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 االتحاد األوروبي 

 د.حسين طالل مقلد 

 كلية العلوم السياسية –جامعة دمشق 

 الستتتياستتتي   الصتتتعيد  على  باالستتتتدداد  اقترنت  قد   القديمة"  التوحيدية" التجارب   كانت  إذا

 فهل  والثقافي   االقتصتتتاد   الصتتتعيدين  على  واالحتكار المعرفي الصتتتعيد   على  الوثوقية  والقطعية

 والستتتياستتتية  االقتصتتتادية  االجتماعية الصتتتعد   على جديدة  صتتتي ة  األوروبي  االتحاد   تجربة  تقدم

 وتضتتتتعهتا القوميتة  التدولتة ستتتتلطتة من  والتكنولوجيتا  والعلوم المعرفتة تحرر واألخالقيتة   والثقتافيتة

  العدالة؟ لمدادئ وفقا   المدنية المجتمعات  خدمة في جميعا  

دولة  وتديره ثالث مؤسسات:   28ته  االتحاد األوروبي جهاز فوق قومي  يضم في عضوي

المفوضتية والمجل  والدرلما.. ويضتم الجماعة األوروبية ومجاالت الستياستة والقضتات والتعاو. 

 في مجال الشرطة الجنائية  وتنسيق السياسة الخارجية واألمنية المشتركة. 

: يقسم االتحاد األوروبي كنظام سياسي إلى ثالثة أقسام   االتحاد األوروبي كنظام سياسي
وهي السياسة و ومخرجات النظام السياسي األوروبي والتغذية الراجعة ،وسنستعرضها بشكل 

 (:  1مختصر )أنظر الشكل الرقم 

: وهي الوسااااالل التي تسااااتخلم طها السااااألنة لت ع ل األنشاااانة politicsالمطلب األول  :السيييياسييي  
في نناق مع ن، وفقًا لمضاااااااامو  متم  ن وطتسااااااااي نشااااااااا  السااااااااياسااااااااة ل ت او  األجه   الحكومية، 

 والمؤسسات العامةن      
وتشمل المصالح األساسية، المؤسسات والعمأليات في النظام السياسي لالتحاد األوروبي؛  
  في قاعل  النظام السياسي، هناك منالب مواطني االتحاد األوروبي من مؤسسات االتحاد، وطعبر

عن هذه المنالب من خالل قنوات مختأل ة، ينتخب المواطنو  أعضاء طرلماناتهم القومية من  
خالل االنتخابات القومية، وال ال و  في االنتخابات يشكألو  الحكومات، التي تمّثل في م ألس  

االتحاد األوروبين في االنتخابات األوروبية، المواطنو  ينتخبو  أعضاء البرلما  األوروبي، 
رص من يصل إلى دوالر صني القرار في االتحاد عألى إرضاء الرأي العام، وطربط جمهور  وطح

االتحاد بعمألية السياسة في االتحاد األوروبي شكال ، هما الم موعات الح بية وجماعات  
( نلقل تأسس عمل االتحاد األوروبي عألى الليمقراطية التمث ألية ن  1الضغط، )أنظر الشكل الرقم

مر أ  يعيش مواطنو االتحاد حيا  ديمقراطية ، كما ي ترض وجود أح اب سياسية  وط ترض هذا األ
، وانتخابات نظامية ن وقل كانت معاهل  لشبونة أكثر وضوحًا حول هذه المسالل من المعاهلات  
الحالية ، ألنها أوضحت طلقة آلية العمل الليمقراطي لالتحاد ولأللول األعضاء فيه ن فالمواطنو   

  ، إما مباشر  في البرلما  األوروبي ، وإما طواسنة رؤساء دولهم أو حكوماتهم في الم ألس ُيَمثَّألو 
األوروبي ، أو حكوماتهم في الم ألس ، باعتبار أ  هذه الحكومات ن سها مسؤولة ديمقراطيًا عن  

كل أعمالها أمام طرلماناتها الوطنية ، أو أمام المواطن ن ن فالليمقراطية التمث ألية حاضر  في 



2 
 

والتعب ر   األوروبي،وعألى األح اب السياسية أ  تساهم في تشك ل الوعي السياسي  المستوطاتن
لة من معاهل  االتحاد  10 )الماد عن إراد  مواطني االتحاد  ن لقل اجتمعت إذًا  األوروبي(المعلَّ

  بالتشاركية،غالبًا المَسمَّا   الليمقراطية،أما  لألقومياتنكل مقومات الليمقراطية األوروبية العاطر  
فألم ُتْهَمل من أجل السماح لألمواطن ن ولأل معيات التمث ألية بالأل وء لوسالل أخرى من التعب ر  

  األوروبينلقل تمَّ االعتراف بالم تمي الملني  األوروبينالليمقراطي في ميادين عمل االتحاد 
َم ل وء الم وضية  طية التشاركية أ  تذهب إلى وصار من الممكن لهذه الليمقرا لالستشاراتنوُعمِّّ

لة من معاهل  االتحاد  11 )الماد حّل التعب ر عن حق المواطن بالمبادر     األوروبي(ن وأهمالمعلَّ
 :2019- 2014الم موعات الح بية التي تشكل منها البرلما  األوروبي لأللور  الحالية  

 يم ن- EPPم موعاة ح ب الشااااااااااااااعاب األوروبي )الاليمقراط و  المساااااااااااااايح و (  ن    1
تحالف ي مي األح اب »المسايحية الليموقراطية  في االتحاد األوروبي، وطتشاكل من   وهو-الوساط 

 محافظ ن وديمقراط  ن مسيح  ن ن
ن    الاليمقراط و  االشااااااااااااااتراك و : وتساااااااااااااامى م موعاة التحاالف التقالمي االشااااااااااااااتراكي 2

تساااااااااااامى ح ب   1992أصاااااااااااابحت عام    ي(، التأح اب يسااااااااااااار الوسااااااااااااطأوروبا )والليمقراطي في 
االشاتراك  ن األوروبي، وتضام األح اب االشاتراكية األسااساية وأح اب العمل والليمقراطي االشاتراكي 

 نالشتراكي والليمقراطي في أوروبا )أح اب يسار الوسط(م موعة التحالف التقلمي ا
)جناح اليم ن من المحافظ ن   ACR"اتحاد المحافظ ن واإلصالح  ن األوروب  ن"   ن    3

 والمتشكك ن بأوروبا(ن      

الأل برال و  أو يسااااااااااااار الوسااااااااااااط: "م موعة تحالف الليمقراط  ن والأل برال  ن ألجل  ن    4
 يسار الوسط(ن       -ار )الأل برال و  والوسط اليس من- ALDEأوروبا" 

ن    أقصى اليسار: وتقي عألى يسار الليمقراط  ن االشتراكي، وتضم يسار االشتراك  ن، 5
  DIE LINKEاألح اب الشا ويية الساابقة وقوى اليساار الراديكالي مثل الح ب األلماني "دي ل ن "  

من أجال   Podemosطوديموس   وح ب   IP)يسااااااااااااااار(، وح ب اليسااااااااااااااار ال مااعي اإلساااااااااااااابااني
الذي   Syrizaباإلضاافة إلى تحالف اليساار الراديكالي "سا رط ا"  ن  الليمقراطية االشاتراكية اإلساباني

ن والح ب ورطث فا  باالنتخابات ال ونانية األخ ر ، وشااااااااكل الحكومة طرلاسااااااااة أليكسااااااااي تساااااااا براس
 عشرات الحركات المتحلر  من اليسار الراديكالين       

م موعة الخضااااار، "التحالف  األوروبي الحر" )الخضااااار   اإلقأليمية   القوم و (  ن    6
Greens /EFA         وهي أح اب يسار الوسطن 
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 1994، تأساااااااسااااااات في  EFDD"م موعة أوروبا الحرطة والليمقراطية المباشااااااار "   ن    7
)أوروبا القوميات( وتوجهها األيليولوجي متشااااااااك  باألوروبية، وهي من الكتل المتشااااااااككة باالتحاد 
األوروبي )يم ن متنرف(، ومن الصااااعب تحليلها ط ن يسااااار وطم ن، وتتوحل هذه الم موعة عألى 

