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Το Εςπωπαϊκό Κοινοβούλιο: ιζηοπική αναδπομή 
 

 

 

 

Σαν ζήμεπα 

Τπειρ Κοινόηηηερ, μία Σςνέλεςζη 

Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλόηεηαο (ΔΟΚ) θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλόηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δπξαηόκ), ε Κνηλή πλέιεπζε ΔΚΑΧ δηεπξύλζεθε γηα λα 

θαιύςεη θαη ηηο ηξεηο Κνηλόηεηεο. Η νέα ζςνέλεςζη, πος απιθμούζε 142 μέλη, 

ππαγμαηοποίηζε ηην εναπκηήπια ζςνεδπίαζή ηηρ ζηιρ 19 Μαπηίος 1958, ζηο 

Σηπαζβούπγο, ωρ «Εςπωπαϊκή Κοινοβοςλεςηική Σςνέλεςζη» και, εν ζςνεσεία, ζηιρ 30 

Μαπηίος 1962, μεηονομάζηηκε ζε 

«Εςπωπαϊκό Κοινοβούλιο». 

Από διοπιζμένη Σςνέλεςζη ζε εκλεγμένο Κοινοβούλιο 

Πξηλ από ηελ θαζηέξσζε ησλ άκεζσλ εθινγώλ, νη βνπιεπηέο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

δηνξίδνληαλ από ηα εζληθά θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, όια ηα κέιε ηνπ 

είραλ δηπιή εληνιή. 

Η Γηάζθεςε Κνξπθήο ησλ Παξηζίσλ, ζηηο 9 θαη 10 Γεθεκβξίνπ 1974, απνθάζηζε όηη νη άκεζεο 

εθινγέο έπξεπε «λα δηεμαρζνύλ ην 1978 ή κεηά ην 1978» θαη ην Κνηλνβνύιην θιήζεθε λα 

ππνβάιεη λέεο πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζεη ην αξρηθό ηνπ ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ 

1960. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1975, ην Κνηλνβνύιην ελέθξηλε λέν ζρέδην ζύκβαζεο, βάζεη ηνπ 

νπνίνπ νη αξρεγνί θξαηώλ ή θπβεξλήζεσλ, αθνύ δηεπζέηεζαλ νξηζκέλεο δηαθνξέο, θαηέιεμαλ 

ζε ζπκθσλία θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπο ζηηο 12 θαη 13 Ινπιίνπ 1976. 

Η Απόθαζε θαη ε Πξάμε γηα ηελ εθινγή ησλ αληηπξνζώπσλ ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην κε 

άκεζε θαζνιηθή ςεθνθνξία ππεγξάθεζαλ ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 20 επηεκβξίνπ 1976. Αθνύ 

θπξώζεθε από όια ηα θξάηε κέιε, ην θείκελν ηέζεθε ζε ηζρύ ηνλ Ινύιην ηνπ 1978 θαη νη πξώηεο 

εθινγέο δηεμήρζεζαλ ζηηο 7 θαη 10 Ινπλίνπ 1979. 

Η ηζηνξία ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ μεθηλά κε ηελ Κνηλή πλέιεπζε ηεο Δπξσπατθήο

Κνηλόηεηαο Άλζξαθα θαη Χάιπβα (ΔΚΑΧ), ε νπνία θαηέζηε θνηλή ζπλέιεπζε θαη ησλ 

ηξηώλ ππεξεζληθώλ επξσπατθώλ θνηλνηήησλ πνπ ππήξραλ ηόηε. Η ζπλέιεπζε απέθηεζε

ζηε ζπλέρεηα ηελ νλνκαζία «Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην». Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ην 

ζεζκηθό απηό όξγαλν, ηνπ νπνίνπ ηα κέιε εθιέγνληαη άκεζα από ην 1979, γλώξηζε βαζηέο

αιιαγέο: Από κηα ζπλέιεπζε κε δηνξηζκέλα κέιε εμειίρζεθε ζε εθιεγκέλν θνηλνβνύιην 

αλαγλσξηδόκελν σο δηακνξθσηήο ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Διεςπύνζειρ 

Με ηελ έληαμε ηεο Γαλίαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζηηο Δπξσπατθέο 

Κνηλόηεηεο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1973 (πξώηε δηεύξπλζε), ν αξηζκόο ησλ βνπιεπηώλ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ απμήζεθε ζε 198. 

ηε δεύηεξε δηεύξπλζε, κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1981, ε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ δηόξηζε ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην 24 βνπιεπηέο, νη νπνίνη αληηθαηαζηάζεθαλ 

ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1981 από άκεζα εθιεγκέλνπο βνπιεπηέο. Οη δεύηεξεο άκεζεο εθινγέο 

δηεμήρζεζαλ ζηηο 14 θαη 17 Ινπλίνπ 1984. 

Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1986, κε ηελ ηξίηε δηεύξπλζε, o αξηζκόο ησλ εδξώλ απμήζεθε από 434 

ζε 518 κε ηελ άθημε 60 ηζπαλώλ θαη 24 πνξηνγάισλ βνπιεπηώλ, νη νπνίνη είραλ δηνξηζζεί 

από ηα εζληθά ηνπο θνηλνβνύιηα θαη ελ ζπλερεία αληηθαηαζηάζεθαλ από άκεζα εθιεγκέλνπο 

βνπιεπηέο. 

Μεηά ηελ ελνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο, ε ζύλζεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ πξνζαξκόζηεθε γηα λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηε δεκνγξαθηθή κεηαβνιή. ύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο ππέβαιε 

ην Κνηλνβνύιην ζε ςήθηζκα ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα θαηαλνκήο ησλ εδξώλ ηνπ, o αξηζκόο 

ησλ βνπιεπηώλ πνπ εμειέγεζαλ ηνλ Ινύλην ηνπ 1994 απμήζεθε από 518 ζε 567. Μεηά ηελ 

ηέηαξηε δηεύξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, o αξηζκόο ησλ βνπιεπηώλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ απμήζεθε ζε 626, κε δίθαηε θαηαλνκή εδξώλ γηα ηα λέα θξάηε κέιε ζύκθσλα 

κε ην πξναλαθεξζέλ ςήθηζκα. 

Η Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηεο Νίθαηαο ζέζπηζε λέν ζύζηεκα θαηαλνκήο ησλ εδξώλ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, ην νπνίν εθαξκόζηεθε ζηηο επξσπατθέο εθινγέο ηνπ 2004. Ο κέγηζηνο αξηζκόο 

βνπιεπηώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ (πνπ πξνεγνπκέλσο είρε νξηζηεί ζε 700) απμήζεθε 

ζε 732. Ο αξηζκόο ησλ εδξώλ πνπ θαηαλέκνληαλ ζηα 15 παιαηά θξάηε κέιε κεηώζεθε θαηά 91 

(από 626 ζε 535). Οη ππόινηπεο 197 έδξεο θαηαλεκήζεθαλ κεηαμύ όισλ ησλ παιαηώλ θαη ησλ 

λέσλ θξαηώλ κειώλ ζε αλαινγηθή βάζε. 

Με ηελ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007, ν αξηζκόο ησλ 

εδξώλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ απμήζεθε πξνζσξηλά ζε 785 πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ππνδνρή ησλ βνπιεπηώλ από ηηο δύν απηέο ρώξεο. Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ 2009, πνπ δηεμήρζεζαλ 

από ηηο 4 έσο ηηο 7 Ινπλίνπ, ν αξηζκόο ησλ εδξώλ κεηώζεθε ζε 736. Δπεηδή ε πλζήθε ηεο 

Ληζαβόλαο (πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2009) πξνέβιεπε κέγηζην αξηζκό 751 

βνπιεπηώλ, πνπ ζα απμάλνληαλ πξνζσξηλά ζε 754 κέρξη ηηο επόκελεο εθινγέο, 18 βνπιεπηέο ηνπ 

ΔΚ πξνζηέζεθαλ ζηνπο 736 πνπ είραλ εθιεγεί ηνλ Ινύλην ηνπ 2009 θαηά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή 

πεξίνδν 2009-2014, κεηά από θύξσζε από ηα θξάηε κέιε ελόο πξσηνθόιινπ ηξνπνπνίεζεο 

πνπ εγθξίζεθε ζην πιαίζην ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Γηάζθεςεο ηεο 23εο Ινπλίνπ 2010. Με 

ηελ πξνζρώξεζε ηεο Κξναηίαο ηελ 1ε Ινπιίνπ 2013, ν κέγηζηνο αξηζκόο εδξώλ αλήιζε 

πξνζσξηλά ζε 766, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ππνδνρή ησλ 12 θξναηώλ βνπιεπηώλ 

πνπ εμειέγεζαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 (ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο Πξάμεο ζρεηηθά κε ηνπο 

όξνπο πξνζρώξεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κξναηίαο). 

Γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2014, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο εδξώλ κεηώζεθε πάιη ζε 751.Η θαηαλνκή 

ησλ εδξώλ ζα επαλεμεηαζηεί εγθαίξσο πξηλ από ηηο εθινγέο πνπ πξόθεηηαη λα δηεμαρζνύλ ην 

2019. Δπίζεο, πηζαλή απνρώξεζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ από ηελ ΔΔ ζα ζήκαηλε 

θαηάξγεζε ησλ 73 εδξώλ ηνπ θαη, θαη' επέθηαζε, κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ κεγέζνπο ηνπ ΔΚ. 
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Σηαδιακή αύξηζη ηων εξοςζιών 

Η αληηθαηάζηαζε ησλ εηζθνξώλ ησλ θξαηώλ κειώλ από ηδίνπο πόξνπο ηεο Κνηλόηεηαο 

νδήγεζε ζε κηα πξώηε αύμεζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ εμνπζηώλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πιαίζην 

ηεο πλζήθεο ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ πνπ ππεγξάθε ζηηο 22 Απξηιίνπ 1970. Μηα δεύηεξε 

πλζήθε, πνπ αθνξνύζε ην ίδην ζέκα θαη ε νπνία ελίζρπζε ηηο εμνπζίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

ππεγξάθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 22 Ινπιίνπ 1975. 

