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 چکیده

گوری گری در اتحادیه اروپا بسیار پویا و پیچیده است و عالوه بر کشووراای عوووال البیسیستم البی

اای اای بزرگ اروپایی و چندملیتیال سازمانشرکت ااالاای مختلف مانند اتحادیهغیردولتی نیز در گروه

گذاری اتحادیه کنند که در جهت منافع خودال بر روند قانوناای غیرانتفاعی  تالش مینهاد و سازمانمردم

ه را نفوذ کنند. این مقاله با بهره گرفتن از مفهوم چند سطحی و نظریه دسترسیال این فرضویاروپا اعمال

گوران نویس قووانین اسوت بنوابراین اولوین مخابو  البیسیون مسئول تهیه پیشکند که کمیمطرح می

گران برای نفوذ در پارلمان با ارائه ابالعاتال مشاوره و تفسیر قوانین بر باشد. بر اساس این تحقیق البیمی

 گوذاریالگذارند.  قبل از نشست اصلی و امچنین در بوی رونود قانونرأی نمایندگان پارلمان  اثر می

ای ر پشت درانمایندگان سه نهادال کمیسیون اروپاال پارلمان اروپاال شورای وزیرانال در گروای کوچک و د

اای قدرتمندال کنند. بااینکه کمیسیونال بر اساس ابالعات البینویس قوانین سازش میبسته درباره پیش

نماید. بررسی نقش اب  و کنترل میاا و ابزار آنها را انتخکندال اما خودال البینویس قوانین را آماده میپیش

داود کوه آنهوا نقوش کشوراای عوو نیز زمانی که ریاست شورای وزیران را بر عهده دارندال نشان می

شان محسوب اای ملییابند و البته یک فرصت مناس  برای آنها و البیگری میتری در عرصه البیمهم

اای علمی ایجاد و گسوترش اروپا و ارائه روش گری در اتحادیهشود. ادف این مقاله بررسی البیمی

 .عنوان نمونه استان بهاای قدرتمند آلمالبی در اتحادیه اروپا و البی
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 مقدمه

سیاسی و اقتصادی استال از المللی در عرصه اتحادیه اروپاال که یکی از بازیگران مهم بین

فردی برخووردار اسوت. در ایون سیسوتمال شوورای وزیوران از سیستم نهوادی منحصوربه

بور مستقیم توسو  اای عوو تشکیل شده و نمایندگان پارلمان اروپا بهنمایندگان دولت

شوند. کمیسیون اروپا نیز یک نهاد فراملی اسوت کوه شهروندان اتحادیه اروپا انتخاب می

کارکرد معااده لیسبون ایون  2۹۴کند. بر اساس ماده کلی اتحادیه اروپا را دنبال میمنافع 

گوذاری عوادی در سه نهاد یعنی کمیسیونال پارلمان و شورای وزیرانال مسئول روند قانون

اتحادیه اروپا استند. بدین معنی که باید بورح قووانین پیشونهادی از بورف کمیسویونال 

 بور مشترک تصوی  شود.وزیران بهتوس  پارلمان اروپا و شورای 

 الیسو یاروپا پوس از واشونگتن د هیاتحاد یعنوان مرکز نهاداابروکسل به یاز برف

 تینام شفافثبت ستمیسبر اساس آمار منتشر شده در است.  یمرکز الب نیتربزرگ نیدوم

ام گر تاکنون بطور رسمی در ایون سیسوتم ثبوت نواتحادیه اروپاال حدود دوازده ازار البی

اوزار  یتوا سو وپنجسوتیدر بروکسل حودود ببر اساس آمار غیر رسمیال  نموده اند. اما

 نیوا .گذارنودیم ریاروپا تأث هیاتحاد یمختلف بر کار نهاداا یااوهیبا ش یاحرفه گریالب

 یاوااا گرفتوه توا گروهشرکت ندگانیو نما ااهیمختلف از اتحاد یاادر گروه گرانالبی

فعال در  گریمشغول به کار استند. گروه د ااشکدهیاندد و نهامردم یاانسازما الیامنطقه

که نفووذ  کنندیدائم خودال تالش م ندگانیعوو استند که توس  نما یبروکسل کشوراا

 صوورتاروپوا به هیودر اتحاد اوایالب نیبنوابرا بواال ببرنود. هیواتحاد یخود را در نهاداا

  .کنندیم تیفعال یردولتیو غ یدولت یاایالب

اایی در گران از چه راهنوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که البی

که چوون فرضیه تحقیق بر این است کنند. نفوذ میگذاری اتحادیه اروپا اعمالروند قانون

باشودال نویس قوانین به پارلموان و شوورای وزیوران میکمیسیون اروپاال مسئول ارائه پیش

کنند که گران تالش میگران است. زیرا که البین مخاب  و نقطه تماس البیبنابراین اولی

نویس قوانینال در جهت منافع آنها تنظیم شود. در درجه دوم پارلمان اروپا قرار دارد پیش

گوران بورای نفووذ در تواند پیشنهادات کمیسیون را تصووی  یوا تغییور داود. البیکه می

کننود. وره و تفسیر قوانین به نمایندگان پارلموان کموک میپارلمان با ارائه ابالعاتال مشا
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گذار در اتحادیه اروپاسوت اموا اعووای آن متشوکل از بااینکه شورای وزیران نهاد قانون

باشد. بنابراین اعوای شوورای وزیوران دارای وزیران قوه مجریه در کشوراای عوو می

ند و از برفوی دیگور خوود گوران اسوتبرف مخاب  البیباشند. آنها ازیکدو نقش می

 کوشند که قوانین را در جهت منافع دولت خود تغییر داند. گر میعنوان البیبه

ال مقالوه حاضور در چنود بخوش اشوفرضیه پژن موآزو  برای پاسخ به سؤال اصولی

اایی قرار ذیل تنظیم گردیده است: در بخش اول چارچوب نظری است که بوه نظریوهبه

کننود. بخوش دوم بوه اا را در اتحادیه اروپا  تفسیر میاختار البیپردازد که نقش و سمی

پردازد. بخش سوم به اا در سیر تکوینی امگرایی اتحادیه اروپا میتاریخچه فعالیت البی

گوذاری اا اختصوا  دارد. در بخوش چهوارمال رونود قانوننام شفافیت البیسیستم ثبت

شود. در پذیردال تشریح میعمل صورت میاتحادیه اروپا در حالت تئوری و آنچه که در 

گوذاری اتحادیوه اروپوا و اای نفووذ آنهوا  در رونود قانوناا و راهبخش پنجم نقش البی

گیری بندی و نتیجهشود. بخش آخر به جمعاای قدرتمند آلمان بررسی میامچنین البی

باشد و بورای شناسی از نوع مطالعه تحلیلی میاین نوشتار از منظر روش اختصا  دارد.

 ای( استفاده شده است.آوری ابالعاتال از روش اسنادی )کتابخانهجمع

 

 چارچوب نظری. 1

گری در اتحادیه اروپاال نخست باید درک درستی از عملکورد جهت بررسی مکانیسم البی

اای فراملی گرایانال سیسوتم اتحادیوه نظام سیاسی آن داشت. در علوم سیاسیال در تئوری

شود. مفهوم سیستم چنود سوطحی از تئووری ستم چند سطحی تعریف میاروپاال یک سی

نشات گرفته شده است و در حال حاضور عمودتاد در  1۹۷۰و  1۹۶۰اای سیستم در داه

 :Holzinger 2005) ویژه در علووم سیاسوی کواربرد دارداای علوم اجتماعی و بهرشته

553f) .کنودال کوه ایون سیسوتمال از بور تشوریح میآرتور بنز سیستم چند سطحی را این

ای است که در ساختار و فرایند سیاسی باام برفی شامل نهاداای فراملیال ملی یا منطقه

اای مرتب  استند و از برفی دیگر تعامل و وابستگی افقی و عموودی در بوین سوازمان

د پیچیده اتحادیه اروپاییال کوه از اتحوااای درامدولتی و غیردولتی وجود دارد مانند نهاد

ساختار نهادی یک سیستم چند  .(Benz, 2009: 16کشوراای عوو تشکیل شده است )
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ممکن است متفاوت باشدال یعنی  ااسازی سیاستاای اماانگسطحی و امچنین شیوه

ااال رقابت یا حکمرانی سلسله مراتبی صورت سازگاری متقابلال مذاکرهال شبکهتواند بهمی

کدیگر وابسته استند و بایود تصومیمات خوود را باشد. بازیگران در سطوح مختلف به ی

تومل نیز ساختار اتحادیه اروپا را یک سیستم چنود  .(Benz, 2007: 297اماانگ کنند)

چنوین یوک سیسوتم تعواملی و پیچیوده و امداند زیرا که یک سیسوتم درامسطحی می

ا را کنوت و گروسه اولتمنال اتحادیوه اروپو .(Tömmel, 2006: 251)  ای استمذاکره

دانند که در مقایسوه بوا یوک سیسوتم سیاسوی ملوی مدرن میالمللی پستاولین نظام بین

ای دارد و بااینکوه توان آن را سوپر مدرن دانست که سواختار چنود سوطحی پیچیودهمی

انوودال امووا تنهووا بووازیگران فراینوود کشوووراای عوووو معااوودات اتحادیووه را اموووا نموده

 .(Knodt /Große Hültmann, 2012: 187-192گیری آن نیستند )تصمیم

 (: .de.scio.pw, n.dدرواقع اتحادیه اروپا یک سیستم چهار سطحی است که شامل )

 سطح فراملی: کمیسیون اروپاال پارلمان اروپاال دیوان دادگستری اروپا 

 سطح ملی: شورای اروپاال شورای وزیران 

 ای: کمیته منابقال کمیته اقتصادی و اجتماعیسطح منطقه 

 اانهادال مؤسساتال اتحادیهاای مردمیگران چندملیتی: سازمانباز 

گری در سیستم چنود سوطحی اتحادیوه اروپوا از در این پژواشال برای توضیح البی

نظریه دسترسی استفاده شده است. نظریه دسترسی یا نظریه ارتبابی ساختار یک شبکه را 

اای دسترسی قدرت با کنترل راهکند که در این شبکهال نفوذ و از منظر ارتبابی تشریح می

آید. مجموعه رواب  مشارکتی و ارتبابی در یوک اای استراتژیک به دست میو موقعیت

 :Schneider/Brandes 2009کنود )سیستم سیاسیال ثبات و کارایی آن را مشوخ  می

شوود کوه در آنال عنوان یک فرایند ارتبابی تشریح میگری در اتحادیه اروپا بهالبی .(53

