ترجمه

تیر و مرداد 1399

شماره اول

طول تحقیق ،تا زمانی که مذا کرات در مورد

تحقیق ســازمــان یــافــتــه بــایــد فــرصــتــی بــرای

حمایت صریح تعداد زیادی از آنها را در این

ماده  22۶معاهده عملکرد اتحادیه اروپا ادامه

پیشبرد آن باشد .در صورت لزوم ،استراتژی

خــصــوص بــه دســت آورد (بــه طــور کلی یــا در

داشته باشد ،قــدرت تحقیق خــود را تقویت

خود تخریبی نیز باید در ارتباط با این روایت

خصوص موضوعی معین).

کند.

دموکراتیک اجرا شود.

هـ ــم بـ ــه دالیـ ـ ــل ن ــظ ــری و هـ ــم بـ ــه دالیـ ــل

 -4نقش شبکهای پارلمان در خصوص تحقیقات

 -2همه یا ا کثریت قریب به وقــوع گــروههــا باید

قضایی غیر پارلمانی و پارلمانی که هم در
غیر
ِ

حامی مذا کرکننده پارلمان باشند .این مورد
میتواند بــدون تغییر آئیننامه پارلمان و از

سطح اتحادیه اروپــا و هم در سطح داخلی
انجام میشود ،تقویت شود .که بدین منظور

حزبی سیاسی که به
طریق یک توافق میان
ِ
هر یک از آنها حق پیشنهاد دادن موضوع

بین سازمانی به کار گرفته شوند.

کمیته تحقیق و اعــطــای نقش گــزارشــگــر یا

مجموعه دوم پیشنهادات توصیه به پارلمان

صندلی در آن را میدهد ،به دست آید.

باید ابزارهای فیزیکی و مجازی برای همکاری

جهت تقویت موقعیت چانهزنی فعلی خود در

 -3رئیس پارلمان میتواند در کنار هر گونه مالقات

مــذا کــرات بــه منظور اج ــرای مــاده  22۶معاهده

رسمی و عمومی با کمیسیون و نمایندگان

عملکرد اتحادیه اروپــاســت .که ایــن امــر مستلزم

شـ ــورا بــه ط ــور عــمــومــی و سیستماتیک به

راهــبــردهــای سنتی از م ــذا ک ــرات بــیــن ســازمــانــی

مذا کرات جاری و نگرانیهای پارلمان اشاره

گذشته است ،به خصوص:

کند.

 -1پارلمان بــرای حمایت از نقش تحقیق خود

 -4پــارلــمــان اروپـ ــا م ـیتــوانــد در قــبــال همکاری

باید روایــتــی دموکراتیک بــســازد .هــر کمیته

متعادل بین پارلمانی با پارلمانهای ملی،

جدول ۱

استراتژیک ،ایــن گــزارش در نهایت به ایــن نکته
توجه دارد که پارلمان سطح جاهطلبی در خصوص
شورا را کاهش میدهد.
 -1پــارلــمــان مـیتــوانــد موقعیت مــذا کــره خــود را
تغییر ده ــد و بــپــذیــرد کــه حــق وادار کــردن
شاهدان به سطح سازمان آنها بستگی دارد
و این موضوع هم در خصوص اتحادیه اروپا و
هم سازمانهای داخلی ،صدق میکند .برای
هر نماینده اتحادیه اروپا ،این حق حدا کثری
بــوده و بــه طــور مستقیم اجــرا مـیشــود و در
سطح اتحادیه اروپــا نیز مصوب شده است.
بــرای نمایندگان و رهــبــران کشورهای عضو
ایــن حــق اجــبــاری نخواهد بــود ،امــا هرگونه
استنکاف از آن بــایــد بــه مــوقــع اب ــاغ شــود.
احــضــاریــه ،ب ــرای اشــخــاص ثــالــث ،در اصــل
تــوســط کــشــورهــای عــضــو ،مــطــابــق مــقــررات
موجود برای پارلمان ملی آنها اجباری و الزم
االجرا میشود.
 -2پارلمان میتواند موقعیت مذا کره خود را تغییر
دهــد و بپذیرد که حق دسترسی به اسناد،
بــه اتــحــادیــه اروپ ــا و سطح داخــلــی سازمانی
کــه اســنــاد در آن ق ــرار دارنـ ــد ،بستگی دارد.
دسترسی کلی و مستقیم به هر یک از اسناد
اتحادیه اروپــا در سطح اتحادیه اروپــا مصوب
و الزم االجرا شده است .این دسترسی برای
سازمانهای کشورهای عضو اجباری نخواهد
بود اما هرگونه استنکاف از آن باید به موقع
ابــاغ شــود ،در خصوص اشــخــاص ثالث نیز
دسترسی ،توسط کشورهای عضو ،مطابق
مقررات موجود برای پارلمان ملی آنها اجباری
و الزم االجرا میشود.
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