    المعارضة لألتكامل األوروبي والترك   عألى سياد  اللول األعضاء مقاطل االتحاد األوروبين     

النواب غ ر المنتم ن إلى أي م موعة من الم موعات أعاله، وتتضاااااااااااامن العليل   ن    8
نالبًا، في   33من النواب المتشااااااكك ن باألوربة أو المعادين لالتحاد األوروبي، و ادت نساااااابتهم من  

%في البرلما  الحالي الذي تشاكل بعل   6،92نالبًا، أي    52% إلى   4،31البرلما  السااطق، أي 
 ن        2014انتخابات 
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سياسات  سياسات االنفاق السياسات التنظيمية 

 االقتصاد الكلي 

السياسات  

 الخارجية  

 صنع السياسة الفوق قومية 

التنفيذي :المفوضية التشريعي  

:المجلس والبرلمان األوروبي  

 القضائي :محكمة العدل ألوروبية 

السلطة النقدية :البنك المركزي  

 األوروبي 

 صنع القرار بين الحكوماتي 

 اإلجراء التنفيذي :المجلس 

 ة أفكار السياسة: المفوضي

:البرلمان  االستشارة التشريعية 

 األوروبي 

محكمة  

العدل  

 األوروبي 
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 األوروبي 

البرلمان  

 األوروبي
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 )الحكومات القومية ( 

 التفويض والتدقيق ، التعيين

 االعالم القومي  

المحاكم  

 القومية  

  مجموعات

 المصالح

البرلمانات 

 القومية   

  األحزاب

 السياسية 
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 التدقيق التفويض و ، التعيين

التمثيل  

في  

 لحكومة ا

)السهم يشير إلى اتجاه الروابط :األسهم الكاملة  -(:النظام السياسي لالتحاد األوروبي 1لرقم )شكل اال

 وغير المكتمل تشير إلى االرتباط الضعيف غير المباشر ( ،  تشير إلى االرتباط القوي المباشر

 Simon Hix  ،The political system of the European union ،Second edition  ،Palgrave 2004 . p.    6 المرجع : 
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 المنظمة 

 قضايا 

 قضايا 

االنتخابات  

 القومية 

االنتخابات  

 االوروبية 

 مراجعة 

سياسات  

 المواطنة  
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الحكم   الحكومة وهو تنب ق  :في االتحاد األوروبي   المطلب الثاني : مخرجات النظام السيياسيي
، 1المساؤول ن، في نناق نظام ساياساي مع ن، لألساياساات والقرارات والقضاايا المتعألقة بساياد  اللولة 

وتضااااام أهم مؤساااااساااااات االتحاد األوروبي التي تت اعل فيما ط نها من خالل عمألية "الحوكمة" داخل 
 المؤسسات وفيما ط نهان      

 :  2تنتج المؤسسات األوروبية خمس سياسات، هي

الساياساات التنظيمية: وتعني ممارساة النظام الساياساي والرقابة عألى ساألوك األفراد  ن    1
 تمي، وهنااا يتم ربط التنظيم عاااد  بااال برطااة القااانونيااة أو التهاالياال طهااان ومن وال ماااعااات في الم

م االته معال ة المشاااكالت، مثل المرور، الصاااحة، األمن الصاااناعي، التألو ، اساااتغالل العمال، 
اإلساكا ، قواعل الساوق الحر  من البضاالي، الخلمات، رأس المال واألشاخاص في الساوق الموحل ، 

ن معاي ر اإلنتاج الوطني، مثل السااااااااياسااااااااات الب سية واالجتمايية وسااااااااياسااااااااات وتتنألب التوف ق ط 
 التنافسية المشتركةن      

من خالل موا نة  تو طي الموارد سااااياسااااات اإلن اق: وهي السااااياسااااات التي تتنألب   ن    2
االتحاد األوروبي، وتتضااامن الساااياساااة ال رايّية المشاااتركة، وساااياساااات الترابط اإلقأليمي واالقتصااااد 

 االجتماعي وسياسات البحث والتنميةن  
ساااياساااات االقتصااااد الكألي: وتنبق هذه الساااياساااات في االتحاد النقلي األوروبي،  ن    3

إذ يقوم البن  المرك ي األوروبي بإدار  ساااااياساااااة مساااااتوى ال الل  واالعتماد المالي، في ح ن ي رض 
 رطبة القوميةن       الم ألس سياسة سعر الصرف، وطنسق وطلقق سياسات التشغ ل والض

سااااااااياسااااااااات المواطنة: وهي القواعل المنبقة لتوساااااااايي وحماية الحقوق االجتمايية  ن    4
والسااياسااية واالقتصااادية لمواطني االتحاد األوروبي، وتتضاامن التعاو  في م ال الشااؤو  اللاخألية 

تحاد األوروبي، والعلل، وساياساات اله ر  والأل وء، والشارطة والتعاو  القضاالي وشارو  مواطنة اال
، وال سااااايما ما يتعألق باله ر  3وج ء هام من هذه الساااااياساااااات انتقل إلى الساااااياساااااات ال وق قومية  

 والأل وءن      

 
 467ص-ن س المرجي ، أنتوني غلن  1

2 Simon Hix ،The political system of the European union ،Second edition ،Palgrave 2004 .    
p. 8-9 

ات قت اللول األعضاء ف ها عألى التنا ل عن ج ء من سيادتها في بعض  منظمات بأنها قومية الالمنظمات فوق تعرف   3
 عألى مستوى مؤسسات المنظمة  الشؤو  لألسماح بصني القرار المشترك 
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السااياسااات الخارجية لالتحاد، وهي الموجهة لألعام الخارجي، وصااناعة القرار ف ها  ن    5
 نالو اري  ط ن حكوماتية، تنحصر في الم ألس األوروبي والم ألس

 هناك شكال  لعمألية صني القرار في االتحاد األوروبي: 
مي سااااااااياسااااااااات االن اق والبنى التنظيمية وبعض السااااااااياسااااااااات المتعألقة طبعض المواطن ن  ن1

اقتصاااااااااااااااادياة يتم تبن هااا من خالل العمأليااات ال وق قوميااة )شاااااااااااااابااه ف االراليااة (، وهنااا تكو   والمكرو
في اقتراح الساااااياسااااااتن أما التشااااارطعات   الم وضاااااية األوروبية ال ها  التن  ذي مي الحق الحصاااااري 

فتوكل إلى البرلما  المؤلف من م ألسا ن: البرلما  األوروبي والم ألسن التشارطعيات والقوان ن، هنا، 
 أعألى من التشرطعات والقوان ن الوطنيةن

معظم السااااياسااااات الخارجية والمواطنة واالقتصاااااد الكألي يتم تبن ها من خالل عمأليات ط ن  ن2
عل الم ألس ال ها  التن  ذي الرليس وال اه  التشاااارطعي )وطتبنى التشاااارطي من خالل حكوماتية، إذ ي

التصوطت باإلجماع(ن الم وضية هنا تقترح األفكار السياسة فقط، أما سألناتها فمحلود  جلًا، ودور 
البرلما  األوروبي هو دور اساااااتشااااااري من قبل الم ألس، كما أ  ساااااألنات محكمة العلل األوروبية 

 عة القضالية مق ل ن في المراج

تتحقق التغذية الراجعة من خالل مخرجات الساياساة لنظام االتحاد المطلب الثالث:التغذي  الراجع  :
األوروبي ومنالب المواطن ن ال ليل ن ولكن حألقة التغذية الراجعة في االتحاد ضاااااااااااعي ة، فمواطنو 

والعمأليات الحكومية لالتحاد من االتحاد يحصااااألو  عألى معظم معألوماتهم حول سااااياسااااات االتحاد  
وساااااااااالل اإلعالم القومية، مثل الصاااااااااحف والراديو والتأل  طو ، ال من وساااااااااالل إعالم أوروبية، تتبي 
لالتحادن فاإلعالم القومي يعنى بالترك   عألى السااااياسااااات القومية أكثر من السااااياسااااات األوروبية، 