نهواد منافعشوان را در اای مردماا و سازمانااال اتحادیهگران مانند نمایندگان شرکتبیال

کنند. مخاببان مقابل مخاببانی امچون اعوای کمیسیونال پارلمان و شورا نمایندگانی می

مؤسسات اتحادیه اروپا بوه  اند. در این روند تعاملی نیزنیز این نمایندگی منافع را پذیرفته

اا و نهاداوای اتحادیوه اروپوا و تبوادل یابند.  درواقع تماس بین البیدست میابالعات 

گوران ارائوه اای دسترسی است. بدین معنا کوه ابالعواتی کوه البیابالعات به معنی راه
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گوران افوزوده بوه اموراه دارد و از ایون بریوق البیگذاران ارزشداند برای سیاسوتمی

بووئن رویکورد مبادلوه و رویکورد . (Michalowitz, 2014: 18fکننود ) نفوذ میاعموال

داند. بر اساس علوم گری میبنای توسعه تئوری دسترسی البیوابستگی به منابع را سنگ

بوینال تقاضوای گیرد که ار دو بورف سوود کننود. درایناقتصادال وقتی تبادل صورت می

ت منوافع در جهو« ابالعات و دانش تخصصی»ال «کاالی دسترسی»گذاران برای  سیاست

 ; Michalowitz, 2014: 19باشود. ) ملوی و یوا در جهوت منوافع اتحادیوه اروپوا می

Bouwen 2002) شوود کوه گری را یوک مودل تبوادلی متصوور می( البی2۰1۳)  کلوفر

اوای موفقیت آن از ترکی  عرضه ابالعاتال پشتیبانی مدنی و قدرت اقتصوادی در کم 

 .(Michalowitz, 2014: 20)  شودگری خا  حاصل میالبی

)بعود از خورو   کشوور 2۸با توجه به اینکه سیستم چند سطحی اتحادیوه اروپوا از 

اا و منابق متعددی تشکیل شده اسوت زبان رسمی و فرانگ 2۴کشور(  با  2۷ سیانگل

گیری بوا رونودی رو بوه کننود و سیسوتم تصومیمگیری مشارکت میکه در روند تصمیم

گوری آوری ابالعات گسوترده بورای یوک البیشودال جمعمیتر و پویاتر افزایش پیچیده

بنوابراین ابالعوات بایود دقیوقال  .(Griesser, 2014: 63باشود )ای ضوروری میحرفوه

 نویس قوانین را نوشت.تخصصی و فنی باشند که بر اساس آن بتوان پیش

 تردهیوچیو پ اتریوپو اریدر اروپا بس یگریالب ستمیس دادالینشان م یتجرب قاتیتحق

 شیآنها امواره خودرا با افوزا .کندیم یعوو باز یاز کشوراا ی راتراست و نقش مهم

 :Griesser, 2014) دانودیم قیاروپا تطب هیمشترک در اتحاد یگذاراستیس یااحوزه

61-62). 

 

 گری در تاریخچه اتحادیه اروپاروند توسعه البی. 2

توان از بروز چنوین فاجعوه ونه میپس از جنگ جهانی دومال این سؤال پیش آمد که چگ

وزیر وقوت بریتانیواال ویرانگری جلوگیری کرد. بر امین اساس وینسون چرچیلال نخست

متحوده اروپوا شود. پایوه و در سخنرانی خود در دانشگاه زوریخ خواسوتار ایجواد ایاالت

رابورت  1۹۵۰اساس ایجاد این اتحادال تحقق صلح میوان آلموان و فرانسوه بوود. در موی 

را  «سنگ و فوالد اروپواجامعه زغال»انال وزیر امور خارجه وقت فرانسه نیز تأسیس شوم
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کوه سونگ بنوای اتحادیوه  «سنگ و فوالد اروپاجامعه زغال»پیشنهاد داد. بر امین اساس 

بوا امووای شوش کشوور آلموانال فرانسوهال بلژیوکال النوودال  1۹۵1اروپوا اسوت در سوال 

(. Stratenschulte, 2014به اجرا درآمود) 1۹۵2لوکزامبورگ و ایتالیا تأسیس شد و در 

اای صنعتی و تأسیس شورای اتحادیه 1۹۴۹گری در اتحادیه اروپا به سال اما شروع البی

گری در اتحادیه که با تاریخچه امگرایی اتحادیه . درواقع البیگرددبرمی( CIFEاروپا )

ا آغواز شوده اسوت سونگ و فووالد اروپواروپا عجین شدهال قبل از تأسیس جامعوه زغال

(Säckl, 2007: 156). 

ه باادف رسویدن بو «جامعه اقتصادی اروپا»در شهر رم دو معااده  1۹۵۷در مارس  

اای مشترک برای بازار مشترکال ایجاد اتحادیه گمرکی و کااش تعرفه داخلی و سیاست

بااودف  «می اروپواجامعه انرژی ات»کشاورزی و  ٔ  ویژه درزمینهامه کشوراای عووال به

ای در اروپوا بوه آمیز از انورژی اسوتهاایی مانند استفاده صلحتحقیقات مشترک در زمینه

 (. CIIE, 2020وپا رسید )سنگ و فوالد اراموا سران شش دولت عوو جامعه زغال

)البوی( شوورای  «جامعوه اقتصوادی اروپوا»و پس از اموای معااوده  1۹۵۸در سال 

اوای پایش )مانیتورینگ( و نظارت بر فعالیت( باادف CIFEاای صنعتی اروپا )اتحادیه

( را بنیان نهاد. UNICE) اتحادیه صنعتی و کنفدراسیون کارفرمایان اروپا جامعه اروپاییال

 الدر بخوش کشواورزی کشاورزی خیلی سریع معنای اروپایی پیدا کرد و در اموان سوال

اننود ( تأسیس شود. بخوش کشواورزی مCOPAای کشاورزی )اای حرفهکمیته سازمان

گری در این بخش در اتحادیه اروپا امروزال بیشترین سهم بودجه مشترک را داشت و البی

اای چتر اروپا بورای صونایع مختلوف تأسویس شودال ماننود ازآن سازمانپیشرو بود. پس

کننده اروپووا اای حمایووت از مصوورف(ال دفتوور سووازمانECEDاتحادیووه خووودرو اروپووا )

(BEUCال انجمون انور و میورار فران)( گویEFAH( و غیوره )Säckl, 2007: 156 )

تأسیس شد. ایون انجمون  1«انجمن اتاق بازرگانی و صنایع اروپا» 1۹۵۸امچنین در سال 

 2۰اتاق بازرگانی و صنایع را دربرمی گیرد که  2۰۰۰اتحادیه ملی است که  ۴۶متشکل از 

 .(Eising, 2012: 847کنند)میلیون شرکت کوچک و متوس  را نمایندگی می

                                                             
1. The  Association of European Chambers of Commerce and Industry 
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سونگ و فووالد اروپواال جامعوه اای ار سه نهواد جامعوه زغالسازمان 1۹۶۷در سال 

اقتصادی اروپا و جامعه انرژی اتمی اروپا ادغام شدند و جامعه اروپایی را تشکیل دادند. 

برف شمال اروپا جامعه اروپا با پیوستن سه کشور بریتانیاال دانمارک و ایرلند به 1۹۷۳در 

برف جنوب اروپا به 1۹۸۶و اسپانیا و پرتقال در سال  1۹۸1سال و با پیوستن یونان در 

کشوراای عوو جامعه اقتصادی اروپواال سوند واحود  1۹۸۶در فوریه  گسترش پیدا کرد.

 در جهووت تکمیوول توودریجی بووازار مشووترک بووه اموووا رسوواندند اروپووایی را

(Bundeskanzleramt, n.d. در آن زموان بعووی از شورکت .)را در اایی ااال سوازمان

 AmCham)و اتحادیوه اروپوا اروپا تشکیل دادندال مانند تأسیس اتاق بازرگوانی امریکوا 

EU اای خوارجی شرکت امریکاییال بلژیکی و دیگر شرکت 1۸۰۰( در بلژیک که شامل

مودیران  متشوکل از   کوه (ERT) میزگورد اروپوایی صونعتگران 1۹۸۳بود. امچنین در 

اای بازار شد که ادف آن افزایش تائید برنامه اای بزرگ اروپایی استال تأسیس شرکت

 .(Eising, 2012: 847مشترک در کشوراای عوو بود )

انداز ال چشوم1۹۹۰و اتحاد مجدد آلمان در اکتبر  1۹۸۹با سقوط دیوار برلین در سال 

بور اساسی تغییر کرد. این رویداد منجر به دموکراتیزه کوردن کشووراای سیاسی اروپا به

 ,Fontaineشوده بودنود) ی و شرقی شد که از کنترل شوروی سابق خار اروپای مرکز

به اجورا در  1۹۹۳پیمان ماستریختال اموا شد و در سال  1۹۹2فوریه  ۷در  .(7 :2014

ال در نشست شورای اروپا 1۹۹۳تشکیل شد. در سال  «اتحادیه اروپا»آمدال که بر اساس آن 

 ند گسترش اتحادیه اروپا و با تمرکز بوردر پایتخت دانمارکال معیاراای کپنهاگ برای رو

الحاق کشوراای اروپای شرقی و مرکزی تعیین شد. این معیاراای الحاقال در سه زمینوه 

سیاسیال اقتصادی و به رسمیت شوناختن اصوول اتحادیوه اروپاسوت. اور کشوور نوامزد 

 (. CIIE, 2020اتحادیهال باید این معیاراای الحاق را رعایت کند)

گوری در انداز البیال چشوم1۹۹۳آمودن بوازار مشوترک اروپوا در سوال با به اجرا در 

گوذاری باعوش شود کوه بسویاری از بروکسل کامالد تغییور کورد و تغییورات روش قانون

اای اجتماعی دفاتر نمایندگی خوود را در بروکسول تأسویس کننود. در اا و گروهشرکت

ای( کوار خوود را آغواز رهگوری )دفواتر مشواواای البیمیالدی آژانس ۸۰نیمه دوم داه 

اای امریکوایی و بخشوی از ارتبابوات شورکت «امور عموومی»کردند. با توجه به اینکه 



60 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   سوم 

 س  و سوم 

 1398پای ز 

 
 

