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תהליכי קבלת החלטות ו  היסטוריה, מוסדותאיחוד האירופי: מבוא ל  

 צדקיהו  -ד"ר מאיה שיאון 
 ש"ש   2,  1099700001מספר קורס  

 

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

תהליך האינטגרציה    בות שלרכת והמויחודיוהי   את  מוסדית, כלכלית ומשפטית. מטרת הקורס היא להציג

החלטות,  האיר קבלת  תהליכי  המוסדי,  מבנהו  שלו,  ההיסטוריה  מבחינת  שופי  גם  וככל  תחומי  יתאפשר 

הגורמים, השחקנים והמנגנונים המניעים ננתח את נמפה ו . במהלך הקורס בהם הוא עוסקמרכזיים מדיניות 

 .לאורך השניםהתהליך את ועוצרים 

 

 , סמסטר א'ש"ס 2 ,עורשי :סוג קורס והיקף

 

  בנין נפתלי. ,820 כיתה, 45:19 – :1518 ,'איום  :פגישות השיעור

 

 . מראש םבתיאו  רצוי ,לאחר השיעור ,'איום : שעות הקבלה

 . (odleMo ולא דרך ,דוא"לל כיתבו ישירות) ac.ilil.tauion@mamayas.  :הדוא"ל המרצ 

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

 

ם לוש( 2)ו: שבבסיס והרעיונות ופיירהא האיחוד פתחותתה ( 1) במסגרת הקורס:  יילמדואשר  איםושנה

הגודל;  תבאמצעו ויתרון   לתבק תהליכיו  (4) הראשיים  מוסדותיו פעולת ןואופ סמכויות (  3)  כלכלה 

 י והעמקתופחוד האירוהאיהרחבת  תהליכי  (5) ; תממשלתיו-לאומיות מול בין-: עלוביניהם בהם ותההחלט

מת  – הם  משל אגשים  נ האם  זה?זה    ימיםו  ייחודיות ,  בנוסף ( 6)  את   מבחינה האירופי האיחוד תבחן 

   .כלכליתו  משפטית , מוסדית , יתמינהל

להקנות  רוקה נועד  הבנהכישורים "קשים"ס  מושגים,  ידע,  ועוד,  :  ניתוח  יכולת  כישורים   לפתח  וכן, 

עצמאיתמל :  "רכים" קבוצתית  ידה  עבודה  ובעלוכ,  לצד  בכתב  תקשורת  שכנוע,  חשיבה  פה,  -שר 

 וד. ועביקורתית, 

מר בקורסכמושגים  שילמדו  ת אופקי)  מקההע  בה,הרח  ,גלישהממשלתיות,  -יןבמיות,  לאו-על  :זיים 

הגו  אנכית(,ו מכסים,  ,לדיתרון  הכר  רויות, החי  ארבע איחוד  משותף,  )שוק  הדדית   mutualה 

recognition,)  ממשלתית-בין ה ידוע  ,acquis communautaire,    ,עליונות ישירה,  תחולה 

competence  )ד  ,)סמכות רגולציה,  ירקטיבהאמנה,   ליךהקונצנזוס,    ,דחא פה החלטות קבלת הליך, 

 OLP – Ordinary)  "הליך חקיקה רגיל"  (,Double Majority)  כפול רוב(,  QMV)  מיוחס רוב הצבעת

Legislative Procedure) . 

להכיר שחשוב  נוספים  ממצה)  מושגים  לא  חלקרשימה  ילמדו  .  בקורס  בקורסם  אחרים  וחלקם  ים 

)הדרגתי,    לימנטנקריא,  רמות רבת/מרובדת  משילות,  ריבונות תלצוהא כתמשי,  גומלין-תלות:  (בתכנית

)וספתי(,  ת מעבר  מובחנ אינטגרצ  (,transition periodתקופת  (,  Differentiated Integration)ת  יה 

,  DG – Directorate General  ,COREPER  ,rapporteur  ,Advocate Generalאינטגרציה,  -דיס

),  trialogue,  תשותפמה ההחלטה הליך,  תייעצותהה הליך פישור   ,(Conciliation committeeועדת 

 .טיותאירוסקפ(, פש התנועהאזור שנגן )חוחוד המטבע(, ירו )איאזור הא , אירופיזציה

mailto:mayasion@mail.tau.ac.il
mailto:maya.sion@mail.huji.ac.il
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 :הציון יעתקב ושיטת .יתטהסטודנחובות 
 

כדי לקבל ציון  הכרחיתנאי . היא ורסבק נועדה לפתח למידה פעילה ןמטלת ציר הזמא. 

