معاهده لیسبون :گامی دیگر در وحدت اروپا
پیروز ایزدی

چکیده:
سیر همگرایی در اروپا با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است .از زمانی که اندیشه وحدت اروپا
مطرح شد ،طراحی و تدوین نهادها و سازکارهای الزم برای تحقق این اندیشه در رأس اولویتهای
کشورهای پیشگام در این مسیر قرار گرفت .با گسترش و تعمیق روند همگرایی در اروپا نیاز به اصالحات
در ساختارها و نهادها بیش از پیش احساس گردید .در واقع ،هر یک از مراحل گسترش و تعمیق
اصالحات نهادی خاص خود را می طلبید .انجام این اصالحات نیز در هر مرحله با چالشهایی روبرو بوده
که عمدتاً از اختالف دیدگاهها در میان کشورها بر سر مفهوم همگرایی در قالب اتحادیه اروپا ناشی
میشود.
مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن مرور مراحل شکلگیری اتحادیه اروپا ،به بررسی اصالحات نهادی
پیشنهادی در معاهده لیسبون که به دنبال شکست پروژه قانون اساسی اروپا به منظور کارآمدتر و
دموکراتیک تر ساختن ساختار اتحادیه اروپا ارائه شده بپردازد و پیامدهای آن را برای آینده اتحادیه اروپا
مورد بحث قرار دهد.

کلید واژهها:
اتحادیه اروپا ،همگرایی منطقهای ،معاهده لیسبون ،وحدت اروپا.

درآمد

ذهن متفکران و سیاستمداران این قاره را به

به دنباال رأی منفای ماردم فرانساه و

خود مشغول سااخته باود .اماا زمیناه هاای

هلند به پیش نویس قاانون اساسای در بهاار

تحقق این اندیشه و جامه عمل پوشاندن باه

 2005و شکست پاروژه تادوین یاک قاانون

آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراهم شد.

اساسی برای اتحادیه اروپا که جایگزین کلیه

در شرایط آن روز ،دولت های اروپایی مصمم

معاهاادات پیشااین شااود ،در دوره ریاساات

شدند اختالفات خود را باه کناار نهناد و در

آلمان بر اتحادیه اروپا یعنای نیماه نسسات

راه خشااکاندن ریشااههااای جنااگ و شاااید

 2007کااار تاادوین معاهااده اصااالحی یااا

دست یابی به وحدت اقتصادی و سیاسی باه

معاهااده کوچااک آشاااز شااد و ساارانجام در

همکاری با یکدیگر بپردازند.

دسامبر  2007هنگام ریاست پرتغال بر ایان

آنچااه در وضااعیت نابسااامان پااس از

اتحادیه به امضای رهبران کشاورهای عضاو

جنگ در صدر اولویتهای دولتهای اروپایی

رسید .قرار است این معاهده پس از تصویب

قرار داشات ،عباارت از بازساازی اقتصاادی،

در پارلمان های کشورهای عضو از اول ژانویه

مهار ناسیونالیسم افراطی و نیاز به امنیت در

 2009جنبه اجرایی به خود بگیارد .از ایان

مواجهه با تهدیدات جنگ سرد بود.

() 1

معاهااده بااه عنااوان گااامی دیگاار در مساایر

یکی از الزامات تحقق این اهداف مهار

همگرایاااای بیشااااتر و کااااارآیی و نیااااز

آلمان بود .الزم بود اقتصاد و نظاام سیاسای

دموکراتیک تر کردن ساختار این اتحادیه یاد

آلمان به گوناه ای بازساازی شاود کاه دیگار

میشود.

نتواند امنیت اروپا را تهدیاد کناد .از ساوی

نوشتار حاضار بار آن اسات تاا ضامن

دیگر ،نیاز باه حفاتات از اروپاای شربای در

مروری بر مراحل شکل گیری اتحادیاه اروپاا

برابر تهدید شاوروی وجاود داشات .باا ایان

به بررسی اصالحات نهاادی منادرد در ایان

حاااال ،تردیااادهایی درخصاااوص میااازان

معاهااده بپااردازد و پیاماادهای آن را باارای

اشتراک نظر میان اروپا و آمریکا ونیاز اتکاای

آینده اتحادیه اروپا مورد بحث قرار دهد.

اروپا به آ مریکا موجود بود .این امر خاود باه
ایجاااد احساااس وحاادت بیشااتر و ضاارورت

مروری بر تحوالت اتحادیه اروپا
اندیشه ایجاد اروپاای واحاد از دیربااز
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برخااورداری از اهااداف مشااترک در میااان
اروپاییان منجر شد.