آمدال باعش شد که بازار مشترک اروپا تحت سلطه انگلیس و امریکا حساب میانگلیسی به

اای بوزرگ ارتبوابی و گری در بازار اتحادیوه اروپوا در دسوتان شورکتاداره شود. البی

اای بازاریابی امریکایی آن زمان بوود. بورای کشووراای اروپوایی ماننود آلموانال  کنسرن

نمود. آنها دارای گرال بیگانه میاای البیفرانسهال اسپانیا و کشوراای اسکاندیناویال آژانس

 ,Säcklگری ملی خود بودند و به اموین دلیول اوم موفوق نبودنود)فرانگ خا  البی

2007: 156f). پارلمان قدرت بیشوتری در رونود   1۹۹2تریخت در بر اساس پیمان ماس

گوران قورار گرفوت. گذاری پیدا کرد و ماننود کمیسویون در مرکوز توجهوات البی٬قانون

  .(Säckl, 2007: 157fگری شد )امچنین ظهور اینترنت باعش تغییرات زیادی در البی

ای کار خود اای توسعهدر جهت امکاری ۷۰نهاد نیز در اوایل داه اای مردمسازمان

اای محیطی و سیاسوتاای زیسوتبرای فعالیت  ۸۰در داه  .را در بروکسل آغاز کردند

نهادی اای مردمکردند. از داه نود سازمانبرابری در جامعه اروپا در بروکسل فعالیت می

زاییال سیاسوت به وجود آمدند که برای ارتقاء یک سیاسوت مشوترک اجتمواعیال اشوتغال

بورکلیال آنهوا حالال بوهکردند. بااینری در اتحادیه اروپا فعالیت میخارجی و حقوق بش

 انودبرای رسیدن به ااداف خودال از نفوذ کمی در سیستم سیاسی اتحادیه برخووردار بوده

(Pollak, 2007: 224.) 

ال اتریشال سوئد و فنالند به اتحادیوه اروپوا پیوسوتند. امچنوین پیموان 1۹۹۵در سال 

حرکت آزاد افراد در اروپا ایجاد کرد. با پیمان آمستردام در سوال شنگن شرایطی را برای 

اتحادیوه  1۹۹۹توجهی در اتحادیه بوه وجوود آمود. در ال تغییرات و اصالحات قابل1۹۹۷

سیسوتم  2۰۰۳اقتصادی و پولی نیز شکل گرفت. با اجرا درآمدن معااده نویس در سوال 

امچنوین از  .(Europäische Kommission,2014: 4نهادی اتحادیه اروپا ساده شود )

منطقوه »کشور عوو اتحادیه اروپوا شودال کوه  12ال یورو تبدیل به ارز  2۰۰2ژانویه سال 

امچنین معااده نیس امکان الحاق به اتحادیوه  .(Fontaine, 2014: 7نام گرفت ) «یورو

ده کشور از اروپای شرقیال مرکزی و جنوبی بوه اتحادیوه  2۰۰۴را آسان کرد و  در سال 

 (. CIIE, 2020وستند )پی

بوه اجورا درآمود. بوا  2۰۰۹پیمان لیسبون اموا شد و در سوال  2۰۰۷دسامبر  1۳در 

تر شود. بطوریکوه سواختار گیری اتحادیه آسانمعااده لیسبون بوروکراسی و قوانین رأی
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 Europäischeجدید اتحادیه اروپا بتواند نقش مهموی در صوحنه جهوانی بوازی کنود )

Kommission,2014: 4).  بورد. اروپا از بحران اقتصادی جهانی رنوج می 2۰1۰در سال

اتحادیه اروپا به چندین کشور جهت مقابله با مشکالت حاصل از بحران اقتصادی کمک 

کرد و بانک اتحادیه را برای امنیت و ابمینان در بخش بوانکی تأسویس نموود. در سوال 

موین  2۸ال کرواسوی 2۰1۳سوال  به اتحادیه اروپا جایزه صلح نوبل اعطوا شود. در 2۰12

جزیره کریموه توسو  روسویهال تعریوف کشور عوو اتحادیه اروپا شد. در پی اشغال شبه

جدیدی برای سیاست امنیتی تعریف شد. این در حالی بوود کوه در خاورمیانوه و سوایر 

گرایی مذابی گسترش یافت و منجر به جنگ و بحران پنااندگان شد منابق جهان افراط

(.  .Europäischen Union, n.dتروریستی نیز در اتحادیه اروپوا ر  داد ) و چند حمله

شهروندان بریتانیا به خرو  کشور خود از اتحادیه اروپا رأی دادنود.  2۰1۶ژوئن  2۳در 

 .( ,0202CIIEاز اتحادیه اروپا خار  شود ) 2۰2۰ویکم ژانویه بطور رسمی سی 1بریتانیا

را برای یک  «پسکو» کشور عوو اتحادیه اروپا اساسنامه قرارداد 2۳ال 2۰1۷نوامبر  2۳در 

اتحاد دفاعی مشترک دائمی اموا کردند. با اموای این قراردادال پس از چند داه توالشال 

اای نظامی و آرمان یک ارتش اروپایی برداشته شود. البتوه گام مهمی در جهت امکاری

 .(Laute Europäer, 2017) لند و بریتانیا به این پیمان ملحق نشدندمالتال دانمارکال ایر

اای ذینفع نیز افزایش داشوته اای گروهبا توسعه سیاسی اتحادیه اروپاال تعداد سازمان

اای اقتصادی که بوه دنبوال توان آنها را به دو گروه بزرگ تقسیم کرد: گروهمی امااست. 

کننود. بور مثال به جوامع فقیرنشوین کموک میبه اای عمومی کهمنافع اقتصادی و گروه

ال اااندیشکدهاای ملیال اای اروپاییال انجمنبورکلیال ذینفعان در بروکسل شامل انجمنبه

اای اای حقوووقی و نماینوودگیایال شوورکتای حرفووهاای مشوواورهااال شوورکتشوورکت

 .(Eising, 2012: 844المللی استند )اای بینسازمان

 

 ام شفافیتنسیستم ثبت. ۳

کشوراای عوو جامعه اقتصادی اروپاال سند واحد اروپوایی را بوه امووا  1۹۸۶از فوریه 

اای بعدی امچنین کشوراای عوو در پیمان. رساندند و راه برای بازار مشترک اموار شد

                                                             
 سبونیمعااده ل 50بر اساس ماده . 1

https://europa.eu/
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گذاری را به اشتراک گذاشتندال این امر باعش شد کوه اای سیاستتعداد بیشتری از حوزه

کردندال راه بروکسل را در اای ذینفع که با سیستم سیاسی ملی خود کار میبسیاری از گروه

پیش بگیرند و در آنجا دفاتر نمایندگی تأسیس کنند. که این موضوع امچنان اداموه دارد 

(Plehwe, 2015: 128f). اا در نهاداوای اتحادیوه اروپوا افزایش روزافزون فعالیت البی

گذاری شود. بور اموین پاسخگویی در فرایند قانون باعش انتقاداتی  نسبت به شفافیت و

نام به عمل آورد. یال ثبتسازمنظور شفاف اا بهاز البی 1۹۹۵اساس پارلمان اروپا در سال 

اعمال کرد. ار  2۰۰۸نام شفافیت را در سال به دنبال آن کمیسیون اروپا نیز این سیستم ثبت

نوام مشوترک را بکوار سیسوتم ثبت یوک 2۰11دو نهاد یعنی کمیسیون و پارلمان از سال 

گوران در نام اجباری بورای البیخواستار اعمال یک ثبت 2۰۰۸برند. پارلمان در سال می

 ,Rafałباشد )نام در این سیستم اختیاری مینهاداای اتحادیه اروپا شد. اما امچنان ثبت

گوران ارائوه نامال آمار مشخصی در مورد تعوداد کول البی(. بنابراین سیستم ثبت1 :2014

نوام داوبلبانوه نام تاکنون حاضر بوه ثبتاای صاح دادال چراکه  بسیاری از شرکتنمی

   .(Plehwe, 2015: 130اند )نشده

 Europäischeاند )شودهاوا بوه شوش دسوته تقسیمنوامال البیبر اساس سیستم ثبت

Kommission, a n.d. :) 

 آفریناای حقوقی / مشاوران کارای / شرکتمشاغل حرفه 

 اای صنفیای و اتحادیهاای تجاریال مشاورهشرکت 

 نهاداای مردمسازمان 

 اا و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشیاندیشکده 

 نییدمع اجوو لتی مرتب  با کلیسااا دوغیراای سازمان 

 یشهرای و ال منطقهمحلیادارات مرتب  با اای سازمان 

بود یافته است. نهاداوای اتحادیوه شده و بهنام در بول زمان اصالحالبته سیستم ثبت

اای اای انگیزشی تقویت کنند تا تمام گروهاند سیستم را از بریق مکانیسماروپا سعی کرده

تواننود بوه شوده میاای ثبتمثالال افراد یوا سوازمانعنواننام شوند. بهذینفع مایل به ثبت

اای العوات دربواره برناموهموقعال اباای پارلمان اروپا دسترسی پیدا کنند یا بوهساختمان

از کمیسیون دریافت دارند. امچنین ژان کلود یونکرال رئیس  استراتژیک و جلسات عمومی

اوا در کمیسویونال پارلموان و نام اجباری البیپیشنهاد برح ثبت 2۰1۴کمیسیون در سال 
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شورای وزیران را داد. کمیسیون نیوز موظوف شود کوه ابالعوات مربووط بوه جلسوات 

(. بر اساس Rafał, 2014: 1گران منتشر کند )کابینه و مدیران کل را با البی کمیسیونرااال

بور مثوال اای اقتصادی بوده است. بوهآمار منتشرشدهال بیشتر نشست کمیسیونراا با البی

اای او بوا نشست داشته است کوه بیشوتر نشسوت ۵2۹آلمانال   کمیسیونر  1گونتر اوتینگر

اه امچون ودافون بلژیکال دویچه تلکام و تلفونیکا بوده ترین اپراتوراای تلفن امربزرگ

 (. Schreier, 2017است )

کننود و گران در سطح اروپا نقش میانجی را بازی میالبته باید در نظر داشت که البی

تواند برای امگرایی اتحادیه اروپا مفید باشود. نهاداوای اتحادیوه اروپوا این موضوع می

اای قانونی را ارائه داند. بدون بور صحیح برحنی ندارند که بهاندازه کافی منابع انسابه