, הפנמת )התמקדות בעיקר ה למידשנועדה לו מטלה זסופי בקורס, אך לא ינתן עליה ציון. 

מושגי  הפעלת ל, ניתוחית פעילה חשיבהול (והבניית ו חוד האירופיהבסיסי אודות האי  הידע

המטלה היא   3-6, ובסוגיה כתירגול הסטודנטים.ות ללכלמטלה זו   2בסוגיה מס'  .הקורס

  בקישורית למטה)שילחו את הגוגל דוק ש סוגיה אחת להגשהה מקבלת כל קבוצקבוצתית )

 (.דוא"לב

 .כאןבקישורית  שיתופיץ הקובבראו לפירוט המטלה 

 חידונים.  2-סרטונים ומענה ל 3-בצפיה  ב.

 יא הכנה לדיבייט סוף קורס ה דיבייטמיני מטלת ה. ג

 

תנאי לקבלת  

 ציון בקורס 

   .הסופילציון נוס וב - תובמטלו בשיעור ת פעילה ותורמתהשתתפו

סיס  )בייחוד על ב  יםהשתתפות פעילה ותורמת בשיעורמך למ אני מצפה  בלי קשר לציון,  

אי  ל  ובחש   .(קורסהי  ומרוח  הקריאה אותךךתולשמוע  איבדתי  איפה  להבין  ות  )שאל  , 

בו  טיבי  אינטראקשיעור  .  פותנוס  הסקרנות שלך התעוררה ויש לך שאלותאיפה  , והרה(הב

   .ממנו תגבר  הלימודית  , והתועלתיותר לכולנוין מעניו  דינאמיור ה שיעיו יהשתתפת

 

נקודות   5עד 

לפי שיקול 

 דעת המרצה

  .(אןכוהרשמה  המרשי )ראו על בסיס ספר הימה סגורבחרו מרש ים שיבנושא דיבייט

טעינת טיעון משכנע, מבוסס ידע, עובדות, נתונים הדיבייט שם דגש על : כיתההצגה ב

בשיתוף עם  קבעי בייטים בכיתהי מועד להצגת הדוואתית. וחשיבה, כולל ביקורתית והש

 . הסטודנטים.ות

   .הקורס דגש על יישום נכון של מושגייושם הן בהצגה בכיתה והן בעבודה הכתובה 

תוסיף   הקבוצה, )אישיתכעבודה כתובה הדיבייט יוגש  יתה,ה בכההצגלאחר בוע ש עד

ל י כ"עגת הטיעון צה. , כולל רשימה ביבליוגרפיה(באופן כללי מבוא המסביר את הנושא

   .מילים 1000עד  .ית:סטודנט

דיבייט ואיך להציג בו? קובץ  מהו   –דיבייט ": הנחיות נוספות לדיבייט במוודלראו 

 ."(תשפ"ג ט ואיך להציג בו?הו דיביי יבייט! מ ומדת לדרציה האירופית עגהאינט ובץ: שם הק)" הנחיות

100% 

 

 

  –שות האיחוד עם חד מי/שבועיודוא"ל יהרשמו לקבלת : המלצה

מעודכן   להיות  הארוצה  באיחוד  קורה  היופ ירמה  מתקשורת  ?  מבארץ  הנ   מאוד  טעדווחת  .  בוה  עשעל 

ת הנושאים צרו את רשימ  -EU-coPoliti   ל דיווח על חדשות שמעניינות אותך כאן: .י להרשם לקבתוכל

  פי ור איה  ביותר בנושא האיחודים  הנקרא  תרי החדשות האינטרנטימאד  א"ל יומי. אחותרצו לקבל ד  בהם

 ....(בןד מו תמי ור פנימי, לאמוהיש ים.  רם צעיכותבי)