ضرورت اتحاد برای مقابله باا تهدیاد بلاوک

روباار شااومان ،وزیاار خارجااه وقاات فرانسااه،

شرق و حفظ امنیت خود را احساس می کرد

آلمان به ه مراه چهار کشاور دیگار اروپاایی

و در همان حال از ناحیه آمریکاا نیاز بارای

یعنی ایتالیا ،بلژیک ،هلند و لوگزامبورگ در

دفاع از خود چندان مطمانن نباود ،باا ایان

 18آوریل  1951با امضای معاهاده پااریس

الزام نیز مواجه بود که اگر بنابر این است که

جامعه ذشال سنگ و فاوالد اروپاا ()ECSC

1

آلمان نقشی مفید در اتحاد شرب ایفاا کناد،

را تأسیس کردند .براساس این معاهده ،کلیه

بایااد بااه آن کشااو ر اجااازه داده شااود تااا

تعرفه های گمرکی در مورد این دو محصاول

زیرساخت های صنعتی خود را بازسازی کند.

برداشته شد.

() 3

راه حلی که توسط ژان مونه ،بازرگاان،

گام دیگر در راه وحدت اروپاا ،امضاای

اقتصاددان و متفکر فرانسوی ارائه شد بناای

معاهده رم در  25ماارس  1957و تأسایس

همکاری حول محاور ذشاال سانگ و فاوالد



ضاامن اینکااه باایش از هاار زمااان دیگااری

در نتیجه پیشنهاد مونه و تاالش هاای
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اروپای شربای در ایان مقطاع تااریسی

به تسلط صنعتی آلمان کاسته خواهد شد.

() 2

2

« جامعه اقتصادی اروپا» ( )EECو «جامعاه
3

به عنوان زیربنای توسعه صانعتی باود .موناه

انارژی اتماای اروپاا» ( )Euratomبااود .بااه

اینگونه استدالل می کرد که صنایع سانگین

موجب معاهده رم ایجاد یک باازار مشاترک

ناحیه روهر در آلمان پایه سنتی قادرت ایان

کااه در آن ساارمایه ،کاااال ،افااراد و خاادمات

کشور را تشکیل مای دهاد .از ساوی دیگار،

بتوانند آزادانه جابه جا شوند ،در دستور کاار

فرانسه و آلمان قبالً بارها بر سر ذخایر ذشال

قاارار گرفاات .همچنااین تاادوین سیاساات

سانگ در منطقااه آلاازاس و لااورن جنگیااده

مشااترک در حااوزه هااای تجااارت خااارجی،

بودنااد ،از ایاان رو ایجاااد صاانعت فراملاای

کشاورزی ،ماهیگیری و حمل و نقل ازجمله

ذشال سانگ و فاوالد قادرت آلماان را مهاار

اهداف دیگر جامعه اقتصادی اروپا اعالم شد.

خواهد کارد .ادشاام صانایع ذشاال سانگ و

در چارچوب جامعه انارژی اتمای اروپاا نیاز

فوالد تضمین خواهد کرد که آلماان از ایان

همکاری در زمینه تحقیقات هسته ای بارای

پس متکی به تجارت با بقیه اروپا خواهد بود

مقاصد صلح آمیز در نظر گرفته شد.

و در همان حاالی کاه بازساازی اقتصاادیش
تسریع خواهد شد ،از هراس فرانساه نسابت

1

. European Coal and Steel Community
. European Economic Community
3
. European Atomic Energy Community
2
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از اول ژانویه  1967به موجب معاهاده

این امر از حساسیت خاصی نازد کشاورهای

بروکسل« ،جامعه ذشال سنگ و فوالد اروپاا»

اروپایی برخوردار بود .وحدت پولی همچنین

و « جامعه انارژی اتمای اروپاا» در «جامعاه

باارای ایااده وحاادت اقتصااادی نیااز مهاام و

اقتصااادی اروپااا» ادشااام شاادند و «جوامااع

اساسی به شامار مای رفات و حرکتای قابال

اروپااایی» ( 4)ECsرا تشااکیل دادنااد و از آن

توجه به سمت اتحاد سیاسی نیاز محساوب

پس کلیت واحدی شاکل گرفات کاه تحات

میشد.
این مقتضیات زمیناه تصاویب پیماان

عنوان «جامعه اروپا» شناخته شد.
دهه های  1970و  1980برای اتحادیه

ماستریست را در سال  1991فراهم کرد .به

اروپا از آن رو اهمیت پیدا کرد که با پیوستن

موجب این پیمان عناوان «اتحادیاه اروپاا»

5

اعضای جدیاد (در ساال  ،1973انگلساتان،

برای جامعه اروپا برگزیاده شاد کاه درواقاع

دانمارک و ایرلند ،در ساال  ،1981یوناان و

نمادی از مراحل بعدی همگرایی اروپایی باه

در سال  ، 1986اسپانیا و پرتغال به اتحادیاه

شمار می رفت .بارای «اتحادیاه اروپاا» ساه

پیوستند) ،بر جمعیت جامعه اروپاا و حجام

رکن در نظر گرفته شد )1 :جامعه اروپاا باه

بازار آن افزوده شاد .تحاوالت ایان دوره باه

صااورت اصااالح شااده و تقویاات شااده )2

ویژه ،بای ثبااتی اقتصاادی در نتیجاه بارهم

سیاسااات خاااارجی و امنیتااای مشاااترک
6

و  )3امور داخلای و دادگساتری.