گذاران گیریال سیاسوتاای ذینفع و دانش فنی آنها در تمام سوطوح تصومیموجود گروه

گران در حوزه کاری خود بینی کنند. معموالد البیتوانند عواق  تصمیمات خود را پیشنمی

یافته خودال مزایای اای توسعهااال آمار و برحکارشناسانی استند که با اظهاراتال استدالل

توانود پیچیودگی ای میگوری حرفوهبسیار باالیی برای اتحادیه به امراه دارند. یوک البی

گیری را کااش دادال کنترل کند و کیفیت آن را در سطح سیاسی افزایش داد. ار تصمیم

زنظر ا .(Griesser, 2014: 63برند )گران از این موقعیت سود میگذاران و البیدو سیاست

اووای ذینفووع در رونوود اووای دسترسووی بوورای گروهقوانونی نیووزال در معااووده لیسووبون راه

معااده لیسبونال نهاداا  11تر شده است. بر اساس ماده گذاری اتحادیه اروپا آسانسیاست

یان اای معتبر جهت بصورت مناس  فرصتی را برای شهروندان و اتحادیهاند که بهموظف

ؤسسات بایستی یک گفتگوو م اا فراام نمایند. امچنینهنظر در تمام زمینیدگاه و تبادلد

ه ماد ۳بر اساس بند  اای معتبر و جامعه مدنی داشته باشند.آزادال شفاف و منظم با انجمن

ا راستماع دادرسی افوراد مربوبوه کمیسیون موظف است که کارکرد معااده لیسبونال  1۷

حال قوانینی بورای شوفافیت اقدامات اتحادیه تومین کند. بااینجهت انسجام و شفافیت 

 (.Rafał, 2014: 3) ندااا مقرر نشدهاا در پیمانالبی

رو برای عموم گیردال ازاینگری در پشت دراای بسته صورت میازآنجاکه اغل ال البی

اموراه عدم شوفافیت  گری بافهم است. بنابراین البیسختی قابلدسترس نیست و بهقابل

است و ممکن است عموم مردم آن را کسری دموکراتیک و حتی فساد تعبیر کنند. امچنین 
                                                             
1. Günther H. Oettinger 
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کننده دیگرال استخدام سیاستمداران و مقامات قبلی نهاداای اتحادیه اروپا توس  عامل نگران

اای گری است. درواقع مقاماتی که قبالد در نهادالبی برای  اااای ذینفع و یا شرکتگروه

اند دانش خود را در مورد فرایند سیاسی و احتماالد دسترسوی ه مشغول به کار بودهاتحادی

بوا  .(Griesser, 2014: 64-65دانود )اا قرار میاا و یا اتحادیهممتاز در اختیار شرکت

اا امکان نودارد و بااینکوه اا در بروکسل بدون حوور البیگذاریتوجه به اینکه سیاست

افیت کار ضعیف شود اما آنها اغلو  نقوش میوانجی را بوازی حوور آنها باعش شده شف

موتوور  اند. بخصو  در اقتصاد کهاا شدهگذاریکنند و ابزاری برای پویایی سیاستمی

گیری و اوا در فراینود تصومیمامگرایی اروپاست. بنابراین شفافیت و کنترل نفووذ البی

اجرای این اقدام با سختی زیادی باشد. ارچند که در عمل گذاری کامالد ضروری میقانون

 .(Griesser, 2014: 66باشد )مواجه استال اما برای موجودیت اتحادیه اروپا ضروری می

گذاری مشخ  شود. این نوشتار ابتدا در اا در روند قانوناای دسترسی البیبرای آنکه راه

 پردازد.  ذیل به بررسی این روند می

 

 ه اروپا گذاری در اتحادیروند قانون. ۴

اتحادیه اروپا در چارچوب سازمانی خودال افوت نهواد دارد: شوورای اروپواال کمیسویونال 

پارلمانال شورای وزیرانال دیوان دادگستریال بانک مرکزی اروپا و دیوان محاسبات اروپوا. 

امچنین دو کمیته منابق و کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا وظیفه پشتیبانی و مشاوره به 

گذاری در اتحادیوه بخش مهم قوه قانون .(Classen, 2014: 50عهده دارند)نهاداا را بر 

باشد. ارچند که اروپا بر عهده مثلش نهادی یعنی کمیسیونال پارلمان و شورای وزیران می

باشد اما یک بازیگر مستقیم کننده قرارداداا میکننده راابرداا و اصالحشورای اروپا ارائه

بار شورای ار پنج سال یک .(Sonnicksen, 2014: 97باشد )گذاری نمیدر روند قانون

کنود. بورای اینکوه اکثور اروپاال رئیس کمیسیون را انتخاب کرده و به پارلمان معرفوی می

نمایندگان به نامزد موردنظر رأی داندال شورای اروپا ترکیبات سیاسی پارلمان اروپا را در 

علق به حزبی است که اکثریت نمایندگان را کند که متگیرد و نامزدی را معرفی مینظر می

ازآنکه رئیس کمیسیون از پارلمان رأی اعتماد گرفوتال بوا مشوورت سوران داراست. پس

کشوراای عوو اتحادیه در شورای اروپاال دیگر اعوای کمیسیونراای کابینه را انتخواب 

ی که بورای آن بایست سیاستمدارانی باشند که قبالد در حوزه کارکنند. کمیسیونراا میمی
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اندال کار کرده باشند تا بتوانند نظر پارلمان را جل  کنند. سپس پارلمان با اموه نامزد شده

کند. پس از تأیید پارلمانال کابینه کمیسیون نامزداا مصاحبه کرده و نظر خود را اعالم می

. (.Europäische Kommission, b n.d) کنودصوورت رسومی آغواز میکار خود را به

 :Maurer, 2012باشد )این رئیس کمیسیون انعکاس رأی اکثریت در پارلمان اروپا میبنابر

اا در شورای اروپا و رأی اکثریت پارلمان امچنین کابینه کمیسیون مورد تائید دولت .(47

 اروپاست.

البته شورای وزیران امچنان مدیریت سیستم حاکم بر اتحادیه اروپا را بر عهده داردال 

امچنوین  .(Sonnicksen, 2014: 97باشد )امکاری و تصوی  پارلمان میاما متکی به 

اای عالوه بر ساختارال متد کلی مثلش نهادی که در آن کمیسیون به پارلمان و شورا برح

اا برای اجرا و نظارت بور اجورا بوه داد و پس از تصوی  آن دوال برحخود را ارائه می

پذیری و تنوع فرآیند سیاسی در یک اتحادیه طافدانده انعشودال نشانکمیسیون فرستاده می

 .(Sonnicksen, 2014: 109باشد )ناامگن می

گذاری اتحادیه اروپا وجود دارد. اای متعددی برای روند قانونبسته به موضوعال روش

گذاری اصلی درواقع اختالف آنها بستگی به موقعیت و جایگاه پارلمان دارد. فرایند قانون

 (: Deutscher Naturschutzring, 2015:19fشامل)

 تواند نظر خود را ش پارلمان میگذاری استماع دادرسی: در این روروش قانون

تواند نظر پارلمان را نادیده بگیرد. در اعالم کند یا از شورا سؤال بپرسد اما کمیسیون می

انین گیرد. این روند معموالد برای قوواین روش شورا در مورد تصوی  برح تصمیم می

بور مستقیم بر عملکورد بوازار مشوترک توأثیر رقابتیال قوانین مالیات و یا قوانینی که به

 رود. گذاردال بکار میمی

 گذاری موافقتی: استفاده از این روش بسیار نادر است و معموالد برای روش قانون

شد. در ایون باالمللی میعقد قرارداداای بین ااال خرو  از اتحادیه اروپاالتغییر در پیمان

تواند بایست تصوی  پارلمان را بگیرد. پارلمان نمیگیری میروش شورا پیش از تصمیم

 تواند آن را با اکثریت مطلق تائید یا رد کند. اصالحاتی را پیشنهاد کندال فق  می

 گوذاری در اتحادیوه ترین رونود قانونگذاری عادی: این روش مهمروش قانون

اای پیشنهادی از بورف کمیسویون توسو  پارلموان و رحاروپاست که بر اساس آن ب
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تواند سه بار تکرار شوند و این روند میبور مشترک پذیرفته یا رد میشورای وزیران به

 شود.  

اای داخلی و سیاست گذاری مانند حوزه سیاست ۸۵برای   گذاری عادیروش قانون

 ,Maurerباشد )یره میاای کشاورزی و شیالتال سیاست تجاری و غقوایی ال سیاست

2012: 90). 

 حال در)  عوو کشوراای ¼بر اساس معااده لیسبونال شهروندان اروپایی از حداقل 

میلیون امواال حوداکثر در بوول مودت دوازده مواه آوری یکجمع با( کشور افت حاضر

(. پارلمان DRZE, 2018 Dasتوانند از کمیسیون بخوااند بر روی برحی کار کند )می

توانند خواستار برحی مناس  از کمیسیون باشند. در موارد و شورای وزیران نیز می اروپا

 مرکزی بانک ال(پلیسی و کیفری امور قواییال امکاری در) عوو کشوراای ¼خا  نیز 

اای مرکزی و بانک مرکزی اای سیستم اروپایی بانکاساسنامه مواد از برخی برای) اروپا

اای اتحادیه( و امچنین یه )مقررات خا  برای اساسنامهاروپا(ال دیوان دادگستری اتحاد

گذاری اروپا از کمیسیون درخواست ارائه بورح کننود. چنانچوه کمیسویون بانک سرمایه

سوازی بورحال کمیسیون پس از آماده درخواست آنان را نپذیرد باید برایشان دلیل بیاورد.

اای ملی کشوراای اروپا و پارلمان زمان آن را در اختیار شورای وزیرانال پارلمانبور امبه

اای گذارد. پارلمانعوو و در صورت لزوم کمیته منابق و کمیته اقتصادی و اجتماعی می

بایست در بول اشت افته نظر خود را در مورد برح به کمیسیون ابالغ کنند. در ملی می

ر موورد سووم )داای دو مجلسی ار پارلمان یک رأی دارد. اگر نظر حوداقل یکسیستم

باید  اای ملی با برح مخالف باشد برح مذبورپارلمان(  ¼اای پلیسی و قوایی امکاری

موردبررسی بیشتر قرار گیرد.)کارت زرد( کمیسیون برح را در صورت لوزوم اموراه بوا 

فرستد. اگر آنها دوباره مخالفت کنند.)کارت قرمز( اای ملی میتغییرات دوباره به پارلمان

گردانند. در این حالت کمیسیون باید برای اصرار خود دلیل بیاورد سیون برمیآن را به کمی

توانند پیگیری می ٪۵۵و پارلمان اروپا بارأی اکثریت ساده و شورای وزیران بارأی اکثریت 

برح مذبور را تائید کنند. کمیته اقتصادی و اجتماعی در موورد موضووعات اقتصوادی و 

بایسوت بوا ونقول میزیسوتال آمووزش و حملرد محی اجتماعی و کمیته منابق در موو

تواند نظر آنها را جویا شود. این و پارلمان نیز می کمیسیون و شورای وزیران مشورت کنند
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 ,Europäische Parlamentتوانند برحی را به ابتکار خوود ارائوه دانود )دو کمیته می

n.d..) 