 .דועו( םלושתבן האחרו) Euronews ,veiEuract, observeruE – נוספיםאתרים  ▪

  

https://docs.google.com/document/d/1ieCgiA1498pLCiz_gibuW48A8Uw-epvX03ERnvRD6S4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ieCgiA1498pLCiz_gibuW48A8Uw-epvX03ERnvRD6S4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ieCgiA1498pLCiz_gibuW48A8Uw-epvX03ERnvRD6S4/edit
https://docs.google.com/document/d/1xbEJN6nMo7aBROvOPaI55R1V9dq_bU6qT_IdvMPs9A8/edit?usp=sharing
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/176829/mod_resource/content/2/%D7%9E%D7%94%D7%95%20%D7%93%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%98%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%92%20%D7%91%D7%95%202022-23-TAU-%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%AA%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%9F.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/176829/mod_resource/content/2/%D7%9E%D7%94%D7%95%20%D7%93%D7%99%D7%91%D7%99%D7%99%D7%98%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%92%20%D7%91%D7%95%202022-23-TAU-%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%AA%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%9F.pdf
http://www.politico.eu/
https://www.euronews.com/tag/european-union
https://www.euractiv.com/
https://euobserver.com/
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 בקורס: עיקריים  פרי קריאהס

 

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

ed., (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2005).* 
  של  (  2010)  חרותמאו /ת ומ ות קודדור הבמש  ניתן להשתמד.  איחושל ה  נועד להיסטוריהDinan  ,די  מו מת ע בהתא

 . תקופה המצוינת בסילבוסלפי ה  תבקשת,הקריאה המ

 Michelle Cini and Nieves Pérez-Solórzan Borragán, European Union Politics, 7th 

Edition (Oxford: Oxford University Press 2022).    [Cini]   -כ . יסומןוודלסרוקים במ םקיפר

 

  :)רשימה חלקית( ירופיתותהליך האינטגרציה הא יירופאהאיחוד ה בנושאמובילים כתבי עת  *

• Journal of Common Market Studies 

• Journal of European Public Policy   

• European Union Politics 

• European Union Law 

• Journal of European Studies 

• Journal of European Integration 

 

 
 ת וקריאה מומלצ רסקות הניתכ

 
שטמ תכבעה  כל  שהיל  כפונית  לשיפא  אחרו  נוייםה  לעקוב  הנ הודע  יש  בכיתהות  באמצמסרות  עות , 

moodle  שיעור,  קריאה לפני כל  להנדרשים  קורות  המת  א  מפרטתלהלן  נית  התכ  מחלקה.או במזכירות ה

 . רסהקו איושמנ פים בכל אחד וכן המלצות קריאה למקורות נוס

 

 

  יד האירופת האיחוייחודיומבוא:  .1

לבניי  הגורמיםהיו    המ)א(   האירופי?והסיבות  האינטגרציה  פרויקט  כ"ח)ב(    ת  ייחודיתהאיחוד    -"יה 

  יה האירופית צטגרהגדרת האינ  –וד ית האיחגלוינוטרמ)ג(  בינלאומי ולמדינה ה לארגוןהשווא

ורופי: עקראיד המשפט האיחו"(,  2220יה רייך )רא ויעל   יבלסי י  ובר ,  אומיבינל  פטמש ,"  ותדוסמונות 

ש יםעורכרונן   ולמשפמכ)ה(  תיליש)מהדורה  חקיקה  למחקרי  משוון  העברית  ט  האוניברסיטה  וה, 

 . 129-131, עמ'  םשליירו

 

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", 1-7 . 