خوردن سیستم برتون وودز و بحران انارژی

()CFSP

نیاز به همکاری بیشتر اروپاییان برای اعمال

همچنین ،به موجب این پیمان ،یک جادول

کنترل بیشتر بر آینده خود را بیش از پایش

زمانی برای ایجاد واحد پولی اروپایی تادوین

جلوه گر ساخت .باه تادریا ایان اندیشاه در

شااد ،حااوزه مساانولیت هااای اتحادیااه اروپااا

میان دولت هاای اروپاایی نضاا گرفات کاه

گسترش یافت و ماواردی چاون حمایات از

شکل گیری بازار واحد بادون اتحااد پاولی و

مصرف کننده ،بهداشت عمومی ،حمل و نقل،

همگرایی مالی کامل امکانپذیر نیست.

آموزش و سیاست اجتمااعی را در برگرفات
ترتیباتی برای همکاری بیشتر میان دولت ها

با این حال ،از آنجا که رواد پول واحد

در زمینه مهاجرت و پناهنادگی ،مباارزه باا

به معنی واگذاری بسشای از حاکمیات باود،
5
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. European Communities

4

. European Union
. Common Foreign and Security Policy

6

نواحی فقیرتار اروپاا مقارر گردیاد مفهاوم

جلب نظر می کرد ،ایان باود کاه باا از میاان

«شهروند اروپایی» به وجود آمد کاه حقاوق

رفتن موانع بر سر راه تاردد و آزاد سارمایه،

شهروندان را برای زنادگی باه نحاو دلساواه

افراد ،کاالهاا و خادمات در ساطح اتحادیاه،

خود در کشورهای عضو اتحادیه و رأی دادن

بازار واحدی ایجاد شاد کاه خاود موفقیات

در انتسابات محلای و اروپاایی باه رسامیت

بزرگی باه حسااب مای آماد .باا ایان حاال،

شناخت و سارانجام اختیاارات بیشاتری در

اتحادیه اروپا هنوز نتوانساته باود باه دلیال

زمینه تصمیم گیری به پارلماان اروپاا اعطاا

منافع ملی متفاوت کشورهای بزرگ عضو به

شد.

() 3

یک سیاست مشترک خارجی و دفاعی دست

در نیمه دوم دهه  ،90اتحادیاه شااهد

پیدا کند .همچنین گرچه سیاست مشترکی

افاازایش باااز هاام بیشااتر اعضااا ،ضاارورت

درخصوص مهااجرت ،ویازا و پناهنادگی باه

اصالحات ساختاری و نهادی برای فعالیت در

وجود نیامده بود ،اما پیشرفت هایی در ماورد

شرایط جدید و برداشتن گام های جدی تر به

حااذف کنتاارل ماارزی صااورت گرفتااه بااود.

سوی وحادت پاولی باود .در ژانویاه 1995

معاهده شنگن که در  22دسامبر  1984باه

کشورهای اتریش ،فنالند و سوئد به اتحادیه

تصااویب رسااید مرزهااای داخلاای میااان

اروپا پیوستند و تعداد اعضای این اتحادیه را

کشورهای متعاهد را برداشت.

به  15کشور رساندند.



ایجاد کمیته جدید مناطق جهت کماک باه

آنچه در این مقطاع در اتحادیاه اروپاا
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جنایات سازمان یافته و قاچااق ماواد مسادر،

جامعه را قبول کند.

() 4

به منظور مقابله با چالش های ناشی از

به دنباال اشاتیاق کشاورهای اروپاای

گسااترش اتحادیااه اروپااا بااه سااوی شاارق و

شرقی و مرکزی پس از فروپاشی بلوک شرق

تحااوالت جدیااد ،در ژوئاان  ،1997معاهااده

به عضویت در اتحادیه ،اینگونه مقرر شد که

آمستردام به تصاویب رساید .براسااس ایان

هر کشوری که بسواهد عضو اتحادیاه بشاود

معاهده ،مسائل مربوط به پناهنادگی ،ویازا،

باید شرایط زیر را برآورده سازد )1 :اروپاایی

مهاااجرت و کنتاارل مرزهااا تااابع قواعااد و

و دموکراتیااک باشااد  )2از سیاسااتهااای

روش های اتحادیاه اروپاا شاد و موافقتناماه

اقتصااادی بااازار آزاد پیااروی کناد  )3مفاااد

شنگن در چارچوب اتحادیه اروپا قرار گرفت.

معاهااادات را بپاااذیرد و  )4دساااتاوردهای

سیاست های اشتغال ،توسعه پایدار ،حفاتت
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از سااااالمت انسااااانهااااا و حمایاااات از

عضویت اعضای جدید میباشد.

مصاارف کنناادگان در زمااره اهااداف رساامی

در سال  ،2004با عضویت کشاورهای

اتحاد یه اروپا قرار گرفت ،به منظور پیشابرد

لهساااتان ،جمهاااوری چاااک ،مجارساااتان،

یک سیاست خارجی منسجم ،مؤثر و روشن

اسلواکی ،استونی ،لتونی ،لیتاوانی ،اسالونی،

یک واحد برناماه ریازی سیاسات گاذاری باه

مالت و قبرس یونانی نشین تعاداد اعضاا باه

وجود آمد و در روند تصمیمگیری ها بر نقش

 25کشور و در مرحله بعد در سال  2007با

پارلمان اروپا افزوده شد.