ارلمان اروپا موردبررسی قرار شده از برف کمیسیون در پدر نشست اولال برح ارائه 

برح و در صورت لزوم امراه بوا اصوالحیه آن را بوه  گیرد. پارلمان در صورت تأییدمی

شده فرستد. در صورت تأیید شورای وزیران قانون تصوی کمیسیون و شورای وزیران می

شودال در غیر اینصورت بررسی برح بوه نشسوت دوم برای اجرا به کمیسیون فرستاده می

اایی کوه ت دوم پارلمان برح مووردنظر را اموراه بوا اصوالحیهسشود. در نشکول میمو

کند و در صورت اعمال تغییرات پارلمان آن را به شورای وزیران اعمال نمودهال بررسی می

کند و کمیسیون موظف است نظر خود را در موورد کمیسیون و شورای وزیران ابالغ می

گیرد و در صورت یران در موردنظر پارلمان تصمیم میاا اعالم کند. شورای وزاصالحیه

 Europäischeشوود )آید و برای اجرا به کمیسیون ارائه میصورت قانون درمیتأیید به

Kommission, 2014, 6). گیری برح موردنظر به کمیته در غیر اینصورت برای تصمیم

ان شورا و پارلموان بوا شود. بر اساس قانون در کمیته سازش نمایندگسازش فرستاده می

رسمی در بول مدت شش افته و در صورت  1حوور نماینده کمیسیون در یک تریالوگ

تعوداد نماینودگان از  .گیرنودلزوم با دو افته تمدید مجددال در مورد کل برح تصمیم می

باشند. واشت نفر میبرف شورا و پارلمان در کمیته سازش برابر و در حال حاضر بیست

پارلمان در این تریالوگال مدیرکل و گزارشگر پارلموان و نماینودگان پارلموان نمایندگان 

باشد وت میباشند. تعداد نمایندگان به نسبت تعداد اکثریت جناح خود در پارلمان متفامی

باشد. سازش در بول تریوالوگ و ترجیحاد کسانی استند که با برح موردنظر مربوط می

باشد و بنابراین میسیون از جناح اکثریت پارلمان میرسمی دشوار است. بااینکه رئیس ک

اای ملی به دنبال آورندال اما ازآنجاکه دولتراحتی در پارلمان رأی میاای کمیسیون بهبرح

که باشندال ممکن است بین پارلمان و شورا اختالف پیش بیاید. درصوورتیمنافع خود می

شش افته و در صورت لزوم با  پارلمان و شورای وزیران در نشست سوم در بول مدت

صورت شده توس  کمیته سازش را تصوی  کنندال برح بهدو افته تمدید مجدد برح ارائه

 ,Dauner/ Sohnشوود )آید. در غیر این صورت حکوم قوانونی صوادر نمیقانون درمی

                                                             
 جانبه در لغت به معنای گفتگو یا مذاکره سه .1
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گوذاری تواند در بی روند قانوندر مواردی بسیار نادر رئیس کمیسیون می .(5-6 ,2015

 (. .Europäische Parlament, n.dپیشنهادی کمیسیون را پس بگیرد )برح 

بایست اقدامات قانونی بازیگران دولتی می البا توجه به اینکه جهان در حال تغییر است

 یاااما در داوه .اایی که امواره در حال تغییرندال اعمال کنندمناس  را در مقابل چالش

برای بهبود آنال جایگواه پارلموان  شده است. تیشکا هیاتحاد کیدموکرات یاز کسر ریاخ

 یااتیزمان فعالام ده است.ش لیمؤثر تبد یگریبه باز رانیوز یو در کنار شوراتقویت 

یکی از  شده اند. یگذارشدن روند قانون تریباعش بوالن که افتهی شیافزا هیاتحاد ینظارت

نسته اسوت بوول ایون گذاری است و تواااداف کمیسیون کااش بول مدت روند قانون

حال کمیسیونال شورا و پارلمان به تریالوگ بااین ماه کااش داد. 1۹ماه به  2۴مدت را از 

اند. اگر برح قانون در تریالوگ غیررسمی قبل از نشست اول تأیید غیررسمی روی آورده

تریوالوگ  .(Dauner/ Sohn: 2015, 12کشد )ماه بول می 1۳گذاری شودال روند قانون

ویژه قبل از نشسوت گذاری بهمی با میانجی کمیسیون در تمام مراحل فرایند قانونغیررس

تر اول و دوم برای مذاکرات پارلمان و شورا در پشت دراای بسته در گرواوی کوچوک

شود. از برف پارلمان رئیس کمیته و گزارشگر و گزارشگران نامحسوس احزاب برگزار می

یاسوت شوورا را بور عهوده دارد و رئویس کمیتوه و از برف شورا نماینده کشوری کوه ر

نمایندگان دائم و رئیس گروه کاری و از برف کمیسیون یک مدیرکل یا رئیس دبیرخانه 

کنند. البته بسته به وضعیت مذاکرات و اامیت برح ممکن است از شورا یک شرکت می

ه کمیسیونال وزیر و از برف کمیسیون یک کمیسیونر یا مدیرکل شرکت کنند. وظیفه نمایند

کلی ام شود و پروتسازش میان مواضع پارلمان و شورا است. نشست تریالوگ  منتشر نمی

کنند که آیا این شود. چنانچه سازشی صورت پذیرد شورا و پارلمان بررسی میصادر نمی

شود. رؤسای پارلمان و کمیسویون اوم متقوابالد قبوول سازش بارأی اکثریت تصوی  می

شود و ازآن برح سازش یافته در پارلمان به رأی گذاشته مینمایند. پسسازش را اعالم می

  .(Dauner/ Sohn, 2015: 7-8شود )پس از تصوی  به شورا فرستاده می
 

 گذاریگران در روند قانونهای نفوذ البیراه. ۵

ورای گذاری در اتحادیه اروپاال در درجه اول کمیسیون ال پارلمان و شبا توجه به فرایند قانون

تر کمیته منابق و کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپاال ای ضعیفوزیران و امچنین با درجه
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شوند. ازآنجاکه کمیسیون حق ابتکار عمول دارد و نقوش گران محسوب میمخاب  البی

باشد. پارلمان اروپا نیز اا میکندال در مرکز توجه البیگذاری بازی میمهمی در روند قانون

اا تبدیل شوده اسوت. امچنوین ای به مخاب  البیبور فزایندهن لیسبونال بهاز زمان پیما

اای کشوراای عوو و نمایندگان دائم آنهوا بوه اتحادیوه اروپوا گران از بریق دولتالبی

با توجه به اینکه مشارکت کمیته منابق و  .(Griesser, 2014: 62کنند)دسترسی پیدا می

باشد دود به اظهارنظر به کمیسیونال پارلمان و شورا میکمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا مح

آور نیست. بنابراین این دو کمیته در مرکز توجه خا  اا الزامو امچنین نظرات این کمیته

اما باید توجه داشت که اعوای کمیته منابقال  .(Classen, 2014: 97باشند )اا نمیالبی

اند و تجربیات آنها در سطح محلی دی آمدهاای اقتصامستقیماد از کشورااال منابق یا بخش

اای قانونی که در سطح کنند با دولت خود در مورد تحوالت و برحباشد. آنها سعی میمی

نویس اای خود را در مرحله اولیه پیشکنند تا بتوانند دیدگاهگیرد صحبت اروپا صورت می

ته اقتصادی و اجتمواعی کمی .(Rödlach-Rupprechter, 2014: 154قوانین بیان کنند )

دای کند و جامعه مودنی را سوازماناای متنوع و متفاوتی را دنبال میاروپا ام استراتژی

تر این کمیته در برقراری ارتباط منافع اقتصوادی و اجتمواعی نقوش کند و از امه مهممی

 ,Wesselsمهمی بر عهده دارد و اعوای آن دسترسی به نهاداای اتحادیه اروپا را دارند )

2008: 290). 

گذاری ابالع کامل داشته باشندال تا بایست از فرایند قانونای میگران حرفهبنابراین البی

گذاری در تموامی سوطوح  اای دسترسی مناس  در بی فرایند قانونبتوانند از بریق راه

سی اای دستربور جداگانهال به راهدر ذیل به .(Joos, 2014: 42گیری نفوذ کنند )تصمیم

 شود: گران در ار یک از نهاداای اتحادیه اروپا پرداخته میبرای نفوذ البی

 

 گران در کمیسیوننفوذ البی.  ۵-1

اای پیشنهادی سازی برحبور که گفته شدال کمیسیون حق ابتکار دارد و مسئول آمادهامان

مستقل از کشوراای خود و در جهت  بایستباشد. کمیسیونراا مینویس قوانین میو پیش

داود کوه در عمولال اکثور ایون مساعی کننود اموا تجربوه نشوان میمنافع اتحادیه تشریک

کمیسیونراا از اعوای حزب حاکم در کشور خود استند و تقریبا دوسوم آنهوا قوبالد در 
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وو بنابراین کشوراای ع .(Hustedt, 2014: 63-64اند )کشور خود نماینده پارلمان بوده

 در اتخاذ تصمیمات در کمیسیون نفوذ باالیی دارند. 