 

 סרטון ייחודיות האיחוד האירופי צפו:  

 

ב   :תרגיל על בסיס הסרטון  .  (יתבקישור )  מושג ההרחבה  -(  1חלק )רטון מושגי הרחבה והעמקה  ס צפו 

 (.( מושג ההרחבה1חידון על בסיס הסרטון מושגי הרחבה והעמקה )")נקרא בקישורית ענו על החידון 

 
 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4215827
https://moodle.tau.ac.il/pluginfile.php/176838/mod_resource/content/2/01-A.TAU%20intro-%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%90%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9C%D7%9C_20%D7%93%D7%A7.mp4
https://youtu.be/losgtwl67JM
https://forms.gle/vysx2jphSWpvULg9A
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 : ( 6-2ות )סוגי תהיסטוריהתפתחות  -חידה א' י

 

הפחם והפלדה לת  יהק  מתהקגורמים ל  –  1945-1955,  רופיהאי  טגרציההאינ   תהליך  של  תחילתו .2

 טחון הבת לקהיוכשלון 

בקורסתחי  לפנ  כיתתי  תרגיל השני  השיעור  חומקיראו    :(30.10.2022)  ילת  של את  הקריאה  ר 

זו ופי תקובץ השיהות  עבאמצ הקריאה  חומר  הוציאו את העיקר מ מר,  כלו קריאה פעילה,    סוגיה 

 . כאןישורית בק

זהו תירגול לקראת העבודה   לטבלה.  תם.ןסהכנ ש  אירועיםה   עליון  נקיים דהבא  ת השיעור  בתחיל

 . 6עד  3 גה בכיתה של סוגיותהתחלקו לקבוצות להצ  קישורית הנ"לאותה בבקבוצות. 

 

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

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

 

 

   ת רומא ומשבר הכיסא הריקומנא -  1956-1969 :מקוםה ב צירוע (?גלישהמקה )הע .3

Desmond Dinan (2005), pp. 30-35; 39-56. 

 . כאןישורית בקקובץ השיתופי ות העבאמצ ציר הזמן  מטלת  –קבוצה א' 

 

ב   :תרגיל והעמקה  סר  צפו  הרחבה  מושגי  הה  -(  2)טון  החידון    .  העמקמושג  על  ענו  הסרטון  בסיס  על 

 .  (ואנכיתעמקה אופקית חידון על בסיס הסרטון מושגי ה)נקרא "בקישורית 

 

 

 ות ראשונות + הרחב רופה האחת"עד ל"חוק אי -1969-1987 ת" והשנים ה"רע .4

Desmond Dinan (2005), pp. 56-65; 69-93; 97-114 (de-Gaulle departure - SEA). 

 . כאןישורית בקקובץ השיתופי ות העבאמצ ציר הזמן  מטלת  –' בקבוצה 

 

 

 אסטריכטמאמנת  – 1988-1990s ימה:דהגדולה ק  קפיצהה .5

Desmond Dinan (2005), pp.114-128. 

 . כאןישורית בקקובץ השיתופי ות העבאמצ ציר הזמן  מטלת  –' גקבוצה 

 

 

 משברים תשרשרסבון וילאמנת  – 2000-אתגרי שנות ה .6

המושגים אופקיתה)העמקה    ה,רחב:  אנכית(,והעמק  עמקה  )אינ   ה  מובחנת   Differentiatedטגרציה 

Integration) . 

 

[Cini] Clive Chruch and David Phinnemore, "Carrying the EU Forward: The Era of 

Lisbon," in: Cini, 2022, ch. 3, pp. 29-48 (notice it is the 7th edition). 

 . כאןישורית בקקובץ השיתופי ות העבאמצ ציר הזמן מטלת  –' דקבוצה 

 

 :נטגרציה מובחנת(איי אקות והרחבות ברסיכום העמ) ותרשריאת ק

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. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ieCgiA1498pLCiz_gibuW48A8Uw-epvX03ERnvRD6S4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ieCgiA1498pLCiz_gibuW48A8Uw-epvX03ERnvRD6S4/edit
https://www.youtube.com/watch?v=Sj_aq_XBgXE
https://forms.gle/6wRRHoNFmFa8QFnW6
https://docs.google.com/document/d/1ieCgiA1498pLCiz_gibuW48A8Uw-epvX03ERnvRD6S4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ieCgiA1498pLCiz_gibuW48A8Uw-epvX03ERnvRD6S4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ieCgiA1498pLCiz_gibuW48A8Uw-epvX03ERnvRD6S4/edit
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 :  (10-7גיות )סו מוסדות –יחידה ב' 

