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ترجمه

تحقیق توسط پارلمانها ،استفاده سیاسی ازحقوق دموکراتیک
پیمان اتحادیه اروپا (4ماستریخت) نخستین
مفادی است که قدرت قابل توجهی از اختیارات
تحقیق را به پارلمان ارائه داد .طبق ماده  226این

  نویسنده :الیویه روژنبرگ 1اِ وا پاوی 2فابین َون
3
ِدن الست

پارلمان ایــن فرصت را میدهند تا در دستور کار

  منبع :وبسایت پارلمان اروپا

کمیسیون اروپــا تأثیر بــگــذارد و با افــزایــش آ گاهی

اروپا استفاده کرده است .کمیتههای تحقیق به

شــهــرونــدان بحث دموکراتیک را گسترش دهــد.

پیمان نامه ،حق ایجاد کمیتههای موقت تحقیق
بــه پارلمان اعطا شــده و مبنای قانونی سرمایه

منظور تشخیص کارآیی دولــت اســت .توجیهات

کمیتهها با عدم همکاری دیگر نهادهای اتحادیه

گ ــذاری بــا اخــتــیــارات قابل توجهی بــرای اق ــدام و

تکمیلی ب ــرای ای ــن اخــتــیــارات در م ــورد مجلس

اروپـ ــا بــا مشکل دســتــرســی بــه اســنــاد و تشکیل

تأثیرات سیاسی فراهم کرده است .مذا کرات بین

پیشنهاد و ارزیابی میشود .همانطور که در جدول

جلسات مواجه شدهاند.

سه نهاد در راستای آیین نامه ماده  226معاهده

زیر آمده است:

سه مجموعه از  10پیشنهادی:

عملکرد اتحادیه اروپــا ، 5پس از ده سال موفقیت

نتیجه  :2موضوعاتی کــه کمیته تحقیق در

آمیز نبوده است .از سال  ،1995پارلمان  5کمیته

پارلمان به آن میپردازد مشابه مــواردی هستند

هــدف اول ،حفظ قــدرت تحقیق و بررسی

تحقیق تشکیل داد که به تدریج تعداد اعضای

که در پارلمان ملی بررسی میشوند با این تفاوت

پــارلــمــان ب ــدون در نظر گرفتن پــارلــمــان ،ش ــورا و

آنها افزایش یافت و با محدودیتهای روی ـهای و

که در مجلس باید بر نقض ادعا یا سوء مدیریت در

کمیسیون برای توافق بر پذیرش یک قانون است،

سیاسی مواجه شد .هدف از این گــزارش ارزیابی

اجرای قانون اتحادیه متمرکز شد.

زیرا هم دومی نامشخص است و هم اینکه تحقیق
یکی از وظایف دموکراتیک پارلمان است.

تحقیقات گذشته پارلمان ،به ویژه مقایسه آنها با

همانطور که در شکل زیــر نشان داده شده

اقدامات در مجالس ملی اتحادیه اروپا است .این

اســت ،کمیتههای کمتری در پارلمان نسبت به

 -1پارلمان باید به سرعت و بــدون انتظار برای

گزارش همچنین چگونگی تقویت توانایی مجلس

بزرگ عضو تشکیل
مجالس نمایندگان کشورهای ِ

رسیدن به توافق نهایی نسبت به منصوب

را ارائه میدهد.

شدهاند و پویایی موجود در پارلمان ملی در یک

کــردن کمیتههای جدید تحقیق و بررسی،

دهه گذشته در پارلمان منعکس نشده است.

اقدام کند.
فعالیت
 -2اندازه ،هزینه و زمان الزم برای انجام
ِ
کمیتههای تحقیق پــارلــمــان بــایــد مــحــدود

نتیجه  :1دالیــل و توجیهات استاندارد برای

نتیجه  :3پارلمان از قبل توانایی تحقیق را

اعطای حق استیضاح نمایندگان مجلس به طور

داشــتــه امــا بــا یــک ســری مــحــدودیــت روب ــرو بــوده

کلی در مورد مجلس اعمال میشود .در دراز مدت

اســت .از ســال  ،1995پارلمان  5کمیته تحقیق

اخــتــیــارات تحقیق بــه عــنــوان نتیجه مسئولیت

تشکیل داده کــه بــه تــدریــج تــعــداد اعــضــای آنها

 -3پارلمان باید از طریق رویــکــردی حــرفـهای و

سیاسی دولــت بــه مجلس اعــطــاء شــد .در واقــع،

افزایش یافته و از استراتژی تشخیص خود برای

حزبی و نیز با امضای یک توافقنامه انتقالی

هــدف اصلی پارلمانها جمع آوری اطــاعــات به

بــررســی دقــیــق و کــنــتــرل ســیــاسـتهــای اتــحــادیــه

بــرای بهرهمندی از همکاری کمیسیون در

باشد.