ع ضویت رومانی و بلغارستان تعداد اعضاا 27

به دنبال عقد معاهاده آمساتردام و در

کشور افزایش یافت.

اجرای اهداف معاهده ماستریست ،گام بزرگ
دیگری در ایجاد اروپای واحد برداشته شد و

نهادهای اتحادیه اروپا

از سال  1999یاورو باه عناوان پاول واحاد

مهم ترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارت

اتحادیه پذیرفته شاد و از اول ژانویاه 2002

از شورای اتحادیاه اروپاا ،کمیسایون اروپاا،

به صورت رسمی گردش پیدا کرد.

پارلمااان اروپااا و دیااوان دادگسااتری اروپااا
می باشند کاه در اینجاا شارحی مستصار از

امااا از آنجااا کااه معاهااده آمسااتردام
نتوانسته بود در ایجاد اصاالحات نهاادی باه

سااازمان و کااارکرد هاار یااک از آنه اا آورده
میشود.

منظور تسهیل گسترش اتحادیه اروپا توفیق
حاصل کند ،در فوریاه  2001شاورای اروپاا
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الف) شورای اتحادیه اروپا

معاهده نیس را به تصویب رساند .به موجاب

شورا مهم ترین نهاد تصامیم گیاری در

این معاهده ،درخصوص نحوه رأی گیاری در

اتحادیه اروپا می باشاد .شاورا از نماینادگان

شورای اروپا تغییراتی صورت گرفات و قارار

کشورهای عضو تشکیل می شود و یک وزیار

شد رأی مثبات هماراه باا مقادار معینای از

از دولت هاای عضاو در جلساات آن شارکت

جمعیاات اتحادیااه باشااد .همچنااین تعااداد

می جوید .اینکه چه وزیری در جلسه شرکت

کرسی های پارلماان اروپاا باه  732افازایش

خواهد کرد به موضوع ماورد بحاث بساتگی

یافت .نکته دیگر در این معاهده کوچاک تار

خ واهد داشت .وزرایی کاه در ایان جلساات

کردن و کارآمدتر کردن کمیسایون پاس از

شرکت می کنند در برابر پارلمان های ملای و

ترتیب مشروعیت دموکراتیک تصامیم هاای

دادگاه هاا و نیروهاای پلایس ملای در اماور

شورا تضمین خواهد شد.

جنایی.

نسساات وزیااران کشااورهای عضااو همااراه بااا

اروپا» مربوط می شود یعنی حوزه هاایی کاه

رئیس کمیسیون اروپا نشست هایی را برگزار

در آنها کشورهای عضاو تصامیم گرفتاه اناد

می کنند کاه باه «شاورای اروپاا» 7معاروف

بسشاای از حاکمیاات خااود را بااه نهادهااای

اساات .در جریااان ایاان نشسااتهااا خااط

اتحادیه اروپا واگاذار کنناد .ایان حاوزه ،در

مشاای هااای کلاای اتحادیااه اروپااا مشااس

واقع ،نسستین رکن اتحادیه اروپا را تشاکیل

می شود و به حل و فصال مساائلی پرداختاه

ماای دهااد .دو مساانولیت آخاار عماادتاً بااه

می شود کاه راه حلای بارای آنهاا در ساطوح

حااوزههااایی مربااوط ماای شااود کااه در آنهااا

پایین تر یافت نشده است.

کشاورهای عضاو اختیاارات خاود را واگاذار

شورا دارای  6وتیفه مهم است:

نکرده اند بلکاه صارفاً باا یکادیگر همکااری

1ا تصویب قاوانین اروپاایی هماراه باا
پارلمان اروپا در بسیاری از حوزهها



چهار بار در سال ،رؤسای جمهور و یاا

اکثر این مسنولیت ها به حوزه «جامعه
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شهروندان خود پاسسگو خواهند بود و بدین

6ا هماهنگ ساازی همکااری هاا باین

می کنند .این مقوله تحت عنوان «همکااری
بین الدولی» در نظر گرفته شده و ارکان دوم

2ااا هماهنااگسااازی سیاسااتهااای
اقتصادی کالن کشورهای عضو

و سوم اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد.
ریاست شورا به صاورت چرخشای هار

3ا عقد قراردادهای باین المللای باین

شااش ماااه یااک بااار برعهااده یکاای از اعضااا

اتحادیه اروپا و سایر کشورها یا سازمانهاای

گذاشته میشود .رأی گیری در شورا برمبنای

بینالمللی

جمعیت کشورهاسات ،باه ایان صاورت کاه

 4ا تصویب بودجه اتحادیه اروپا همراه
با پارلمان اروپا

کشااورهای پرجمعیاات تاار از رأی بیشااتری
برخوردارند ،اماا درکال ایان روناد باه نفاع