االتحااد: تقرر أي األخباار أكثر أهمية طنااء عألى ذلا ، تكو  النخاب األوروبياة هي الحاامي ألخباار  
وكيف ي ب إدارتها في المحيط المحألين فقط ال ماعات االجتمايية، التي لليها عالقة مباشاااااااااااااار  
بمؤسااااسااااات االتحاد األوروبي، مثل الم ارع ن وبعض جماعات األعمال، تسااااتنيي المراوغة ل ألتر  

 معألومات االتحاد األوروبي طواسنة النخب القوميةن

 االتحاد األوروبي من علد من المؤسسات أهمها:   يتألف

: طلأ الم ألس عألى صيغة "اجتماعات The Eruopean Councilالمجلس األوروبي:  واًل :أ
قمة" في طلاية الساات نيات من القر  الماضااي، ولكن وضااع ته اعترف طها ونظمت بموجب تشاارطي 

بي كمؤسااسااة لالتحاد األوروبي من ، إلى أ  تم تأساايس الم ألس األورو 1987أوروبي من رد عام  
يمثل الم ألس   نخالل "معاهل  االتحاد األوروبي" و"معاهل  التنبيقات الوظيفية لالتحاد األوروبي"

 األوروبي القياد  االستراتي ية لالتحاد وهو رم  قو  االتحاد لما له من دور في رسم التوجهاتن      
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رليس فرنساااااا،  رليس قبرص،  رليس التفيا عألى ساااااب ل المثال يتألف من رؤسااااااء اللول )
ول توانيا، المسؤولو  عن الشؤو  الخارجية واالوروبية( أو الحكومات )رؤساء و راء اللول األخرى 
مثل طرطنانيا، إساااااااابانيا، إيناليا،(، إضااااااااافة إلى الم ألس األوروبي ورليس الم وضااااااااية األوروبيةن 

لممثل األعألى لألشاااااااااؤو  الخارجية واألمنية المشاااااااااتركة، وعنلما وطحضااااااااار قمم الم ألس األوروبي ا
تتنألب األجنل ، مساااعل  و راء اللول األعضاااء يحضاارو  إلى جانب القاد ، كما قل ينألب رليس 
الم وضااية حضااور م وضاا ن مع ن ن لمساااعلتهن يقوم الم ألس األوروبي طتحليل االت اه السااياسااي 

أنه ال يمارس وظالف تشااااااااااااارطعيةن يلعو رليس الم ألس إلى  العام وأولوطات االتحاد األوروبي، إال
 15االجتماع مرت ن كل سااااااااتة أشااااااااهر، واذا تتنألب األمر، يلعو إلى عقل اجتماع خاص )الماد  

 من معاهل  االتحاد االوروبي(ن       

ُتتخاذ قرارات الم ألس عن طرطق التوافق، وبااإلجمااع، ف ي حاال معاارضااااااااااااااة أي رليس ال 
يشاااارك في التصاااوطت كل من رليس الم وضاااية األوروبية ورليس الم ألس وامتناع  يتخذ القرارن ال

بعض  األعضاااااااااااااء الحاضاااااااااااارطن في ال ألسااااااااااااة ال يحول دو  اتخاذ القرار، اذا إذا حظي بإجماع 
 من معاهل  التنبيقات الوظيفية لالتحاد األوروبين       235المتبق ن، وفقًا لألماد  

 وأهم وظالف الم ألس األوروبي:  

 تخنيط  البناء األوروبي    ▪
 تنس ق السياسات االقتصادية   ▪
 المصادقة مي البرلما  عألى م  انية االتحاد األوروبي   ▪
يرفي الم ألس تقرطره إلى البرلما  بعل كل جألساااااااة، وتقرطرًا سااااااانوطًا مكتوبًا لألبرلما   ▪

 عن االن ا ات التي حققها االتحاد األوروبين      
عة لألتنور وتنس ق الألسياسات المشتركة، عألى أ  نتتناسب يمل االتحاد بالقو  اللاف ▪

القوان ن، التي يتبناااهااا مي القوان ن الموضااااااااااااااوعااة واالت ااا يااات األوروبيااةن وطحاالد 
 الخنة اإلرشادية، وطحل أهم المشكالت المتعألقة بالبناءن       

االقتصاااااااادية والمالية والساااااااياساااااااية الهامة، التي يع   الم ألس  حل  المشاااااااكالت  ▪
الو اري عن حألها، وكذل  إ الة ما يهلد التضامن داخل االتحاد األوروبي وهو ما 

 يعرف بالمسؤولية ال مايية لألقاد  األوروب  ن عن اللطألوماسية األوروبيةن      
لقاد  المسااااااؤول ن من منتلى لتبادل وجهات النظر الرساااااامية وغ ر الرساااااامية ط ن ا ▪

اللول األعضاااااااااء، وتكمن قوته في ع وطته وال و غ ر الرساااااااامي الذي يسااااااااوده،ن     
ال يتبنى الم ألس األوروبي القرارات والقوان ن الرسااااامية المأل مة لأللول األعضااااااء، 
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وتألخص نتي ة المشاااااورات بإعالنات ذات  يمة سااااياسااااية كب ر  تتضاااامن تعأليمات 
 ن     بل تحرك االتحاد االوروبيعامة وإرشادات من أجل مستق

أما في م ال السااااااااااااياسااااااااااااة الخارجية واألمنية المشااااااااااااتركة فالوضااااااااااااي مختألف، إذ  يتبنى 
إساااتراتي يات مشاااتركةن وطتخذ مواقف مشاااتركة وتحركات مشاااتركة، تأل م اللول االعضااااء ساااياسااايًا، 

 وإ  كانت بشكل غ ر رسمين     
وبي الاذي يختااره قااد  الم ألس أحالثات معااهال  لشاااااااااااااابوناة منصااااااااااااااب رليس الم ألس األور 

 15األوروبي عن طرطق األغألبية المؤهألة، لمل  ساااااانت ن ونصااااااف الساااااانة، ت لد مر  واحل  )الماد  
ن يتوجب عألى رليس الم ألس التنسااااااااااا ق ط ن ال عماء قبل ال ألساااااااااااة االوروبي(من معاهل  االتحاد  

س خارجيًا في الشااااااااااااؤو  تحق ق االنساااااااااااا ام واإلجماع ط ن القاد ، وهو يمثل الم أل واإلسااااااااااااهام في
المتعألقة بالسااااااياسااااااة الخارجية واألمنية المشااااااتركة، من دو  اإلخالل طلور الممثل األعألى لالتحاد 

 لألشؤو  الخارجية والسياسة األمنيةن   

هي اله ساة التن  اذياة لالتحااد األوروبي، وتمثال مصاااااااااااااااالح االتحااد  األوروبيي : ثيانييًا: المضيةييييييييييي 
ساااااااااياسااااااااااته ، وتلير تموطأله وبرام ه ، وبذل  يتخنى عمألها الحلود الوطنية األوروبي ككل، وتن ذ  

 وتعمل بشكل يومين      
اللول م وضاااااااااي نصااااااااات ات ا ية لشااااااااابونة عألى أ  تتألف الم وضاااااااااية األوروبية من ثألثي  

من   17األعضااااااااااء،  وطتم اختيارهم وفقًا لنظام التناوب المتسااااااااااوي ط ن اللول األعضااااااااااء )الماد  
عألى أ  لألم ألس األوروبي، باإلجماع أ  يعلل هذا   17نة (، كما نصاااااااااااات الماد  معاهل  لشاااااااااااابو 

، وأبقى عألى قاااعاال  2008العاالد، ولكن، الم ألس األوروبي ألغى هااذا التعاالياال في كااانو  األول 
م وض من كل دولة من اللول األعضااااء في االتحاد، وذل  بسااابب المعارضاااة اإليرلنلية لمعاهل  