اما در مقایسه با ادارات دولتی و ملیال شمار کارمندان و کارشناسان کمیسیون بسویار 

گران نویس قوانین به دانشال آمار و ابالعات البیاندک است و کمیسیون برای تهیه پیش

 .(Rödlach-Rupprechter, 2014: 152در موورد موضووعات مختلوف احتیوا  دارد )

مرات  اداری کمیسیون از ادارات کل و دفاتر مختلف تشکیل شده اسوت کوه در سلسوله

گوران معمووالد بورای شوروع نفووذ در باشند. البیشامل مدیریت و بخش کارشناسی می

کننود نویس قوانین به سطوح میانی کمیسیون یعنی کارمندان و کارشناسان رجوع میپیش

(Classen, 2014: 72fالبی .) گران با ارائه مشاورهال آمار و ابالعات فنی با کارشناسوانال

مرات  اداری دنبال کرده و به بخش مدیریت و در آخر نویس قوانین را در بی سلسلهپیش

زمان ارائه مشاورهال آمار و ابالعات آنها ام از حالت فنی کنند. امبه کمیسیونراا رجوع می

اا یوا (. امچنوین آنهوا در کمیتوهKoch, 2010: 13ود )شوتر میخار  شده و سیاسوی

کننود. البتوه اای متخصو  شورکت میشود در غال  گروهاایی که برگزار میکمیسیون

 .(Classen, 2014: 72باشد )شدت محدود میاا بهاای دسترسی به این کمیسیونراه

اجرای قوانین  نویس واای اتحادیه اروپاال برح پیشاای متخص  در استراتژیگروه

اوای رسومی: کوه اا به دو صورت استند: گروهداند. این گروهبه کمیسیون مشاوره می

اای غیررسمی: که توس  دفاتر کمیسیون تشکیل شوند؛ گروهتوس  کمیسیون منصوب می

 Europäischeباشوند)اوای متخصو  در غالو  پونج دسوته میشووند. ایون گروهمی

Kommission, c n.d. :) 

 کنند. مستقلال که نظر شخصی خود را بیان می افراد 

 اای سیاسی خا  استند. اای ذینفع در حوزهافرادی که نماینده گروه 

 اای کارگریال نهادال اتحادیهاای مردمااال سازماناا استند که شامل انجمنسازمان

 باشند. اای حقوقی و مشاوره را شامل میااال مؤسسات پژواشیال شرکتدانشگاه

 ای یا محلیت کشور عوو در سطح ملیال منطقهمقاما 

  مقامات کشوراای غیر اتحادیه اروپوا )ماننود کشووراای نوامزد(ال ادارات و یوا

 المللی.اای بیناای اتحادیه اروپا و نیز سازمانسازمان
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گیری امیشوه بور ایون روال اسوت کوه کمیسویون مسوائل مربووط بوه روند تصمیم

کند و گیرند را در کتاب سبز منتشر میموردبحش قرار میاا اا که در کمیتهگذاریسیاست

یابند ااال پیشنهاداای تائید شده در یک کتاب سفید انتشار میپس از پایان مرحله مشاوره

(Classen, 2014, 71.) گیرد که بوا البته باید توجه داشت که کمیسیون خود تصمیم می

نویس این بور فعال فرایند تهیه پیشو به اای البی و به چه بریق کار کندیک از گروهکدام

اای اروپا بوا گذاریکند. زیرا کمیسیون مایل است که اجرای سیاستقوانین را کنترل می

خوبی انجام شود و این قوانین توس  جواموع کشووراای بوروکراسی کشوراای عوو به

 (Kotzian/ Quittkat, 2014, 87Fعوو پذیرفته شود. )

بعوی کشوراای عوو در این است که اتبواع خوود را در بخوش استراتژی  امچنین

کننود کوه مدیریت و رأس نهاداای اتحادیه اروپا بگمارند. کشووراای عووو توالش می

اای مدیریتی در دفاتر کمیسیونراا و ادارات کول در کمیسویون را بوه اتبواع خوود پست

دیه اروپاال بیشترین تعداد اختصا  داند. البته کشور بلژیک به خابر استقرار نهاداای اتحا

 .(Dondi, 2014, 109-110پرسنل را دارد)
 

 گران در پارلماننفوذ البی. ۵-2

 ,Griesserااست )بور فزاینده مخاب  البیاز زمان عقد پیمان لیسبونال پارلمان اروپا به

 اای پارلماناای ذینفع و احزاب سیاسی یا کمیتهارتبابات نزدیک میان گروه .(62 ,2014

اا ار دو برای افزایش نفوذ خود اروپا روندی رو به افزایش دارد. نمایندگان پارلمان و البی

اا ابالعات اند که از البیویژه مایلآورند. نمایندگان بهبه یک ائتالف غیررسمی روی می

باشوند اوا بوه دنبوال حمایوت سیاسوی نماینودگان از منوافع خوود میکس  کنند و البی

(Wessels, 2008: 284). 

جانبه کمیسیونال پارلموان و شوورای وزیوران( با توجه به مسئله تریالوگ )نشست سه

کنند با  گزارشگران و گزارشگران نامحسوس احزاب ارتباط نزدیکی گران تالش میالبی

داشته باشند. گزارشگران نیز برای تکمیل ابالعات خود و آگاای از عقاید مختلوف بوه 

پردازد و گزارشگر و کنند. ار کمیته در پارلمان به موضوعی میمیگران توجه نظرات البی

گران به گزارشگر آن باشند و البینمایندگان پارلمان که عوو آن کمیته استندال مشخ  می

 .(Rödlach-Rupprechter: 2014, 149کنند )کمیته رجوع می
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داشت که کدام کمیته گری در پارلمان اروپا باید به این مسئله توجه درواقع برای البی

نویس گزارش خود را در باشدال کی گزارشگر پیشنویس قانون میمسئول رسیدگی به پیش

شوود و توا چوه زموانی گذارد. چه وقت بحوش در کمیتوه شوروع  میکمیته به بحش می

نویس در صحن اصلی پارلمان بوه رأی بایست اصالحات اعمال شود. چه زمانی پیشمی

گران در درجه اول به گزارشگر در کمیته مسئول و سپس به جانشین یشود. البگذاشته می

کنند کنند و در صورت عدم موفقیت در متقاعد ساختن آنهاال سعی میگزارشگر مراجعه می

 (. Koch, 2010: 4) که نمایندگان پارلمان را متقاعد سازند که تغییرات الزم را اعمال کنند

اای ختلف تمایالت مشخصی دارند و سیاستباید توجه داشت نمایندگان احزاب م

اند را در نظر کنند و منافع خا  خود و کسانی که به آنها رأی دادهمشخصی را دنبال می

نهواد اای مردماای سوازمانبور مثال نمایندگان حزب سبزاا به درخواسوتگیرند. بهمی

مایندگان کارفرمااا به ارتباط با ن S&Dمند استندال نمایندگان حزب محیطی عالقهزیست

-Rödlachپردازنود )دانود و نماینودگان لیبورال بوه مسوائل تجواری میتوجه نشان می

Rupprechter, 2014: 149).  امچنین باید توجه داشت که در حال حاضور دو حوزب

اا و بزرگ پارلموان اروپوا )حوزب موردم اروپوا و حوزب ائوتالف مترقوی سوسیالیسوت

داند. اگر ایون دو حوزب اای مجلس را تشکیل میکرسیاا( بیش از نیمی از دموکرات

گیرند. در غیر این صوورت بتوانند ائتالف کنندال نتیجه تصمیمات پارلمان را در دست می

 /pollakاا و سبزاا پیش خوااد آمود)تر مانند لیبرالفرصتی برای دیگر احزاب کوچک

Slomminiski, 2012: 75.) 

صی خار  از نهاداای اتحادیه اروپا باشودال در ایون بورکلی زمانی که نیاز به تخصبه

اا اای بوزرگ و کنسورننویسال کمیسیون اروپا در دستان شورکتحالت برای تهیه پیش

تر اای کوچوکزیرا آنها از منابع مالی و تخصصی بیشتری نسوبت بوه شورکت الباشدمی

کنند. فع خود تهیه میتر و البته در جهت منااای قوانین را دقیقباشند و برحبرخوردار می

نویس در پارلمان اروپا را کااش داده و سعی در کنند اصالحات پیشآنها فق  تالش می

اای کوچک که شانسی در کمیسیون ندارند به پارلمان مراجعه کنترل پارلمان دارند. شرکت

نوویس اعموال کننود کنند تا شاید بتوانند اصالحاتی را در جهت منافع خوود در پیشمی

(Griesser, 2014: 66). 
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 گران در شورای وزیراننفوذ البی. ۵-۳

کنند. شورای وزیران نقش ای را بازی میدر شورای وزیرانال کشوراای عووال نقش دوگانه

ااال اای کوارگریال شورکتااال اتحادیوهاایی مانند انجمنمخاب  را داردال زمانی که البی

زیگر در جهت منافع خود در نهاداای اجرایی و عنوان باکوشند بهنهاد میاای مردمسازمان

گر عنوان البیتقنینی اتحادیه اروپا نفوذ کنند و تأثیر گذارند. از برفی کشوراای عووال به

کوشند که قوانین اتحادیه اروپا را در جهت منافع کشور خوود اودایت کننود و بورای می

ند و کشوراای متحود دارسیدن به این ادف کشوراای دیگر عوو را مخاب  قرار می

 .(Dondi, 2014: 106سازند که درخواستشان را اجرا کنند )خود در اتحادیه را متقاعد می

اای کشوور اای کشوراای عووال منافع ملی خود و موقعیت وزارتخانوهدرواقع دیپلمات

 .(Rödlach-Rupprechter,2014: 153کنند )خود را در اتحادیه اروپا نمایندگی می

راای عوو در زمان ریاست شش ماه خود بر شورای وزیران ااداف بخصو  کشو

استراتژیک کشور خود را از بریق اتحادیه اروپا پیش ببرند و ااداف خا  خوود را در 

ال 2۰۰۶بور مثال در زمان ریاست اتریش در نیمه اول سال داند. بهکانون توجهات قرار می

ازآن در نیمه دوم در زمان ربی بود و پستمرکز سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر بالکان غ

 2۰۰۸ریاست فنالندال اتحادیه اروپا بر ارتباط خود با روسیه تمرکز کرده بود. یا در سوال 

اتحادیه مدیترانه تأسیس شد. زیرا که در زمان ریاست جمهووری سوارکوزیال روابو  بوا 

یاست فرانسه بر کشوراای حوزه مدیترانه دغدغه سیاست خارجی فرانسه بود و در زمان ر

ال دریای مدیترانه ادف استراتژیک اروپا محسوب 2۰۰۸شورای وزیران در نیمه دوم سال 

ال آمریکای التین در مرکز توجوه سیاسوت 2۰1۰شد. در زمان ریاست اسپانیا در سال می

خارجی اتحادیه اروپا بود و نشست سران اتحادیه اروپا و آمریکای التین در مادرید برگزار 