 : מה חשוב לדעת על כל מוסד

  ?באיחוד האירופי יםמייצגויושביו המוסד מהם האינטרסים ש )א(

 ונים.ות? נציגיו ממכיצד )ב( 

של  )ג(   הסמכויות  שונומתי  המוסד?  מהן  אלו  שונוסמכויות  וכיצד  או התח  המוסד  האם  –  ,  זק 

   ?ויים אלושינ רמים שהביאו להגו םהמ ?נחלש

 ? תהליך האינטגרציהעל  והשפיעסד/יושביו והמצד ( כי)ד

דיבייטהמ ב  יני  לדיבייט  הכנה  הקוהוא  המאפשררססוף  וחש  ,  קבוצתית.למידה  באמצעות   יבה 

אתם הל  יםבקשתמ.ן  התרגיל,  על  דגש  הקרי  עיקרשים  המוסדי    האבחומר  המבנה  את  ולהבין 

  .ועל ומתפקדפ יפרויהאיחוד האותו באמצע

ענה על שאלת  ות  –(  7-10תבחר סוגיה מוסדית אחת )מבין סוגיות  וצה  קבוצות. כל קב  4-תחלקו לה

את הסוגיה  שנלמד    אחרלהבא )הראשונות של השיעור    דקות  10( במשך  ד ונגדבע)דיבייט  -המיני

 .דקות לקבוצת הנגד 5צת הבעד, דקות לקבו 5(. המוסדית המדוברת

 

 

 האירופית ציבותהנ .7

 DGהנציבות, קולג'  :מושגים

[Cini] Morten Egeberg, "The European Commission," in Cini, 2022 (7th ed.), ch. 10. 
 

 ת?  ובי? מה סמכויותיהם? כמה עובדים בנצת(: איך הנציבים נבחרים דקו 5) אןכסרטון  –ות נציבה על

 . עוד, ו.ותציביםשווה קצת יותר? ראו היכן יושבים הנ ווים או ה בין שהאם הנשיא הוא שוו
 

 (ב', 'א) רטונים במוודלו סאר בוחרים נציב דני?איך  –  2, פרק 2עונה    מהסידרה. 

דיב למיני  המועצה(  נציבות   ייטשאלה  על  הבא  השיעור  בתחילת  ניסוח :  )תוצג  על  בלעדיות  האם 

 ?פיתהאירו כה להשאר בידי הנציבותהחקיקה צרי

 

 

  האירופי יחודאת ומועצת ה האירופי ההמועצ  .8

 Point A,B, CoreperII, I :מושגים

[Cini] Jeffrey Lewis, "The Council of the European Union and the European 

Council," in Cini, 2022 (7th ed.), ch. 11. 

  דקות(  5) כאןראו סרטון  –על המועצה 

למיני המועצה  ייט  דיב  שאלה  על  הבא  השיעור  בתחילת  המו:  (פרלמנט)תוצג  צריכה עצ האם  ה 

רוב להצבעת  )   לעבור  כגם    (double majorityכפול  חדשות  מדינות  קבלת  באיחוד על  חברות 

 האירופי?

לה צריכים  המועצה  דיוני  האם  אלטרנטיבית:  דיוני  שאלה  כמו  שקופים,  בפרלהמליות  מנט  יאה 

 האירופי?

 

https://www.youtube.com/watch?v=mE1rnOi8AFc
https://www.youtube.com/watch?v=mE1rnOi8AFc
https://www.youtube.com/watch?v=mE1rnOi8AFc
https://moodle.tau.ac.il/mod/url/view.php?id=67572
https://moodle.tau.ac.il/mod/url/view.php?id=67572
https://moodle.tau.ac.il/mod/url/view.php?id=67572
https://moodle.tau.ac.il/mod/url/view.php?id=67573
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM
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 מאסיפה דיונית למחוקקת – אירופיהפרלמנט ה .9

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

spitzenkandidaten, קונו?יות ון דמוקרטי גירע 

 

[Cini] Charlotte Burns, "The European Parliament," in Cini, 2022 (7th ed.), ch. 12. 
 