5ا تدوین سیاست خاارجی و امنیتای

کشورهای کامجمعیات تار اسات .در برخای

مشترک اروپا برمبنای رهنمودهاای شاورای

حااوزه هااای بساایار حساااس و مهاام ماننااد

اروپا

سیاست خارجی و امنیتای مشاترک ،وضاع
مالیات ها ،سیاست های مربوط به پناهنادگی
. European Council

7
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و مهاااجرت ،تصاامیمهااای شااورا بایااد بااا

کمیسیون چهار نقش اصلی برعهده دارد:

اتفاااق نظاار باشااد .بااا ایاان حااال ،در اکثاار

 1ا پیشنهاد قوانین به پارلمان و شورا

موضوعات شاورا باا «رأی اکثریات کیفای»

2ا ا ماادیریت و اجاارای سیاسااتهااا و

( 8)QMVتصمیم گیری می کند .بادین معناا
کااه از مجمااوع  345رأی باارای تصااویب
پیشنهاد کمیسیون به  255رأی مثبت نیااز

بودجه اتحادیه اروپا
 3ا ا بااه اجاارا گذاشااتن قااوانین اروپااا
(همراه با دیوان دادگستری)

وجااود دارد و عااالوه باار آن ایاان آرا بایااد

 4ا نمایندگی اتحادیه اروپاا در صاحنه

دربردارنده دست کام  62%از کال جمعیات

بااین الملاال ،باارای مثااال مااذاکره بااا سااایر

اتحادیه نیز باشد.

کشورها.
هریااااک از کشااااورها دارای یااااک
کمیسیونر هستند و اینک کمیسایون دارای

ب) کمیسیون اروپا
کمیسیون مستقل از دولتهاای عضاو

 27عضو است.

عمل می کند و وتیفه آن نمایندگی اتحادیه
و پیشاابرد منااافع آن در کاال ماایباشااد.
کمیسایون پاایش نااویس قااوانین اتحادیااه را

پارلمان اروپا توسط شهروندان اتحادیه

تهیه می کند و آن را به پارلمان و شورا ارائه

اروپا برگزیده می شود .انتسابات برای تعیاین

می دهد .به عبارتی ،کمیسیون بازوی اجرایی

اعضای پارلمان اروپاا هار  5ساال یاک باار

اتحادیاااه مااای باشاااد و مسااانول اجرایااای

برگزار می شود .در حال حاضر ،پارلمان اروپا

تصاامیم هااای پارلمااان و شوراساات .اعضااای

داری  785عضو است و کشورها باه تناساب

کمیسیون اروپا کمیسیونر نامیده می شاوند.

جمعیت خود در این پارلمان نماینده دارند.

مدت تصدی هر دوره کمیسیون پانا ساال

پ ارلمان دارای سه وتیفه اصلی است:

است .کمیسیون به لحاظ سیاسای در برابار

 1ا تصویب قوانین اروپایی

پارلمان اروپا پاسسگوست و پارلماان از ایان

 2ا اعمال نظارت دموکراتیک بر ساایر

حق برخوردار است که کمیسیون را برکناار
کند.
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د) پارلمان اروپا

نهادهای اتحادیه اروپا
 3ا کنترل بودجه (همراه با شورا).

. Qualified majority voting

8

وتیفه دیوان دادگستری اروپاا عمادتاً
تفسیر قوانین اتحادیه و نظاارت بار اجارای

ویژگی های معاهده لیسبون

اروپا می باشد .هریک از کشاورها دارای یاک

پروژه قانون اساسی در سال  2005به دنبال

قاضی در دیوان هستند .با ایان حاال ،اکثار

راه حلی جایگزین بودند و به هماین منظاور

اوقات جلساات دیاوان باا تعاداد کمتاری از

درصدد برآمدند تا با کمرنگ کردن موادی از

قضات تشکیل میشود.

() 5



یکسان آنها در کل یه کشورهای عضو اتحادیه

رهبران اتحادیه اروپا به دنبال شکست
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د) دیوان دادگستری اروپا

قانون اساسی عقیم ماند.

قانون اساسی پیشنهادی قبلی کاه باه ویاژه

باه طاور کلای آنچاه مایتاوان درباااره

دربرگیرنده واگذاری بساش هاایی بیشاتر از

نهادهاااای اتحادیاااه اروپاااا و وتاااایف و

حاکمیت دولت ها و نیز عناصر هویات بساش

مسنولیت های آنها در یک جمله گفات ایان

به اتحادیه بود ،قابلیت پذیرش آن را افزایش

است که کمیسیون پیشنهاد می کناد ،شاورا

دهند و از سوی دیگر با تصویب آن از طریق

تصویب می کند ،پارلمان توصایه مای کناد و

پارلمان ها بر مانع احتمال رأی منفای ماردم

دیوان دادگستری تفسیر مای کناد )6(.البتاه

در جریان همهپرسی ها فائق آیند .این امر به

نباید در این میان افزایش اختیارات پارلمان

ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که حتى

و تالش برای هم سطح شدن آن باا شاورا را

اگر یک کشور از تصویب معاهده خاوددارى

نادیده گرفت.