استراتژی دانوب به موضوع اصلی اتحادیه  2۰11زمان ریاست مجارستان در سال شد. در 

در زمان ریاست یونان بار دیگر موضوع مدیترانه  2۰1۴اروپا تبدیل شد. در نیمه اول سال 

در زموان ریاسووت آلمووان در سووال  .(Dondi, 2014: 100fموردتوجوه قوورار گرفووت )

( استراتژی لیسوبون Asseburg, 2007: 87)العالوه بر تقویت رواب  فراآتالنتیکی 2۰۰۷

 . (Becker, 2007: 34) اجرا شد که به عقد پیمان لیسبون ختم شد

داد که منافع ژئوپلیتیک در سطح اتحادیه اروپا بسیار مهم استند. اا نشان میاین نمونه

اوای ملوی خوود درزمانی که یک کشور ریاست شورا را بر عهده دارد به دنبوال اولویت
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است و کشوراای عوو دیگر اتحادیه  «بازیگر»عنوان یک البی اشد و در آن زمان بهبمی

بایسوت بورای باشند. کشوری که ریاست شورا را بر عهوده دارد میاروپا مخاب  آن می

رسیدن به ااداف و منافع ملیال در دیگر کشوراای عوو اتحادیه اروپا تبلیو  کنود و بوه 

بنابراین کشوراای عوو برای رسیدن به ااداف و  .(Dondi, 2014: 101رایزنی بپردازد)

عنوان نماینده خود بوه شوورای وزیوران اایی را بهمنافع ملی ال افراد و امچنین دیپلمات

فرستند که  بسیار باتجربه باشند و عالوه بر اینکه به ساختار و کارکرد اتحادیوه اروپوا می

ی صوبور و عاقول بووده و قودرت اندال ازنظر خصوصیات فردی ام افورادخوبی واقفبه

 :Dondi, 2014وتحلیل قوانین و رویداداا و رایزنی در اتحادیه اروپوا را دارنود )تجزیه

107f). نودرت نظر کشوراای عوو بهداد که در شورای وزیران اختالفتجربه نشان می

ه و آید زیرا که کشوراا قبل از زمان ریاست بر شوراال مقدمات آن را فراام کوردپیش می

 .(Dondi, 2014: 104رسند )راحتی به سازش میاند و در زمان ریاست بهرایزنی نموده

)سوه  1گانهامچنین کشوراای عوو که قرار است در دوره بعد و یا در قال  ریاست سوه

گذارند.( اای کار خود را به اشتراک میمااهال اولویت و برنامه 1۸کشور که در یک دوره 

اایی مانند ت ریاست شورا را بر عهده بگیرندال خود مخاب  ویژه البینوبکه قرار است به

باشند و غیره می اااندیشکدهنهادال اای مردمااال صاحبان صنایعال سازمانااال انجمناتحادیه

(Dondi, 2014: 100f).  

نفوذ کنندال بوا نماینودگان دائوم خوااند در شورای وزیران اعمالگران که میاین البی

گیرند. آنها دسترسی مستقیم بوه شوورای وزیوران عوو در بروکسل تماس می کشوراای

اوای کواری ندارند و از بریق تماس با کمیته نمایندگان دائومال دبیرخانوه شوورا و گروه

با دعوت از وزیران شوورا و  اااندیشکده .(Miroslaw, 2007: 161کنند)نفوذ میاعمال

شستال بوه روسوای شوورای وزیوران پیشونهاد نمایندگان سطح باالی دیگر و برگزاری ن

 .(Dondi, 2014: 101داند )امکاری می

تک کشوراای عوو سفر کنند. آنها با دفاتر گران نیازی ندارند که به تکدرواقع البی

اوای اوای فنوی و اسوتداللگیرند و بوا ارائوه برحنمایندگی دائم در بروکسل تماس می

اایشان جل  نظر کشوراای عوو را نسبت به برحکنند که اقتصادی یا سیاسی سعی می

مند استند و یا چه اایی عالقهیابند که کدام کشوراا به چه برحبین نیز درمیکنند و دراین
                                                             
1. Rolling Agenda 
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اگر تحوالتی در سطح اروپا ر  داد که  .(Dondi, 2014: 107کنند)اایی را رد میبرح

اای دائمال به کشوراای ایندگیگذاردال این موضوع از بریق نمبر کشوراای عوو تأثیر می

کننود. عنوان واسوطه عمول میگران بهشود. در این موردال ذینفعان یا البیعوو ارسال می

کنند اای ملی دریافت میاای چتری اروپاییال ابالعات را از بریق کانالامچنین سازمان

گیرندگان میمبور مستقیم با تصو از بریق اعوای مستقر در کشوراایشان منافع خود را به

تورین بزرگ .(Rödlach-Rupprechter, 2014: 153-154گذارنود )ملوی در میوان می

اای ملی بر تصمیمات شورای وزیران زمانی است آمیز انجمنفرصت برای تأثیر موفقیت

 .(Miroslaw, 2007: 162که کشورشان ریاست شورا را بر عهده داشته باشد )

 

 های قدرتمند آلمانالبی. ۶

ترین بازار صادرات ترین یا دومین مهمان تقریباد برای امه کشوراای اتحادیه اروپا مهمآلم

میلیوون شوغل در  ۴.۹میلیارد یورو و  2۴۶ای به میزان افزودهاست. واردات آلمان ارزش

البتوه بخوش اعظوم ایون واردات کاالاوای  .کنودکشوراای دیگر اتحادیه اروپا ایجاد می

ی است. اما افزایش قدرت اقتصادی آلموان پشوتیبان اقتصواد دیگور اای و سرمایهواسطه

شود بورکلی موج  تقویت قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا میکشوراای عوو است و به

(Die bayerische Wirtschaft, 2018). بور فزاینده نقش مهموی در امچنین آلمان به

 .(Janning/Möller, 2016 کند )سیاست خارجی اروپا ایفا می

گور در گران در بروکسل را دارد. درواقع از اور شوش البیآلمان بیشترین تعداد البی

نام در سیستم شفافیت اختیاری اا آلمانی است. با توجه به اینکه ثبتبروکسل یکی از آن

اای آلمانی کامالد بوه اامیوت کنسرن زنند.استال کارشناسان این رقم را باالتر تخمین می

بور (. بهHandelsblatt, 2016اند )گذاری واقفنفوذ در روند قانوناعمال گری برایالبی

نفوذ در واگنال این شورکت بوا اعموالمثال پس از رسوایی آالیندگی خودرواای فولکس

بور خا  با حمایت الزبیتا بینکوزکواال کمیسوار بوازار مشوترکال صونعتال کمیسیون و به

رانه در اتحادیوه اروپوا برعلیوه خوود شود گیکارآفرینیال مانع از تصووی  قووانین سوخت

(Schreier, 2017به .)گری در کمیسویون و بورکلی خودروسازان آلمانی از بریق البی

ویژه زیگمار گابریلال وزیر امور خارجه وقت آلمان که به بروکسل حمایت دولت آلمان به

خودرواوا در  گیرانه در قبال آالینودگینامه نوشتال توانستند مانع تصوی  قوانین سخت
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بور سونتی البوی صونعت خوودرو یکوی از بوه .(Wesel, 2017اتحادیه اروپوا شووند )

عنوان اای آلمانی بوهبور خا  شرکتقدرتمندترین بازیگران در اتحادیه اروپاست و به

ای به کمیسیون اروپا دارند. ترین تولیدکنندگان خودرو در اروپا دسترسی بسیار ویژهبزرگ

سیونراا با نمایندگان خودروسوازان در شوش مواه اول تشوکیل کابینوه آمار جلسات کمی

چهارم این جلسات با خودروسوازان آلموانی بووده اسوت. داد که سهکمیسیون نشان می

اایی اتحادیهانجمن اا و  اای آلمانی عالوه بر نمایندگی خود در بروکسل از بریقشرکت

ان اروپائیال فدراسیون صنایع آلمان و امچون انجمن خودروسازان اروپاال انجمن کارفرمای

 ,Bankکنند )نفوذ میدر نهاداای اتحادیه اروپا اعمال انجمن صنایع خودروسازی آلمان

2015). 

ال 2۰1۷و  2۰1۶نام شفافیت در سوالهای شده در سیستم ثبتبر اساس ابالعات در 

یی آلمان ایع شیمیا( و انجمن صنVDMAآالت صنعتی آلمان )انجمن مهندسی و ماشین

قتصاد انرژی و آب آلموانال فدراسویون انجمن ا میلیون یوروال ۴.۷بور میانگین ار یک به

اوای عموومی آلموان و اای آلمانال انجمن فدرال بانکصنایع آلمانال انجمن فدرال بانک

میلیوون یووروال شورکت شویمیایی  2.۶بور میوانگین انجمن اقتصاد بیمه آلمان اریک به

ا گرای یوتوا  اروپومیلیون یوروال شرکت البی ۳.۳منس ار یک اف و شرکت زیاسآب

(EUTOP Europe )2.۶ واگن میلیون یوروال دویچه بانک و شرکت خودروساز فولکس

رژی اِر میلیون یورو و شرکت تأمین ان 2.۳میلیون یوروال شرکت شیمیایی بایر  2.۷ار یک 

میلیون یورو  ۳.۸بنیاد برتلزمن  ن ومیلیو ۶.۷مرکاتور  ( دو میلیون یورو و بنیادRWEو اِ )

 (. .LobbyFacts, n.dاند )روپا ازینه نمودهگری در اتحادیه اسالیانه برای البی

بایست به قدرتمنودترین اای قدرتمند آلمان را ارزیابی کنیم میاما اگر بخواایم البی

رجوع  «صنعتگرانمیزگرد اروپایی »البی اروپا و پرنفوذترین البی در کمیسیون اروپا یعنی 

گذار بوازار شرکت بزرگ اروپایی است که براح و بنیان ۵۳اکنون متشکل از کنیم که ام

)البی بانکی اروپوا( پوول  1مشترک اروپاستال امچنین امراه با انجمن اتحادیه پولی اروپا

واحد یورو را ابداع نموده است. سران کشوراای عوو و کمیسویون اروپوا بورای تعیوین 

 Lobbypedia, bکنند )اا با اعوای این انجمن مشورت میاا و استراتژیریگذاسیاست

n.d.دالر در  اردیلیم ۵۰از  شیانجمنال آنها ساالنه ب تی(. بر اساس ابالعات مندر  در سا
                                                             