تشاارطن األول  2كساار هذه المعارضااة الشااعبية خالل االساات تاء الثاني في لشاابونة، ورةبة منه في 
لألمصاااادقة عألى معاهل  لشااابونة اإلصاااالحية، وتم تأك ل ذل   بقرار الم ألس األوروبي في   2009

من قبل حكوماتهم،   28(ن يتم اقتراح الم وضاااااا ن الااااااااااااااااااااا   272    2013)قرار   2013أيار    22
خب رًا من قناع الخلمة الملنية، وطتم تع  نهم من الم ألس بأغألبية وعاد  ما يكو  و طرًا سااااااااابقًا أو 

من معااهال  االتحااد االوروبي   17مؤهألاة وبموافقاة مشااااااااااااااتركاة من البرلماا  األوروبين تنص المااد  
من )معاهل  التنبيقات الوظيفية لالتحاد األوروبي( عألى اسااااااتقالل الم وضاااااا ن، فال   245والماد  

وعألى جميي اللول احترام اساااااااتقاللهم، وعلم العمل عألى التأث ر عأل همن يأخذو  تعأليمات من أحل، 
يتبنى الم ألس، بالتوافق المشاااااااااترك مي رليس الم وضاااااااااية المنتخب، قالمة بأساااااااااماء األشاااااااااخاص 
المرشاااااااح ن لمنصاااااااب الم وضااااااا ن، وطقترحهم لألتع  ن أعضااااااااء الم وضاااااااية، وطقلمها إلى البرلما  

ن معااهال  االتحااد األوروبي (ن يقوم البرلماا  بااالطالع م  17األوروبي لألتصااااااااااااااوطات عأل هاا )المااد  
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عألى طرامج الم وضاااااااا ن وأفكارهم، وطحق له االعتراض عألى تع  ن أحل الم وضاااااااا ن أو عألى أكثر 
من م وض، وعنالهاا يتوجاب عألى رليس الم وضااااااااااااااياة إماا التخألي عن أولسا  المرفوضاااااااااااااا ن وإماا 

ما قل يعرضاااااها لألرفض الكامل )أنظر المخاطر  بعرض كامل أعضااااااء الم وضاااااية عألى البرلما ، 
 (ن      753  2004و  642  2004القرارات 

يقترح الم ألس األوروبي رليس الم وضاااااااااااااية لألبرلما  األوروبي، وذل  بالتصاااااااااااااوطت عأليه 
باألغألبية المؤهألة، وطأخذ المقترح بع ن االعتبار أ  يكو  المرشااااااااااح من الكتألة األكبر في البرلما  

من معااااهااال  االتحااااد األوروبي(ن وإذا لم  17ام خياااار المواطن ن )المااااد  األوروبي، وذلااا  الحتر 
يحصااال المرشاااح أو المرشاااحة عألى األغألبية الال مة من األصاااوات في البرلما  األوروبي، يتوجب 
عألى الم ألس األوروبي، أ  يختار مرشاااحًا جليلًا خالل شاااهر طواسااانة األغألبية المؤهألة، وطعرض 

 ء ن سهن      عألى البرلما  وفق األجرا
 عألياا كماا يع ن الم ألس األوروبي، بموافقاة رليس الم وضااااااااااااااياة األوروبياة الممثال الممثألاة ال

، والذي يشااااغل كذل  منصااااب نالب رليس   لألشااااؤو  الخارجية والسااااياسااااة األمنيةاألوروبي  لالتحاد 
ألعألى من معاهل  االتحاد االوروبي(ن وط ب أ  يحصاااال الرليس والممثل ا  18الم وضااااية )الماد  

لألشااااؤو  الخارجية والسااااياسااااة األمنية والم وضاااا ن ا خرطن جميعًا عألى موافقة البرلما  األوروبين 
   نمن معاهل  االتحاد األوروبي( 17)الماد  

من )معاهل    294تعل الم وضااااااية القو  المحركة لألتكامل األوروبي، وقل اشااااااترطت الماد  
صااااارطة الم وضاااااية في تقليم المقترح التشااااارطعي إلى التنبيقات الوظيفية لالتحاد األوروبي( عألى ح

كل من البرلما  والم ألس، ومن ثم، ال ينوب عن الم وضااااااااية في اقتراح التشاااااااارطعات، أي فرد أو 
جها  أو دولة،  في إطار إجراء التشرطي االعتيادي، ، كما أنها الوح ل  التي تقوم طتعليل المقترح،  

س باإلجماع عألى هذا التعليلن كما أ  تبني اإلعالنات باساااتثناء حالة وح ل  وهي تصاااوطت الم أل
من قبل الم ألس األوروبي والقرارات الصااااااااااادر  عن البرلما  غالبًا ما يتخذ في ضااااااااااوء تقارطر من 
الم وضااااية وتنساااا ق معهان سااااألنة المبادر ، التي تتمتي طها الم وضااااية، مهمة لتنوطر السااااياسااااات 

القومياتن وفي النهاية فإ  جميي السااااياسااااات المشااااتركة، المشااااتركة وتقلم عمألية التكامل المتعلد  
والمقترحات، والتشااااارطعات األوروبية، والبرامج تصااااالر عن األجه   التشااااارطعية طناء عألى المبادرات 

 التي تنرحها الم وضية االوروبيةن      
ورةبة في تع ط  دور المواطن ن األوروب  ن في صاااااااااااااني القرار، منحت معاهل  لشااااااااااااابونة 

ن ن فرص التاأث ر في مباادرات الم وضااااااااااااااياة، إذ يحق لمأل و  من المواطن ن األوروب  ن من المواط
قوميات اللول األعضااااااااء التقلم بمبادر  ودعو  الم وضاااااااية األوروبية إلى األخذ طها وطرحها لتبني 
قااانو  في مصااااااااااااااألحااة المواطن ن، وقاال يكو  الهاالف من هااذا القااانو  هو تن  ااذ معاااهاالات االتحاااد 
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من معاهل  التنبيقات الوظيفية لالتحاد األوروبي(ن وعألى الم وضااية األوروبية إظهار   11)الماد  
المصااااااااااألحة في كل قانو  تنرحه، وفي حال رأى الم ألس أ  هذا المقترح يتعارض مي مصااااااااااالح 
دوله ينألب من الم وضاية إعاد  النظر في المقترح ليشاكل خنة مشاتركة ط ن ال انب ن )الم وضاية 

(ن هنا يساااتنيي الم ألس فقط في حال اإلجماع تبليل المقترح، كما في حال علم واللول األعضااااء
 موافقته األغألبية عأليهن     

هناك طرق عل  لتصحيح مقترح الم وضية، منها إرسال المقترح في وقت واحل إلى أجه   
من صاااني القرار،  وإلى األجه   الساااتشاااارطة مثل: الم ألس االقتصاااادي واالجتماعي، الذي يتألف  

ممثأل ن عن مؤساااااساااااات الم تمي الملني في دول االتحاد األوروبي، وخصاااااوصاااااًا ممثألي المنت  ن 
والم ارع ن والمهن  ن والعمال والنقابات المهنية والمساااااااتهألك ن والمصاااااااألحة العامة والساااااااعا  )الماد  

من معااهال  التنبيقاات الوظيفياة لالتحااد األوروبي(، ول ناة المنااطق، التي تضاااااااااااااام ممثألي  301
األجه   لمحأليااة واالقأليميااة ممن يتولو  السااااااااااااااألنااة المحأليااة واإلقأليميااة عألى أسااااااااااااااااس االنتخاااب، 

من معاهل  التنبيقات الوظيفية لالتحاد األوروبي(ن   305وطحاسبو  سياسيًا أمام  ناخب هم )الماد  
والب سية تلرس هذه األجه   تأث رات مقترح الم وضاااااااااااية عألى العمالة واألبعاد االجتمايية واإلقأليمية 

فمقترح الم وضااااااية يمر ب ألتر  قومية وتقنية   ي، وبالتال4وطقلمو  وجهة نظرها في مقترح الم وضااااااية
وعألمية وإدارطة، وطتم تعليأله وفقًا لذل ، ووفقا لألمصاألحة لعامة التي ترك  عأل ها الم وضاية لأل ميي؛ 