דיב למיני  על    פרלמנט  ייטשאלה  הבא  השיעור  בתחילת  הדין)תוצג    וא   *וגיסבכל    האם:  (בית 

, כלומר יכולת  צבעהלת היכו  יך לקבלהאירופי צרהפרלמנט    קה של האיחוד האירופיחקיה  **תחומי

  ?הפיל את החקיקה אשר או לל

   , רגולציות, דירקטיבותקה: אמנותסוג חקי*

מתחו** תחומי  הם  חקיקה  חוץ מי  מדיניות  סחר,  הסביבה,  הגנת  חקלאות,  משותף,  שוק  דיניות: 

 )ביחרו תחום אחד(  וכד'מיסוי, ובטחון, 

 . )ביחרו תחום אחד(  בתחומי חקיקה און.ם מתמקדות.ים בסוגי אם אתייט, ביחרו  המיני דיב לצורך

 

 

 פייחוד האירומערכת בתי הדין של הא/י לצדקבית הדין האירופ .10

 . דירקטיבה, רגולציהוו"ד מקדמית, חישירה, עליונות, ולה , תחacquis communautaire :יםמושג

 

[Cini] Ilias Kapsis, "The Court of Justice of the European Union," in Cini, 2022 (7th 

ed.), ch. 13. 
 

  סייבל   מי, יעל רונן ורובי משפט האיחוד האירופי: עקרונות ומוסדות," משפט בינלאו , " ( 2022)   אריה רייך 

 .167-168, 155-164, 150-154, ד נלאומי, תשפ" עורכים, המכון למשפט בי 
 

לשמר  האם    :( תהליכי קבלת החלטות)תוצג בתחילת השיעור הבא על  בית הדין  ייט  מיני דיבשאלה ל

 האירופי על החוק הלאומי? החוק עליונות את

 

 

   ן?ת הטו א: מי נותן חלטותבלת ההליכי קת .11

קונצ-פה,  ( (IGCממשלתית -בין ועידה  :שגיםמו )המנעסנזואחד,  קונס,  ר טרוות  רוב    ובקטיבית(,  רגיל, 

)רו  חלט, מו מיוחס  )QMVב  כפול  רוב   ,)Double Majorityג קואליציה   ,)( פישורEPדולה  ועדת   ,)  ,

 . רגולציה, דירקטיבהיאלוג, טר

פעילה: שילוב   קריאה  ביטוי  לידי  באים  שכאן  האירופי    תוהמוסדהאינטרסים  באיחוד  השונים 

וגו  סו(  )בפי?  חוד האירו עיקריים באיה  ההחלטותתהליכי קבלת  סוגי  הם  מ  )א(  .יםמייצג  הםויושבי

-מי מהם בין  ?לאומי(-ההליך לעל  )מה הופך את  לאומי ומדוע-עלמי מהם  את ההליכים השונים:  

  מוסד   כל  סמכויות שלה  מהציינו  )ג(    ?ממשלתי(-ופך את ההליך לבין)שוב, מה ה   ומדוע  ממשלתי

ל   הגורמים  םהמו  וציינ  ,סמכויות אלו שונומתי    אתרו)ד(    . שלב של התהליך  כלב ם  ויישינשהביאו 

תהליך  על    והשפיעך השנים  רלטות באיחוד האירופי לאוקבלת ההח  כישינוי תהלי ( כיצד  ה)  ?ואל

 ?האינטגרציה

התרגי אתםהאישי  לבאמצעות  הל  יםבקשתמ.ן  ,  על  דגש  את    הא הקרי  מרבחו  עיקרשים  ולהבין 

הביןינטראקצ הא ההחלטות  תוא  ת ימוסד-יה  קבלת  האירו  םבאמצעות  תהליכי    פועל   יפהאיחוד 

  .ומתפקד

 

[Cini] Edward Best, "Policy-Making in the European Union," in Cini, 2022, ch. 16. 
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  ההליך קבלת העל ת( חלטות הרגילOLP – Ordinary Legislative Procedure  )–  יקה ליך החקה

 ם(.השרי ל מועצתוס חזרה ע)+בונ  כאןרטון ראו בס סבוןחוד מאז אמנת ליהשגור באי 
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https://www.youtube.com/watch?v=BUMyjwCMzSI
http://us.macmillan.com/author/hubertzimmermann
http://us.macmillan.com/author/hubertzimmermann
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