan), ch. 9. 

 

Amy Verdun (2013), "Decision-Making in the European Union before and after the 

Lisbon Treaty," West European Politics, Vol. 36, No. 6, 

 

 

 לעין? לעתיד הנראה ממשלתית -: ביןובטחון מדיניות חוץ .13

 EPC  ,CFSP ,ESDP ,CSDP  ,PESCO, EEAS, HR/VP :מושגים

Ana E. Juncos and Anna Maria Friis Kristensen, "The European Union's Foreign, 

Security, and Defence Policies," in Cini, 2019, chapter 19. 

 

 , ת של האיחודחומי מדיניועל ת לקריאה נוספת

Tanja Börzel (2005), "Mind the Gap! European Integration between Level and 
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October, available online here. 
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https://www.thenewfederalist.eu/josep-borrell-a-realist-european-foreign-policy
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13501763.2019.1619801?needAccess=true
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2017.1310281
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