ن خالل الم ألس فما يحكم الحل األفضااااال لألمصاااااألحة العامة لأللول األعضااااااء هو صاااااني القرار م
والبرلمااا  األوروبين تألاا  األجه   لااليهااا ل ااا  متعاالد  القوميااات، تقوم طاالراساااااااااااااااة منولااة ل ميي 
مقترحات الم وضااااية،  من وجهة نظر المصااااالح القومية المختأل ة المنخرطة في المشااااكألة، وكذل  

ًا طوطاًل إلقرارها من وجهة نظر البرلمان  ن والو راء المختصا ن، وبالتالي فهذه المقترحات تأخذ وقت
قل يساااااتغرق شاااااهورًا أو سااااانواتن وفي النهاية، تتحول معظم مقترحات الم وضاااااية إلى قوان ن، في 

 حال كانت تتوافق مي رأي الخبراء ومصالح غالبية اللول األعضاءن      
فمن خالل تن  ذ واجبها هذا تأخذ الم وضااية عألى عاتقها تحق ق مصااالح اللول األعضاااء 

فال تشاااعر هذه اللول بأ  مصاااالحها قل تضاااررت من تن  ذ ساااياساااة مع نة، ولكن في   ،في االتحاد 
ن يع ن الم وضو  5إطار الحذر من إمكانية أ  يؤثر ذل  في السوق الموحل  أو السياسة المشتركة

، لخمس ساانوات، وطتم ذل  بالتوافق ط ن اللول األعضاااء، أحل الم وضاا ن يشااغل وظي ة 28الاااااااااااااااا 
، مثل الناقة والت ار  27رليس الم وضااااااااية، فيما تو ع الحقالب األخرى عألى الم وضاااااااا ن الاااااااااااااااااااااا 

 
4http;//www.    europedia.    moussis.    eu/books/book/Europedia-Decsion-making in CFSP matters 

5http;//www.    europedia.    moussis.    eu/books/book/Europedia-Decsion-making in CFSP matters  
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ن يشاغأله يكو  ، ومفليرطكا موغ رطنيوال راعة والساياساة الخارجية واألمنية المشاتركة، الذي تشاغأله  
 نالب رليس الم وضية، وطعادلها في الواليات المتحل  األمرطكية مليرو الوكالة والو راءن      

والم وضاااااية مساااااؤولة أمام البرلما  وعرضاااااه لألمسااااااءلة، وقل ايأ القانو  األوروبي الموحل 
ل مر ، فقل لألتعاو  السااااااااااياسااااااااااي األوروبي مكانًا في ات ا يات الم موعة األوروبية ألو   1987عام  

ُمنحت الم وضااية دورًا في جوانب األمن السااياسااية واالقتصااادية، وأوجب عألى حكومات الم موعة 
(، ”الم وضااااااااية األوربية 1،  30األوروبية "أال تعرقل، أينما كا  ممكنًا، "تشااااااااك ل إجماع" )الماد  

ها المتخصااصااة ، سااتعنى بضااما  الح اى عألى العالقات الماللمة مي أجه   األمم المتحل  ووكاالت
 لكل م وض م ال عمأله الخاص في م االت الشؤو  الخارجية والتعأليم والنقل ن   

ألف عامل، وهم مساااااااااااااتقألو  عن دولهم، وطعمألو  طتوجيه من   23يعمل في الم وضاااااااااااااية 
مليرطة عامة، كل مليرطة عامة مسؤولة عن سياسة من سياسات   24الم وض ن،  وطتو عو  عألى  

% من موظ ي الم وضااااااااااااااية منخرطو    20لى الو ارات في اللول القومية،  االتحاد، وهي أقرب إ
لغة وهي الألغات الرساااامية لالتحاد، وذل  طهلف تحق ق المساااااوا  في   23في أعمال الترجمة لااااااااااااااااااا 

 (ن      2007،  1،  1،  النسخة الموحل   1958  1التعامل )القاعل  
تحاد األوروبي، فقل أقرت معاهل  لشاااااااابونة هناك وكاالت تن  ذية ُتعهل إل ها إدار  طرامج اال

تاااأساااااااااااااايس "خااالماااة التحرك الخاااارجي األوروبي"، التي تااالعم الم وض األعألى لالتحااااد في عمألاااه 
من معاهل  االتحاد األوروبي (ن هذا   27بالتعاو  مي اللطألوماساااااا  ن من اللول األعضاااااااء )الماد  

ظ ي درجاة ثاانياة من خالماات  ال هاا  مؤلف من موظ  ن من الم ألس الو اري والم وضااااااااااااااياة ومو 
 اللطألوماسية القوميةن      

كذل  يلعم عمل الم وضااية ل ا  اسااتشااارطة تب ن اإلي اطيات والسااألبيات لكل مقترح، وهي 
متعلد  التخصااااصااااات من ال وانب التقنية والعألمية واالقتصاااااديةن وعألى الم وضااااية االسااااتماع إلى 
جميي وجهات النظرن     وإذ تعمل الم وضااية من أجل ن اح مقترحها فال طل أ  يحقق المصااألحة 

البية اللول األعضااء في االتحاد، فأمامها تصاوطت في البرلما  والم ألس الو اري قبل المشاتركة لغ
 أقراره ن    

أو مااا يعرف بااالم ألس الو اري لالتحاااد األوروبي، يمثاال الم ألس   :Council6المجلس ثييالثييًا:
مصاالح اللول األعضااء في االتحاد، وطتألف من و راء االتحاد في م ال مع ن، حساب الساياساة 
التي تناقش والتشاااااااارطي المقترح من الم وضااااااااية، وتتم مناقشااااااااته القانو  والتصااااااااوطت عألى اعتماده 

 
يضمممم رءسمممال الدول والحكومات   فاألخير   European Councilالمجلس األوروبي  يجب عدم الخلط بين المجلس و  6

األعضمممال في االتحاد األوروبي ور يس المجلس األوروبي ور يس المفوضمممية األوروبية، ويحدد التوجا السمممياسمممي العام 

 وأولويات االتحاد األوروبي، فهو ال يمارس أي دور تشريعي.     
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المتعألقة بالشااااااؤو  الخارجية والعلل، وتعقل هذه االجتماعات  باألغألبية أو باإلجماع في المسااااااالل
حساااااب طبيعة العمل والو راء المختصااااا ن: ال راعة، الخارجية والمالية ننن وتنظم حكومات اللول  
األعضاااااااااااااااء في الم ألس من خالل م الس قنايية مختأل ة من الو راء القوم  ن الذين ي تمعو  

يألتقي فيه   ECOFIN Councilية واالقتصااااااادية"  ضاااااامن م الس أهمها: "م ألس الشااااااؤو  المال
و راء المالية لأللول األعضاااء،  وم ألس الشااؤو  العامة: الشااؤو  المالية واالقتصااادية )وتتضاامن 
كذل  المو انة(، والشاااااااااااؤو  اللاخألية والعلل )وتتضااااااااااامن الحماية الملنية( والعمالة والساااااااااااياساااااااااااة 

)الساااااااوق اللاخألية، والصاااااااناعة والبحث،  االجتمايية والصاااااااحة وشاااااااؤو  المساااااااتهأل  والتنافساااااااية،  
والسااااااااياحة(، والنقل واالتصاااااااااالت والناقة وال راعة واألسااااااااماك والب سة والتعأليم والثقافة والشااااااااباب 

 (ن       878  2009)وتتضمن الشؤو  السمعية(ن )القرار 

، لكن معاهل  لشاااااااابونة فصااااااااألت 7وطألتقي و راء الخارجية في "م ألس الشااااااااؤو  الخارجية" 
الشااااااااااؤو  العامة" عن م ألس "الشااااااااااؤو  الخارجية"، الذي يعمل عألى التوف ق ط ن مختألف "م ألس 

ر لمؤتمر الو راء بالتعاو  مي رليس الم وضااااية األوروبية، وطلير كاًل من الم ألس،  ا راء وطحضااااّ
 وم ألس الشؤو  الخارجية التحرك الخارجي لالتحادن      