1. Association for the Monetary Union of Europe 
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اای آلموانی عووو ایون انجمون کنسورن کنند.یم یگذار هیو توسعه سرما قیتحق  نهیزم

(ال شورکت مخوابراتی دویچوه تلکووم BASFاف )اسآاند از: شرکت شیمیایی بعبارت

(Deutsche Telekom( ال شرکت زیمنس)Siemensِال گروه خودروساز ب)وِ )اِمBMW 

Groupآافزاری اس(ال شرکت نرم(  SAP ال شورکت تولیود پوشواک و لووازم ورزشوی)

اای (ال شرکت بهداشتی و چس E.ONآن )(ال شرکت انرژی ا.adidas Groupآدیداس )

 (. .Henkel( )ERT, n.dانکل ) صنعتی

اتحادیه  ۴۰دومین البی قدرتمند اروپاال انجمن کارفرمایان اروپائی است که اعوای آن 

کنند. فدراسیون صنایع آلمان کشور استند که بیست میلیون شرکت را نمایندگی می ۳۵از 

(BDI)  و کنفدراسیون انجمن( اای کارفرمایان آلموانBDAاز اعووای ایون انجمو ) ن

کننود کوه شرکت بزرگ به این انجمون مشواوره داده و آن را پشوتیبانی می ۶۹اشند. بمی

وِ و اِمواگنال دایملرال بِاای خودروساز فولکساای آلمانی مانند شرکتترین شرکتبزرگ

اف و شرکت بایرال شرکت انکلال شرکت زیمنس و شرکت اسآشرکت صنایع شیمیایی ب

گذاری اروپوا برگوزار نجمن ارساله اجالسی بورای سیاسوتاا استند. این ابوش جز آن

کنند اا و سیاستمداران ارشد اتحادیه اروپا در آن شرکت میکمپانی کند که نمایندگانمی

(Lobbypedia, a n.d.( )BusinessEurope, n.d..) 

 بقای اتحادیه اروپا برای آلمان ازنظر سیاسی و اقتصادی بسیار حائز اامیت است. آلمان

تواند درصحنه سیاست جهانی قدرتمندتر ظاار شود و از برفوی بوا خریود کاالاوای می

پا گیر گمرکی و ترانزیت کاال ونیز به وای در بازار مشترک اروپا بدون قوانین دستواسطه

افزوده از تولیدات خود و افزایش صادراتال رشد اقتصوادی خوود را دست آوردن ارزش

کنند. با بررسی لتی آلمان نیز در این امر نقش مهمی را بازی میاای غیردوتقویت کند. البی

اوای توان دریافت که عالوه بر البی خودروسازانال قدرتمندترین البیاای آلمان میالبی

 آلمان شامل صنایعال مواد شیمیایی و داروییال انرژیال مؤسسات مالی و بیمه استند.

 

 گیرینتیجه

گری داد که البیوینی امگرایی اتحادیه اروپا نشان میاا در سیر تکبررسی فعالیت البی

عنوان یک فرایند ارتبابی دیده گری در اتحادیه اروپا بهروندی رو به رشد داشته است. البی

اای گران و نهاداای اتحادیه اروپا و تبادل ابالعات به معنی راهشود. ارتباط بین البیمی
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گذاری است. درواقع اتحادیه اروپوا ر فرایند قانوندسترسی به نهاداای مهم و تأثیرگذار ب

پیچیده دارد که متشوکل از چهوار ای است که سیستمی مذاکره ایال تعاملی و درامشبکه

ای و چنودملیتی اسوت.  بوازیگران از اور سوطح در رونود سطح فراملیال ملویال منطقوه

دل ابالعات در این گران در قال  مشاوره و تباکنند. نفوذ البیگذاری مشارکت میقانون

شبکه نهادینه شده است. امچنین در معاادات اتحادیه اروپا بخصو  معااده لیسوبونال 

تر شود و به آن مشروعیت داده شود. در مقابل سعی شده اا آسانسعی شده که کار با البی

دای و کنتورل ااال آنها را سازماننام شفافیت برای البیاست که با ایجاد یک سیستم ثبت

آمیز نبوده است. اما نامال این امر کامالد موفقیتنند. ارچند که به دلیل اختیاری بودن ثبتک

نام و اصالح آن ضروری بوه برای اینکه موجودیت اتحادیه اروپا تومین شودال ادامه ثبت

تواند گامی مثبت گران ام میرسد. البته ایجاد یک رقابت پوالریستی در بین البینظر می

گیری از به قدرت رسیدن گروای خا  و به انحصار درآوردن ابتکوارات در جهت جلو

 اتحادیه در جهت منافع آنها باشد. 

گذاری در اتحادیه اروپا بر عهوده سوه نهواد کمیسویونال پارلموان و شوورا روند قانون

ترین نهاد در اتحادیه است  و عقد معاادات را بر عهده باشد. شورای اروپا بااینکه عالیمی

کند. روند مشی کلی اتحادیه را مشخ  مید اما حق ابتکار ندارد و فق  ااداف و خ دار

نویس قوانین را که گذاری معمول بدین گونه است که پارلمان و شورا باید برح پیشقانون

تواند تا سه نوبت توس  کمیسیون ارائه شدهال اصالحال تصوی  یا رد کنند و این عمل می

ینکه زمان این روند کااش یابدال نمایندگان سه نهاد کمیسیونال پارلمان تکرار شود. اما برای ا

کنند در قال  یک گروه کوچک و در سعی می جانبه غیررسمیو شورا در یک نشست سه

گوران از بوین البینویس قوانین به سازش برسوند. دراینپشت دراای بسته در مورد پیش

نفوذ ن روند در جهت منافع خوود اعموالاای دسترسی و تبادل ابالعات در ایبریق راه

کنند. نهاداای اتحادیه اروپا نیز کادر سازمانی کوچکی دارند و به ابالعات کارشناسی و می

گران متکی استند. کمیسیون بر اساس ابالعات و آمار و نشست کارشناسی که با فنی البی

گوران را کمیسیون خود البیکند. بااینکه نویس را آماده میاای پیشگران داردال برحالبی

عی  و نق  بووده و در نویس قوانین بیکند تا مطمئن شود که پیشکنترل و انتخاب می

اا امکانات اای بزرگ و کنسرنحال چون شرکتشودال بااینکشوراای عوو پذیرفته می

ازآنال گیرنود. پوسبیشتری دارند در مسائل اقتصادیال ابتکوار کمیسویون را بوه دسوت می



79 

 

 

 

 

مکان سططططططط  

گری در روند الب 

گطططططذاری قانون

اتحادیططه اروپططا و 

های قدرتمند الب 

 آلمان

 

اای کنند زیرا وی در نشستگران به گزارشگر کمیته مربوبه در پارلمان مراجعه میالبی

نویس قووانین توأثیر گوذارد و تواند بر اصالح پیشجانبه غیررسمی حوور دارد و میسه

گوران کند. اگر البینظر و پیشنهادات آنها توجه میگران و نقطهامچنین به ابالعات البی

کنند. البته باید توجه داشت احزابی کنند به نمایندگان پارلمان رجوع می نتوانند او را متقاعد

که دارای بیشترین تعداد کرسی موی باشوند درواقوع پارلموان اروپوا را در دسوت دارنود. 

 که بتوانند ائتالف کنند.بخصو  وقتی

کنند که با نمایندگان دائم کشوراای عووو در گران سعی میدر شورای وزیرانال البی

اا و پیشنهادات خود متقاعد کنند. کشوراای عوو وکسل تماس بگیرند و آنها را با برحبر

کنند که در شورای وزیران قوانین اتحادیه را در جهت منافع خود تنظیم کنند نیز تالش می

دارند. این مااه ریاست شورای وزیران را بر عهدهکه آنها در یک دوره ششبخصو  وقتی

با توجه به شود. گران ملی آن کشور محسوب میی برای آنها و البیزمان یک فرصت بالی

در تهیه  ونیسیابتکار کمگردد که چون نتایج تحقیقال فرضیه مقاله تایید و اینگونه تعدیل می

باشد آنها تنها در پارلمان به اا میاای قدرتمند و کنسرنپیش نویس قوانین در دستان البی

کوچوک کوه  یااشورکتباشوند. قوانین می سینوشیت پاصالحادنبال کنترل و کااش 

را در  یبتواننود اصوالحات دیتا شا کنندیندارند به پارلمان مراجعه م ونیسیدر کم یشانس

اکثریت  توانند موفق شوند کهیم یتنها زماناما  اعمال کنند. سینوشیجهت منافع خود در پ

 نمایندگان پارلمان را با خود امراه سازند.

گوردر داد که این کشور دارای بیشترین تعوداد البیاای آلمان نشان میی البیارزیاب

اای قدرتمند آلمان شامل خودروسوازانال صونایعال موواد شویمیایی و بروکسل است. البی

اتحادیه اروپا موج  ارتقا جایگاه داروییال انرژیال مؤسسات مالی و بیمه استند. امچنین 

هانی شده استال بنابراین بقای اتحادیه اروپاال حفو  سیاسی و اقتصادی آلمان در سطح ج

اای آن بسیار حائز بازار مشترک اروپا و واحد پول مشترک یورو برای دولت آلمان و البی

گوری در رونود با توجوه بوه اینکوه اودف از ایون نوشوتار مکانیسوم البی اامیت است.

 شونهادیپمعرفی شوده اسوت. گذاری اتحادیه اروپا است و البی قدرتمند آلمان تنها قانون

تر البی آلمان صورت گیرد کوه مسوتلزم مطالعوه مطالعه دقیق الگرید قاتیدر تحق شودیم

اتحادیه  دوجانبه یتجار ینامه ااموافقتگذاری داخلی اتحادیه یا در سیاستدر موردی 

 اروپا با دیگر کشوراای جهان است.
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برداشتن  یبرا رانیا یاسالم یهورجم شودیم شنهادیپژواشال پ نیا جیبا توجه به نتا

اروپوا را در  هیوو اتحاد رانیا یانجمن دوست کیاروپاال  هیبهتر در ارتباط با اتحاد یااگام

اروپا را در بروکسل  هیو اتحاد رانیا یاتاق بازرگان زیداد. عالوه بر آن ن لیبروکسل تشک

با  نیکند. امچن یروپا امکارا هیاتحاد یبا نهاداا «معتبر یالب» کی عنوانبهکند تا  سیتاس

با اروپا را بهبود و  رانیا تجاری سطح رواب  الیردولتیغ یاایارتباط با الب یو برقرار شیپا

  گسترش داد.
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