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Objectius

Los objetivos del módulo son: - Conocer la acción de la UE en materia de cooperación al desarrollo y sus
prioridades. - Analizar y conocer los instrumentos propios de la política de vecindad de la UE y sus relaciones
con los países cercanos, tanto en su dimensión oriental como en su dimensión mediterránea. - Analizar la
política comercial de la UE, especialmente en relación con la OMC. - Identificar los instrumentos y las
prioridades de la dimensión exterior de las políticas mediambiental y energético. - Conocer los instrumentos
de la UE para la promoción de los derechos humanos y la democracia en su acción exterior.

Competències

Integració Europea
Analitzar els instruments jurídics, polítics i econòmics utilitzats per la UE en les seves relacions amb
tercers països (especialitat Acció Exterior).
Analitzar els mecanismes i les actituds adoptats per la UE en la seva participació en diverses
institucions i organismes internacionals multilaterals (especialitat Acció Exterior).
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
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Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit

Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Identificar les polítiques de la UE en els principals marcs regionals en què desenvolupa l'acció exterior.
Identificar l'estatut de la UE al si d'altres organitzacions internacionals i marcs multilaterals.
Interpretar l'efectivitat dels resultats de la seva acció en altres organitzacions internacionals i marcs
multilaterals.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Valorar l'estratègia i els resultats de l'acció exterior de la UE.

Continguts

0. INTRODUCCIÓN - Identificación objetivos - Metodología de trabajo - Presentación global contenidos 1.
CUESTIONES ACTUALES DE LA POLÍTICA COMERCIAL UE 1.1. El comercio internacional y su regulación
jurídica 1.2. Las competencias de la UE en las relaciones económicas internacionales 1.3. El régimen de las
importaciones y de las exportaciones 1.4. Los instrumentos de defensa comercial 1.5. Los acuerdos con
terceros países en materia comercial 2. LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UE Y
AMÉRICA LATINA 2.1. Evolución histórica e identificación de retos. Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió
Europea 2014 - 2015 2 2.1. Evolución histórica e identificación de retos. 2.2. El contenido de la cooperación al
desarrollo 2.3. La estrategia de cooperación en América Latina 3. LA POLÍTICA DE VECINDAD (I):
DIMENSIÓN ORIENTAL 3.1. La estrategia de vecindad: países afectados en su dimensión oriental 3.2. Las
relaciones UE-Rusia: el estado de la cuestión 4. LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA UE 4.1. La UE en el
contexto energético internacional 4.2. La política energética Europea 4.3. Taller 5. LA POLÍTICA
MEDIOAMBIENTAL DE LA UE 5.1. Gobernanza internacional del medio ambiente 5.2. Política de la UE del
medio ambiente 6. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UE 6.1. La
condicionalidad democrática de la UE 6.2. Estudio de caso: la UE y la Corte Penal Internacional

Metodologia
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Metodologia

La metodología empleada combina: Clases expositivas Presentación oral de trabajos Debates entre
estudiantes y con invitados (practitioners)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 50 2 3, 4, 8, 10

Comentari Drets Humans UE i acció exterior 6 0,24 4, 5, 6, 8, 9, 10

Estudi 60 2,4 2, 5, 7, 8, 10

lectura manuals 20 0,8 3, 4, 5, 9

Lectura textos 20 0,8 1, 3, 7, 9

Preparació i redacció treballs 20 0,8 3, 5, 7, 8, 9

recerca documents 23 0,92 1, 3, 6, 7, 8, 9

taller política energètica 4 0,16 3, 10

Tipus: Supervisades

Discussió política veïnat i Rússia 6 0,24 2, 3, 9, 10

Tipus: Autònomes

Assaig política cooperació al desenvolupament 5 0,2 1, 3, 7, 8

Comentari política comercial 6 0,24 3, 7, 9

Avaluació

El módulo de evaluará a partir de los ejercicios, fichas y lecturas que los distintos profesores que participan en
el módulo irán indicando. Se valorará la participación en clase y la asistencia es obligatoria en un 80 %.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assaig política cooperació al desenvolupament 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Comentari drets humans 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Comentari política comercial 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Discussió política veïnatge i Rússia 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Taller energia 20% 6 0,24 1, 3, 5, 6, 10

Bibliografia
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Bibliografia

A continuación, únicamente se indican las obras más recientes. Hill, C., Smith, M. (Eds.) ; International
Relations and the European Union, 2nd ed. 2011, Ed. Oxford. Koutrakos,P. (Ed.), The European Union's
external relations: a year after Lisbon Treaty, CLEER Working papers, 2011/3. Cardwell, J.P. (Ed.) EU
External Relations Law and Policy in the Post-Lisbon Era, T.M.C. Asser Press, Springer, 2012. Bibliografía
complementaria Dada la ausencia de obras generales que cubran la totalidad de los aspectos incluidos este
módulo, en cada bloque temático se indicarán los documentos institucionales o académicos más adecuados.
Recursos electrónicos http://www.uab.es/iuee Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió Europea 2014 - 2015
4 http://www.uab.es/iuee http://europa.eu.int http://selene.uab.es/_cs_iuee/catala/obs/
http://www.bertelsmann-stiftung.de http://www.ceps.be http://www.theepc.be http://www.notre-europe.asso.fr
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