Με ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε εληζρύζεθε ν ξόινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε νξηζκέλνπο 

λνκνζεηηθνύο ηνκείο (δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο) θαη έθηνηε γηα ηηο ζπλζήθεο πξνζρώξεζεο θαη 

ζύλδεζεο απαηηείηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηνπ. 

Η πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, κε ηελ νπνία θαζηεξώζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ζπλαπόθαζεο γηα 

νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο λνκνζεζίαο θαη επεθηάζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαζίαο ζε άιινπο 

ηνκείο, ζεκαηνδόηεζε ηελ αξρή ηεο εμέιημεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε ζπλλνκνζέηε. Η ελ ιόγσ 

πλζήθε θαηέζηεζε ην Κνηλνβνύιην αξκόδην γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο ζύλζεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο, γεγνλόο πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθό βήκα ζηνλ πνιηηηθό έιεγρν ηνπ εθηειεζηηθνύ 

ζώκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο από ην Κνηλνβνύιην. 

Η πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ κεηαξξύζκηζε θαη επέθηεηλε ηε δηαδηθαζία ζπλαπόθαζεο ζηνπο 

πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ηεο λνκνζεζίαο, ρνξεγώληαο ζην Κνηλνβνύιην λνκνζεηηθέο εμνπζίεο 

ηζόηηκεο κε εθείλεο ηνπ πκβνπιίνπ. Καζώο ν δηνξηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ππόθεηηαη 

πιένλ ζηελ έγθξηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, απμάλνληαη θαη νη αξκνδηόηεηεο ειέγρνπ πνπ αζθεί ην 

Κνηλνβνύιην επί ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Η πλζήθε ηεο Νίθαηαο δηεύξπλε πεξαηηέξσ ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλαπόθαζεο. 

Η πλζήθε ηεο Ληζαβόλαο ζεκαηνδνηεί κηα άιιε ζεκαληηθή επέθηαζε ηόζν ηεο εθαξκνγήο ηεο 

εηδηθήο πιεηνςεθίαο ζην πκβνύιην (κε ηε ρξήζε κηαο λέαο κεζόδνπ από 1εο Ννεκβξίνπ 2014 

— άξζξν 16 ΔΔ) όζν θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλαπόθαζεο (πνπ επεθηείλεηαη 

πιένλ ζε 45 πεξίπνπ λένπο λνκνζεηηθνύο ηνκείο). Η δηαδηθαζία ηεο ζπλαπόθαζεο, ε νπνία 

απνθαιείηαη πιένλ ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, γίλεηαη ε επξύηεξα ρξεζηκνπνηνύκελε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη θαιύπηεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνύο ηνκείο, όπσο ε Κνηλή 

Γεσξγηθή Πνιηηηθή θαη νη πνιηηηθέο δηθαηνζύλεο θαη αζθάιεηαο. Ο ξόινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

ζηελ πξνεηνηκαζία κειινληηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο πλζήθεο εληζρύεηαη (άξζξν 48 ΔΔ). 

Με ηηο επξσπατθέο εθινγέο ζηηο 22-25 Μαΐνπ 2014, θαηέζηε ζαθέο όηη ην Κνηλνβνύιην 

αμηνπνίεζε πιήξσο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 ΔΔ, ην νπνίν νξίδεη: «Σν Δπξσπατθό 

Κνηλνβνύιην αζθεί, από θνηλνύ κε ην πκβνύιην, λνκνζεηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά θαζήθνληα. 

Αζθεί θαζήθνληα πνιηηηθνύ ειέγρνπ θαη ζπκβνπιεπηηθά θαζήθνληα ππό ηνπο όξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο πλζήθεο. Δθιέγεη ηνλ πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο». 

Γηα ηηο εθινγέο ηνπ 2014, ηα επξσπατθά πνιηηηθά θόκκαηα παξνπζίαζαλ ζηνπο ςεθνθόξνπο 

ηνύο «θνξπθαίνπο ππνςεθίνπο» γηα ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο. Μπνξεί λα ιερζεί 

όηη ε ηδέα ησλ θνξπθαίσλ ππνςεθίσλ επηθξάηεζε, θαζώο ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο 

εμειέγε ηειηθά θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2014, ήηαλ ν ππνςήθηνο πνπ είρε 

ιάβεη ηε κεγαιύηεξε ζηήξημε ζηηο επξσπατθέο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ 2014. 