 رى تشرطعية:  وتتو ع واجبات الم ألس في واجبات تن  ذية وأخ

الم ألس هو ال ها  التشرطعي إلى جانب البرلما  األوروبي، وهما المسؤوال  عن التشرطي  ▪
 في السياسات اللاخأليةن      

هو سااااااااااألنة تن  ذية في م ال صااااااااااني القرارات في م الي السااااااااااياسااااااااااة الخارجية واألمنية  ▪
ل الشااأ  إلى صااناعة من تحلي CSDPوالسااياسااة اللفايية واألمنية المشااتركة   CFSPالمشااتركة 

القرار والتن  ذ والرقابة، مثل توساااااااااااايي العقوبات عألى دولة مع نة أو فتح البعثات الخارجية التابعة 
لالتحادن وبما أ  الم ألس يمثل مصاااااألحة اللول األعضااااااء فهذا  يؤكل دور اللول األعضااااااء في 

يرحب، يؤكل، يلعو، صااااناعة السااااياساااات ن المذكورت ن أعالهن في إعالناته ذات النابي السااااياسااااي  
ينألب، يلين، يتبنى، وال ساااايما في الم االت التي تتعألق بحقوق اإلنسااااا  والصااااراعات المسااااألحة 
ون ع السااالح النووي وفرض العمأليات المتعألقة باألمن األوروبي وسااياسااة اللفاع، وتبني العقوبات 

  ا يات االتحاد:  عألى اللول األخرىن ومن المواد التي ترك  عألى دور الم ألس الخارجي في ات
دور الم ألس المرك ي في توط ال التنساااااااااااااا ق المنظم ط ن الساااااااااااااايااسااااااااااااااات الخاارجياة لألالول   ن1

 ن    TEUمن معاهل  االتحاد االوروبي  16األعضاء، وفقًا لألماد  

 
7Stud Guide for European parliament and European Council Hamburg model united nations 

5-8 December 2013 ،Hamburg، Germany –www.    Hammun.    de-p.    6 
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عألى الم ألس التأكل من أ  اللول األعضاااااااااااء تؤطل مبادا السااااااااااياسااااااااااة الخارجية واألمنية  ن2
 فن      2 – 11وتلعمها م 

من لشاااااابونة: عألى  مسااااااؤولية الم ألس، لألتأك ل عألى الوحل  والتوافق من   13ماد  تنص ال ن3
 خالل تحرك االتحاد االوروبي”ن      

يتمتي الم ألس بصاااااااااالحية تو يي االت اقات اللولية مي اللول غ ر األعضااااااااااء في االتحاد  ن4
 األوروبي باسم االتحاد األوروبين      

" دورًا هامًا في صااااااااااني القرار في الم ألس، وهو Corperيألعب جها  "الممثألو  اللالمو   ▪
جها  يتبي الم ألس، وطتألف من المساااؤول ن الرسااام  ن من اللول األعضااااء في االتحاد بمساااتوى 

، Corper1  1سا راء، وهؤالء ي تمعو  خمس مرات في األسابوع في طأل يكا )الممثألو  اللالمو  
وط تمي مر  في األسابوع لمناقشاة المساالل التي  (،  2الأل نة األمنية والساياساية والممثألو  اللالمو  

فإذا وافقت ل نة الممثأل ن عألى مساألة أو تشارطي فإنها توضاي عألى ساتنرح عألى الم ألس الو ارين  
، وطقوم الم ألس بااالموافقااة عأل هااا من دو  Aجاالول أعمااال الم ألس الو اري عألى أنهااا مساااااااااااااااألااة 
توضااااي عألى جلول األعمال عألى أنها مسااااألة مناقشاااااتن واذا لم تت ق الأل نة عألى المسااااألة فإنها  

B مما يعني أنها تتنألب مناقشات أكثر في الم ألس الو اري قبل التصوطت عأل هان     )وسنعود ،
 إلى التصوطت في الم ألس حسب أصوات كل دولة(ن      

وط تمي هذا ال ها  في أوقات األ مات، كما حصاااااااال في األ مة الروسااااااااية ال ورجية، أو 
لنوطألة حول التشاااااارطعات الخاصااااااة بالتغ ر المناخي، فاالجتماعات تعقل يوميًا، كما الم اوضااااااات ا

تحضاااااااااار الجتماعات العمل لم ألس االتحاد األوروبي، الذي يمثل الحكومات العامألة والمشاااااااااارعة 
% من التشاااااااااااارطعات تمر عبر م ألس الممثأل ن اللالم ن قبل   90عألى المسااااااااااااتوى األوروبين فإ   

 ن  عرضها عألى م ألس الو راء

 من معاهل  االتحاد األوروبي عألى:   10نصت الماد   البرلمان األوروبي:رابعًا :

يقوم عمل االتحاد عألى أسااااااس الليمقراطية التمث ألية، فالمواطنو  يمثألو  مباشااااار   ن    1
عألى المساااتوى األوروبي في البرلما  األوروبي، واللول األعضااااء تمثل في الم ألس األوروبي من 

 خالل رؤسالها أو رؤساء حكوماتهان وطخضعو  لمساءلة طرلماناتهم القومية، أو مواطن همن      
فرد له حق المشاااااااركة في الحيا  الليمقراطية لالتحاد، وتتخذ القرارات بشااااااكل كل  ن    2

م توح وقرطب من المواطن نن وتساااااهم األح اب الساااااياساااااية، عألى المساااااتوى األوروبي، في تشاااااك ل 
الوعي السااااااااااياسااااااااااي األوروبي والتعب ر عن إراد  مواطني االتحادن واالتحاد هو اله سة التشاااااااااارطعية 

مأل و   507قوميااات في العااالم، وطمثاال جميي "مواطني االتحاااد" البااال  عاالدهم الوح اال  المتعاالد  ال
( من "معاهل  االتحاد األوروبي"، "ينتخب أعضااااااااااااء البرلما  من 2)  14نسااااااااااامة، حساااااااااااب الماد  
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مواطني الاالول األعضاااااااااااااااااء، والمقيم ن ف هااا، من غ ر األوروب  ن، الااذين تتوافر ف هم شاااااااااااااارو  
 ت يشمل المواطن ن غ ر التابع ن لقوميات اللول األعضاءن      االنتخاب، هذا يعني أ  التصوط

ُأجرطات أول انتخااباات مبااشاااااااااااااار  لألبرلماا  األوروبي، ومناذ ذلا  التاارط    1979في ح طرا  
أصاااااااااااااابح اختيااار النواب ي ري باااالقتراع العااام، بعاال أ  كااانوا يع نو  تع  نااًا من قباال البرلمااانااات 

 رلمانات في الوقت ن سهن      الوطنية، وكانوا أعضاء في تأل  الب
وبما أ  الشااااعب هو مصاااالر السااااألنات، وفق نصااااوص اللسااااات ر األوروبية وروحها، فقل 
أسااااااااس االتحاد األوروبي ما يعرف بمبلأ المواطنة الكامألة المتساااااااااوطة ال اعألة من دو  تم    عألى 

ألوروبي": "كال من "معااهال  التنبيقاات الوظيفياة لالتحااد ا 20أي أسااااااااااااااااسن وقال جااء في المااد  
شااااااااااخص يحمل جنسااااااااااية اللول األعضاااااااااااء في االتحاد هو مواطن في االتحاد، جنسااااااااااية االتحاد 
إضااااااااااااااافياة، ال تحال محال ال نسااااااااااااااياة القومياة، ي اب أ  يتمتي مواطنو االتحااد باالحقوق والواجباات 

 المنصوص عأل ها في المعاهلات"، وبالنتي ة يحق لألمواطن ن األوروب  ن:  

 ة بحرطة داخل أراضي اللول األعضاءن         التحرك واإلقام -أ

التصاااااااوطت والترشاااااااح في انتخابات البرلما  األوروبي وفي االنتخابات البأللية في  -ب 
 اللول األعضاء، التي يقيمو  طها، وفق الشرو  المنبقة عألى مواطني تأل  اللولن       