کند ،معاهده به اجرا درنسواهد آمد .تااکنون

با توجه به گساترش اعضاای اتحادیاه

نیز اکثر کشورها اعالم کرده اند کاه معاهاده

اروپا باه  27کشاور لازوم اشااعه اصاالحات

لیساابون را در پارلمااانهاااى خااود بااه رأی

نهادی و نیز تعمیاق بیشاتر اتحااد بایش از

خواهند گذاشت .تاا اول ژانویاه  2009بایاد

پاایش احساااس گردیااد .از ایاان رو ،رهبااران

مراحل تصویب قانونی معاهده در کشورهاى

اتحادیااه اروپااا درصاادد تاادوین یااک قااانون

عضو طی شده باشد.

اساسااای برآمدناااد ،اماااا در ساااال ،2005

معا هده لیسبون داراى یک مقدماه7 ،

پیش ناویس ایان قاانون اساسای در جریاان

فصل و  500ماده می باشد و  11پروتکال و

همه پرسی در دو کشور مهم اتحادیاه یعنای

 50اعالمیه ضمائم آن را تشکیل مایدهناد.

فرانساه و هلناد رد شااد و در نتیجاه پااروژه

طبق نظر تحلیلگران ،معاهاده لیسابون در
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مقایسااه بااا پ ایشنااویس قااانون اساساای از

اتحادیه اروپ ا ،به موجب معاهده لیسبون یک

پیچیدگی هاى فنی بسیار بیشترى برخوردار

رشته اصالحات نهادى درنظار گرفتاه شاده

است و از آنجا که به همین دلیل مایتواناد

است که مهم ترین آنها عبارت از ایان اسات

مورد تفسیرهاى گوناگون واقع شود ،اجمااع

که یک سیاستمدار به عنوان رئیس شاوراى

در مورد آن آسانتر باه دسات مایآیاد .در

اروپا به مدت دو سال و نیم انتساب شاود.

() 8

همین رابطه ،والارى ژیسکاردساتن ،رئایس

در حال حاضار ،کشاورهاى عضاو باه نوبات

کنوانسیون تادوین قاانون اساسای اتحادیاه

ریاست شش ماهه شاوراى اروپاا را برعهاده

اروپااا اتهااار داشااته اساات کااه« :تاادوین

مىگیرد .از سوى دیگار ،در حاوزه سیاسات

پیش نویس قانون اساسی کار سیاساتمداران

خارجی اتحادیه اروپا ،پ ست جدیاد نمایناده

بااود ،در حااالی کااه زبااان پیچیااده معاهااده

عالى سیاست خاارجی و امنیتاى باه وجاود

لیساابون کااا ر کارشناسااان و حقوقاادانان

خواهد آمد که در ضامن معااون کمیسایون

میباشد».

() 7

نیز خواهد باود و انتساابش بایاد باه تأییاد

از سوى دیگر ،براى القاى این امر کاه

پارلمان اروپا برسد .در حاال حاضار ،خااویر

معاهده لیسبون درخصوص کمرناگ کاردن

سوالنا تنها به نمایندگی از شاورا مسانولیت

حاکمیت دولتهاى عضو و واگذارى آن گاام

سیاست خارجى و امنیتى را برعهاده دارد و

برنداشته است ،عنوان «وزیر امور خارجه» از

خانم والدنر ریاست کمیسیون روابط خارجی

پست جدید مسانول سیاسات خاارجی کاه

را در اختیااار دارد .پساات جدیااد ایاان دو

داراى اختیارات وسایعتارى اسات برداشاته

مسنولیت را در هم ادشام می کند .نکته دیگر

شده و عنوان «نماینده عالى» جاایگزین آن

آنکه قرار است کمیسایون اروپاا کوچاکتار

شده است .همچ نین از اشااره باه نهادهااى

شود و از سال  2014به جاى آنکاه هار 27

هویتبسش مانناد پارچم ،سارود ،شاعار در

کشور یک نماینده در آن داشته باشند ،تنها

معاهده پ رهیز به عمل آمده است هرچند که

 18کمیسیونر از کشورهاى عضو به صاورت

اینها در عمل همچنان وجود دارند.

چ رخشاای در آن فعالیاات داشااته باشااند .از
سوى دیگر ،تعداد کرسیهاى پارلمانها اروپا

کارآیى بیشتر
درخصوص کارآمدتر ساختن روند امور
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نیز کااهش خواهاد یافات و از  785کرساى
کنونی به  751کرسی خواهد رسید.

گذاشته شده است کاه سیساتم رأىگیارى

باید از شهروندان خود در برابر عوارض منفی

بیشاا تر ماانعکس کننااده تعااداد جمعیاات

جهانى شدن محافظت کناد .درواقاع ،آنچاه

کشورهاى عضو باشد .از ایانرو ،قارار شاده

خواهد توانست به تعمیق بیشاتر همگرایای

است که در شوراى وزیران در صورتىکه 55

اروپایى کماک کناد ،چیازى جاز مشاارکت

درصااد از کشااورهایی کااه  65درصااد کاال

بیشتر مردم در روند اماور اتحادیاه نیسات.

جمعیت اتحادیه را دارا هستند ،رأى مثبات

همان گونه که گفته شد ،تاکنون در ساختار

بدهند ،تصمیمها به اجرا درآید ،ایان شایوه

اتحادیه اروپ ا ،وضعیت بدین گونه بوده اسات

رأى گیرى به طور موقت از سال  2014و به

کااه کمیساایون پیشاانهاد مااىکنااد ،شااورا

طاور قطعاى از سااال  2017اعماال خواهااد

تصویب میکند .پارلمان توصایه مایکناد و

شد.

() 9

دیوان دادگسترى تفسیر مای کناد .طبیعای

بااه موجااب معاهااده لیساابون ،در 50

است که این وضعیت باا اصال دموکراتیاک

حوزه رأى اکثریت جایگزین اتفاق آرا خواهد

تفکیک قوا همسوانی ندارد .در ساطح ملاى،

شد .این حوزههاا شاامل مهااجرت ،جارم و

دولت ها در حکم قوه مجریه ماىباشاند ،اماا

جنایاات ،همکااارىهاااى قضااایى و پلیساای

در سطح اروپا ،دولت ها در شوراى وزیران از

خواهد بود.
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اروپا و نیز این توقع باود کاه اتحادیاه اروپاا
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در حااوزه کارآماادتر ساااختن فرآینااد

بیگانگى شهروندان اروپایی نسبت به اتحادیه

()10

حق قانونگذارى برخوردار میباشند.

عالوه بر موارد فوق ،دیوان دادگسترى

در راستاى دموکراتیک سازى بیشاتر»،

اروپاا ا نیااز از اختیااارات نظااارتی بیشااترى

معاهده لیسبون تالش کرده است تا پارلمان

برخوردار خواهد شد .در مجماوع ،مایتاوان

اروپا را به یک قوه قانونگذارى واقعی تبادیل

اینگونااه اسااتنباط کاارد کااه بااا انجااام ایاان

سازد .از اینرو ،پارلمان در  95درصد ماوارد

اصالحات نهادهاى اتحادیاه اروپاا از قادرت

از حااق تصاامیمگیاارى کاماال یااا مشااترک

بیشااترى در مقایسااه بااا دولااته ااى عضااو

برخوردار خواهد شد؟ گرچا ه اماور داخلای،

برخوردار خواهند شد.

مالیاتها و سیاستهاى اجتماعی ،خارجى و
امنیتاااى همچ ناااان از حاااوزه اختیاااارات

جبران کسرى دموکراتیک

قانونگذارى پ ارلمان خارد خواهند بود.

از جمله مساائلى کاه سابب شکسات

اختیارات پارلماان باراى کنتارل قاوه

پ اروژه قااانون اساساای اروپ اا شااد ،احساااس

مجریه نیز اندکى افزایش خواهاد یافات .در
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آینده ،پارلمان هاا از اختیاار تأییاد انتصااب

یورو و نیز قدرت بازدارنده اتمى انگلساتان و

کمیسیونرها ،رئیس و معاوناان کمیسایون و

فرانسه همچنان از ایفاى نقاش یاک قطاب

نیز رئیس شورا برخوردار خواهند شد.

سیاسى در نظام بین الملل بازمانده است.

از سوى دیگر ،شهروندان اروپاایى نیاز

اتحادیه به ویژه هنگام بحاران بالکاان

می توانند در صورت جمع آورى حداقل یاک

در اوائل دهه  1990بیش از پیش از ضاعف

میلیون امضا از کمیسیون درخواسات وضاع

خود در عرصه سیاست بین الملال و نااتوانی

قاااانونی خاصااای را نمایناااد .همچناااین

در ماادیریت بحااران هااا و نیااز داشااتن یااک

پارلمانهاى کشورها مجااز خواهناد باود در

نیروى نظامی کارآمد آگاه شاد .از آن زماان

صااورتی کااه یکااى از قااوانین اتحادیااه را

به بعد تالش هایی براى جباران ایان ضاعف

دادند باه آن اعتاراض

صورت گرفتاه اسات کاه در قالاب فعالیات

کنند ،اگر نیمى از  27پارلمان ملای چناین

بیشااتر خاااویر سااوالنا ،مساانول سیاساات

اعتراضی داشته باشند ،آنگاه اکثریت دولات

خارجی اتحادیه و مشاارکت اتحادیاه در 16

هااا (یااا اکثریاات اعضاااى پارلمااان اروپااا)

عملیات شیرنظاامی و نظاامی در کشاورهاى

میتوانند د رخواست کنند که ترتیبات اتساذ

خارجی جلوهگر شده است.

شیرضرورى تشسی

شده ملغی اعالم شوند.