التمتي بحق الحمااياة الالطألومااسااااااااااااااياة والقنصااااااااااااااألياة، في أقااليم الالول الثاالثاة )غ ر  -ت 
األعضاااااااااااااااء في االتحااد األوروبي ( التي ال تمث ال قومياًا لألالولة العضااااااااااااااو ف هاا، من قبال أي دولة 

 أخرىن        عضو

التقاالم بااالعرالض لألبرلمااا  األوروبي، لتقااليمهااا لألم وض األوروبي، والتوجااه إلى  -  
ات واألجه   االساااااتشاااااارطة، بأي لغة من لغات المعاهل ، والحصاااااول عألى اإلجابة بالألغة المؤساااااسااااا 

 ن سهان       
 وظائف البرلمان األوروبي:

على الرغم من أ. الدرلما. األوروبي يملك ستتلطة التشتتري  إال أنه ال التشررررة:ية:    ةالوظيف أوالً:

فال يحق له  ,يمتلك المدادرة التشتريعية التي تمتلكها الدرلمانات الوطنية للدول األعضتات في االتحاد  

المدادرة إلى اقتراح التشتريعات   بل يشتارف فقف في عملية صتن  القوانين م  المجل   أو يحق له 

 القرار:رفضها  وتعديلها. وأهم أشكال صن  قدولها أو 

صتتتتن  القرار بالمشتتتتاركة بين المجل  والدرلما. األوروبي: للدرلما. الحق في  -أ

صتن  القرار بالمشتاركة م  المجل   وفي حال رفا الدرلما. المصتادقة على ااجرات فالمجل  

ري  في خالل الفترة % من التشتت   60عندها ال يستتتطي  اتخاذ القرار. وقد شتتكلت المشتتاركة نستتدة  

وستتتمي   1992  وهو ااجرات الذ  نصتتتت عليه معاهدة ماستتتتريخت عام  2014-  2009النيابية  

تستتميتها "العملية التشتتريعية   2007"إجرات صتتن  القرار بالمشتتاركة "  وأعادت معاهدة لشتتدونة  

استتثنات ب لتشتمل معمم الستياستات ,% من مجاالت الستياستة    90االعتيادية "  التي أصتدحت تشتمل 
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الشتؤو. الضتريدية  واألمن االجتماعي ومعمم مجاالت الستياستة الخارجية  فستلطة القرار هنا   ,

 للدول األعضات في االتحاد وال تمارس هنا عملية "المشاركة في القرار".

لة في المجل   واألغلدية المطلقة في الدرلما..   ويتطلب إجرات المشاركة األغلدية المؤه ِّ

 ( 1)أنمر الشكل الرقم )وفقا  "لإلجرات التشريعي العاد " وتتم عملية صن  القرار 

 مراحل صنع القرار بالمشاركة بين المجلس والبرلمان: 
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 لقوميةآرال البرلمانات ا.أ

 المفوضية ترحمق-1

 تعديل المقترح من المفوضية-3

 القرالة األولى من المجلس-4

جميع المجلس يصادق على -5

 تعديالت البرلمان

المجلس يتبنى القانون -6

 وفقاً لتعديالت البرلمان 

 البرلمان يصادق على المقترح -7

 من دون تعديل
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عندما يتم تدني التشتتري   تقوم الدول األعضتتات بالتنفيذ  وفقا  ألنممتها القانونية الخاصتتة 

 وعملياتها.  

الدور االستتتتشتتتار  للدرلما.: في بعا الحاالت  تكو. االستتتتشتتتارة إلنامية وذلك أل. ب .

. رأيه األست  القانونية تتطلب ذلك  وال يمكن لالقتراح أ. يصتدق قانونا  إال إذا أعطى الدرلما

في المقترح المقتدم. في حتاالت أخرق قتد تكو. االستتتتتشتتتتارات اختيتاريتة  وعنتدهتا قتد تطلتب 

المفوضتية من المجل  أ. يقوم باستتشتارة الدرلما.  "ال داعي للجنة التراضتي وقراتة ثالثة. .. 

 الخ".

  214-  2009% من التشتتتري  في الدورة النيابية  20 االجرات االستتتتشتتتار    وقد شتتتكل

وترسل المفوضية باقتراحها إلى الدرلما. األوروبي    حاليا  في عدد محدود من السياسات ويستخدم  

والمجل    لكن في هذه المرحلة يقوم المجل  باستتشتارة الدرلما. رستميا   إذ يعتدر رأ  الدرلما. 

 من المكونات الضمنية لعملية صن  القرار في االتحاد.

% من   18نادرا  ما يستتتخدمه الدرلما.  وقد شتتكل وهي إجرات تشتتريعي  لموافقة:  ا-ج

 . 2014-2009التشري  في الفترة النيابية 

ويقوم المجل  بتخختذ موافقتة الدرلمتا. قدتل أ. يتختذ قرارات محتددة تكو. غتايتة في األهميتة. 

اآللية هنا هي ذاتها كما في االستتتشتتارات  عدا أ. الدرلما. لي  باستتتطاعته في هذه المرحلة أ. 

بطلب تعديل المقترح: "إما الموافقة وإما الرفا". وتؤخذ الموافقة بخغلدية األصتتتتوات. أهم  يقوم  

القضتتتتايتا التي تشتتتتملهتا الموافقتة: مهمتات محتددة مرتدطتة بتالدنتك التدولي  تعتديتل دستتتتتور النمتام 

األوروبي للدنوف المركنية /الدنك المركن  األوروبي  آلية االنتخاب للدرلما. األوروبي  تصديق 

 المعاهدات الدولية  انضمام دولة جديدة إلى الدول األعضات في االتحاد األوروبي. 

 الت:يين والرقابة على السلطة التنفيذةة على المستوى األوروبي:

تتوقف التعيينتات األوروبيتة على نتتائال االنتختابات األوروبيتة التي شتتتتملتت تعيين القيتادات 

 (:1األوروبية )أنمر الجدول الرقم 

كما يمارس الدرلما. الستتلطات االستتتشتتارية التالية وفقا  لما جات في مواد معاهدة التطديقات 

 1التي جتاتت نتيجتة لمعتاهتدة لشتتتتدونتة  ودخلتت حين التنفيتذ في  لالتحتاد األوروبي  الوظيفيتة  

 :هذه السلطات  وأهم 2009كانو. األول 

يقوم بتشتتتكيل لجنة   يحق للدرلما.  بطلب من رب  أعضتتتائه  أ.  226وفقا  للمادة  .1

مؤقتة للتحقيق في حال وجود ستوت إدارة أو في تنفيذ قانو. االتحاد  باستتثنات ما إذا كانت الحقائق 

 . 8المنعومة قد عرضت أمام محكمة  أو كانت القضية ر تنال موضوع اجراتات قانونية 

   .نشاطاتهميحق للدرلما. طرح األسئلة على المفوضية األوروبية والمجل  حول  .2

الدرلما. الحق في مناقشة التقرير السنو  للمفوضية األوروبية   233تخول المادة   .3

 في جلسة مفتوحة. 

يستطي  الدرلما. إجدار المفوضية على االستقالة  في حال قامت   234وفقا  للمادة  .4

أعضات المفوضية أغلدية ثلثي األصوات في الدرلما. بتوجيه اللوم للمفوضية  فعندها يتوجب على  

األوروبية االستتتقالة كجهاز كامل  كما أ. الممثل األعلى لالتحاد للشتتؤو. الخارجية والستتياستتة 

 األمنية يستقيل من واجداته التي يقوم بها ضمن المفوضية ".
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تصتتديق تعيين رئي  المفوضتتية األوروبية وكامل أعضتتات المفوضتتية الجديدة  .5

ستياستة الخارجية واألمنية المشتتركة ب الممثل األعلى لونائب رئي  المفوضتية والذ  يشت ل منصت 

.  

: يحتدد الدرلمتا. األوروبي بمشتتتتاركتة مجل  االتحتاد األوروبي  وظيفرة صدررررلةو الموا  رةثرالاراً: 

والموازنتة طويلتة األجتل  والمعروفتة بتااطتار المتالي المتعتدد  المينانيتة الستتتتنويتة العتامتة لالتحتاد 

. وتحدد ستتتتنويا  النفقات والواردات. وله الكلمة 2020تى  ح  2014الستتتتنوات  والتي تستتتتتمر من 

 الموازنة السنوية.  –األخيرة حول حجم اانفاق في

من األمثلة على تخثير الدرلما. األوروبي في الستتتياستتتة الثقافية إقرار الدرلما. للقرارات 

المتعلقتة بتحتديتد موازنتة الدرامال الثقتافيتة وأولويتات االتحتاد األوروبي وذلتك بتالتركين على هتذه 

داف  الدرامال لكتل ستتتتنتة. وذراع الدرلمتا. في هتذا المجتال هي "لجنتة التعليم والثقتافتة" التي تحتدد أهت 

 النشاط الثقافي والوسائل المالية من أجل تنفيذه. 

 للولية مع اللول الاالاة:ادور البرلمان في الموافقة على االصفاقيات راب:اً: 

يلعب الدرلما. األوروبي دورا  رئيستيا  في الموافقة على عقد االتفاقيات الدرلمانية قدل قيام 

من "معتاهتدة التطديقتات الوظيفيتة  218و 207دتين وفقتا  للمتاالمجل  بعقتد االتفتاقيتات التدوليتة  

 .لالتحاد األوروبي "

ويتوجتب على المجل  العودة إلى الدرلمتا. وطلتب موافقتته لعقتد االتفتاقيتات التدوليتة التتاليتة 

 من معاهدة التطديقات الوظيفية التي تنص على: 218وفقا  لما جات في المادة 

  االتفاقيات بين 207من دو. إلحاق الضتتتترر بالشتتتتروط الخاصتتتتة المدونة في المادة "

االتحاد والدول الثالثة أو المنممات الدولية يجب أ. يتفاوض عليها وتعقد بالتوافق وفقا  لإلجراتات 

 التالية :

يفوض المجل  بتافتتتاح المفتاوضتتتتتات  وتدني توجيهتات التفتاوض  والتفويا  .1

 بتوقي  االتفاقيات وعقدها. 

في حال كا. االتفاق يتعلق بالدرجة األولى أو على وجه الحصتتتتر بالستتتتياستتتتة  .2

الخارجية واألمنية المشتتركة تقوم المفوضتية  أو الممثل األعلى لالتحاد األوروبي لشتؤو. الستياستة 

األمنية المشتتتتركة برف  توصتتتيات إلى المجل   الذ  عليه تدني قرار التفويا بفتق الخارجية و

المفاوضتتتات  وتعتمد على موضتتتوع االتفاق المتصتتتور  وتعيين المفاوض عن االتحاد أو فريق 

 التفاوض من الدول األعضات. 

يرستتتل المجل  توجيهات إلى المفاوض  ويعين لجنة خاصتتتة للتشتتتاور حول      .3

 وضات. مواكدة المفا

وفقا  القتراح من المفاوض  يتدنى المجل  قرارا  بالتفويا بالتوقي  على االتفاقية  .4

 وفي حال الضرورة  والتطديق المؤقت قدل دخولها حين التنفيذ. 

 يتدنى المجل   قرارا  بعقد االتفاقية بنات على اقتراح من المفاوض.  .5

ستتياستتة الخارجية واألمنية باستتتثنات االتفاقيات التي تتعلق على وجه الحصتتر بال .6

 المشتركة  على المجل  تدني القرار بعقد االتفاقية بعد:

الحصتتتتول على موافقتة الدرلمتا. األوروبي في الحتاالت التي تكو. فيهتا االتفتاقيتة  -أ

 ضمن إطار االتفاقيات اآلتية:

i.  اتفاقيات الشراكة 

ii. حمتايتة حقوق اتفتاقيتات موافقتة االتحتاد على االنضتتتتمتام إلى المعتاهتدة األوروبيتة ل

 اانسا. والحقوق األساسية.

iii.  ..االتفاقيات المؤسسة اطار مؤسساتي محدد بواسطة تنميم إجراتات التعاو 
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iv.  .االتفاقيات م  تطديقات هامة تتعلق بالموازنة 

v.  اتفتاقيتات ت طي جوانتب يطدق فيهتا ااجرات التشتتتتريعي االعتيتاد   أو ااجرات

 ما. األوروبي مطلوبة. التشريعي الخاص حدن تكو. موافقة الدرل

 يمكن للدرلما. األوروبي والمجل   في حاالت طارئة  االتفاق على وقت محدد للموافقة. 

  9,و 5,6عنتدمتا يعقتد االتفتاق  يمكن للمجل   ومن دو. ااضتتتترار بتالفصتتتتول   .7

تفويا المفاوض بتصتديق االتفاق باستم االتحاد  وفقا  للتعديالت التي يجد أنها في مصتلحة االتحاد 

  والتي ينودهم ويتم تدنيها بإجرات بستتتيف أو بواستتتطة جهاز مؤستتت  بواستتتطة االتفاق. المجل  

 ة لتفويا كهذا.  يمكنه وض  شروط محدد 

يعمتل المجل  من خالل األغلديتة المؤهلتة  وبتااجمتاع  في حتال كتا. االتفتاق  .8

م  الدول المرشتحة   212يتطلب ااجماع  مثل اتفاقيات الشتراكة واالتفاقيات المشتار إليها بالمادة  

روبية لالنضتتتمام إلى االتحاد. يعمل المجل  من خالل ااجماع بعقد االنضتتتمام إلى المعاهدة األو

لحماية حقوق اانستتتتا. والحقوق األستتتتاستتتتية  قرار عقد االتفاقية يجب أ. يدخل حين التنفيذ بعد 

 موافقة جمي  الدول األعضات وفقا  لما تتطلده أنممتها الدستورية. 

المجل   وبتاقتراح من المفوضتتتتيتة والممثتل األعلى لالتحتاد األوروبي لشتتتتؤو.  .9

يتدنى قرارا  يرجئ تطديق اتفاقية  وتخستي  مواقف يتم تدنيها الستياستة الخارجية والستياستة األمنية   

 لمنفعة االتحاد كجهاز تضعه االتفاقية. 

 يجب أ. يتم إعالم الدرلما. األوروبي بشكل كامل حول جمي  مراحل ااجرات  .10

الدولة العضتتو  والدرلما. األوروبي  والمجل  أو المفوضتتية يمكن أل  منها أ.  .11

عدل األوروبية لمعرفة مدق تطابق االتفاقية م  المعاهدات األوروبية. تحصتتل على رأ  محكمة ال

عنتدمتا يكو. رأ  المحكمتة ضتتتتد االتفتاقيتة  فتاالتفتاقيتة عنتدهتا ال تتدختل حين التنفيتذ من دو. أ. يتم 

 تعديلها أو مراجعة المعاهدة.  

لمتا. والتذ  يعني وجوب إعالم الدر 218من المتادة  10ونالحظ أهميتة التوقف عنتد الدنتد 

األوروبي فورا  وبشتتكل كامل  وهذا يشتتمل إمكانية الوصتتول إلى جمي  المعلومات ذات الصتتلة 

 والوثائق المتعلقة بقضية معينة  وكذلك تدخل الدرلما. منذ فتق المفاوضات.

كما منحت معاهدة لشتتدونة الدرلما. األوروبي كفاتة تشتتريعية أكدر فيما يتعلق بالشتتؤو. 

أصدق يمنق الموافقة على العملية التفاوضية  وكذلك عقد االتفاقيات التجارية.   فالدرلما.  التجارية  

وعلى المفوضتتتية إعالم الدرلما. حول كامل مراحل ااجرات. كما يعمل الدرلما. اليوم إلى جانب 

 المجل  في تدني "ااجراتات التي تحدد ااطار لتنفيذ السياسة التجارية المشتركة ".  

 

 