()10

در همااین راسااتا ،تاادوینکنناادگان
پ ایش نااویس معاهااده لیساابون نیااز توجااه

سیاست خارجى و امنیتى مشترک
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بیشااترى بااه سیاساات خااارجی و امنیتاای

آنچ ه همگان بر آن معترف مایباشاند

مشااترک ( )CFSPنشااان داده انااد .ازجملااه

این است که نفوذ سیاسی اتحادیاه اروپاا باا

ماای تااوان بااه اعطاااى اختیااارات بیشااتر بااه

قدرت اقتصادى آن همسوانی ندارد .اتحادیه

نماینااده عااالى کااه از ایاان پااس وتااایف

با داشتن یاک چهاارم ثاروت زماین ،نفاوذ

کمیساایونر روابااط خااارجی را نیااز برعهااده

فاااراوان در عرصاااه تجاااارت و بازرگاااانی،

خواهد داشت و به عنوان معااون کمیسایون

قابلیتهاى تکنولوژیک طاراز اول ،جمعیات

از یااک کرساای نیااز در کمیساایون اروپااا

اندکی کمتر از نیم میلیارد نفر ،جاذباههااى

برخورد ار خواهد بود ،اشااره کارد .ایان امار

فرهنگی ،پ یوندهاى تااریسی باا مساتعمرات

سااابب همکاااارى بیشاااتر میاااان شاااورا و

سابق ،بودجه دفاعی باال بار  240میلیاارد

کمیساایون خواهااد شااد و بااه اتساااذ یااک

«شاااوراى اماااور خاااارجی» 9و «سااارویس

همچ نااین کنتاارل سیاساات دفاااعى نیااز در

فعالیتهااى خاارجی» 10را برعهاده خواهاد

دست دولتها خواهد باود و نمایناده عاالى

داشت که باه وزارت اماور خارجاه شاباهت

نقش هماهنگ کننده را خواهد داشت.

خواهد داشت و درواقع نهادى مرکزى باراى

با این حال ،آنچا ه در حاوزه سیاسات

هماهنگ سازى امور خارجی خواهد بود و نیز

خارجی و امنیتی بایش از ترتیباات نهاادى

قاااادر باااه تقویااات و بهباااود وضاااعیت

اهمیاات دارد ،اراره سیاساای دولااتهاساات.

نمایندگیهاى دیپلماتیک در خاارد خواهاد

منافع متفاوت دولت هاى عضو گاه آنها را باه

بود.

تعقیب سیاساتهااى خااص خاود ترشیاب
از سااوى دیگاار ،در معاهااده لیساابون،

می کناد و نیاز اولویاتهاا در پارداختن باه

بندى درخصوص دفاع متقابل آمده است که

مسائل خارجی براى کلیاه کشاورهاى عضاو

کلیه دولت هاى عضو را ملزم ماىساازد کاه

یکسان نیست.



خواهد کرد .نماینده عالی همچنین ریاسات

خواهد داشت و مشمول حق وتو خواهد بود.

شماره چهل و هفتم تابستان 1387

سیاساات واحااد خااارجی و امنیتاای کمااک

در حوزه اختیاارات دولاتهااى عضاو قارار

تعهد بسپ ارند که در صورت مورد حمله قرار
گرفتن یکى از دولت ها اعم از اینکه حمله از

دیدگاه هاى متفاوت

جانب یک قدرت خارجی صورت گرفته باشد

دیدگاه هاى متفاوت درخصوص معاهده

یا یاک گاروه تروریساتی باه حمایات از آن

لیسبون در قالب نظرات اباراز شاده توساط

برخیزند .نکته بسیار مهم دیگر این است که

خوشبینان و بدبینان نسبت به اتحادیه اروپا

براساس معاهده لیسابون ،اتحادیاه اروپاا از

بیان می شاود .بادبینان بار ایان باورناد کاه

شسصیت حقوقى کامل برخوردار خواهد شد

معاهده لیسبون درواقع همان قانون اساسای

و این سبب خواهد گردید که در ماذاکره باا

پ یشین است که باا ناامی دیگار ارائاه شاده

سازمانهاى بین المللی و دولتهاا از موضاع

است و تالش شده است تا مفاد اصلی همان

قوى ترى برخوردار باشد.

قانون اساسی با حذف نهادها و پنهانساازى

با این حال ،سیاست خارجى همچناان

از طریق بکارگیرى زبانی پیچیده و ارجاعات
فااراوان حفااظ شااود .از نظاار ایاان گااروه از

. Foreign Affairs Council
. External Action Service
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جهت کاستن از صالحیت دولتها و اعطااى

لیسبون بازتاب وضعیت کنونی اتحادیه است

اختیارات بیشتر به بروکسل است ،باه ویاژه

بدین معنا که نه سبب تشاکیل یاک دولات

آنکه اعطاى شسصیت حقوقی واحد و ایجااد

فدرال می شود و نه ترتیباتى مناساب باراى

پ سااات وزیااار امورخارجاااه باااه دوفااااکتو

کنفدراسیونى از دولت هاست بلکه به وجاود

ویژگى هاى یک دولات فراملاى باه اتحادیاه

آورنده ساختارى منحصار باه فارد و نااق

اروپا می بسشد .از سوى دیگر ،خوشبینان به

است.

اتحاد یه معاهده اصاالحى را از منظار بنااى
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