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ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА

След Втората световна война Европа е в руини. Войната унищожава градове, пътища 
и голяма част от промишлеността в Европа. Икономиката на Европа е в състояние 
на разруха. Войната е опустошителна и в човешки мащаб: в целия свят са убити 55 
милиона души, 35 милиона души са ранени и 190 милиона души напускат домовете 
си. Призивът за мир е по-силен от всякога. 

1950:  
ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ШУМАН
На 9 май 1950 г. френският министър на 
външните работи Робер Шуман организира 
пресконференция. Той призовава другите 
европейски държави да обединят ресурсите 
от въглища и стомана. Тъй като въглищата 
и стоманата са необходими компоненти за 
производството на оръжия, той се надява 
това сътрудничество да направи бъдещата 
война невъзможна. В допълнение към това 
въглищата и стоманата са много важни и за 
възстановяването на континента след войната. 

1951: ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА 
ВЪГЛИЩА И СТОМАНА
Франция, Германия, Италия, Белгия, Нидерландия и Люксембург 
реагират положително на декларацията на Робер Шуман. Тези шест 
държави подписват Парижкия договор през 1951 г. Европейската 
общност за въглища и стомана (ЕОВС) влиза в сила през 1952 г. 

1979: ПЪРВИ 
ПРЕКИ ИЗБОРИ 
ЗА ЕВРОПЕЙСКИ 
ПАРЛАМЕНТ
За пръв път през юни 1979 г. гражданите 
на Европейските общности избират пряко 
своите представители в Европейския 
парламент. По това време държавите, 
които избират 410 членове на Парламента 
за периода 1979 – 1984 г., са девет. 1986: ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ АКТ

Тридесет години след като държавите решават да 
създадат общ пазар (Римските договори) той все още 
не е факт. С Единния европейски акт държавите членки 
решиха, че всички пречки пред търговията и свободното 
движение трябва да бъдат премахнати (той беше 
подписан през 1986 г. и влезе в сила през 1987 г.).

1993: ОТВОРЕНИ 
ГРАНИЦИ
На 1 януари 1993 г. вътрешните 
граници на държавите – членки на 
Европейския съюз, „изчезват“. Влиза 
в сила единният пазар със свободно 
движение на хора, стоки, услуги и 
капитал. 

1997: ДОГОВОР ОТ 
АМСТЕРДАМ
Предвид на перспективата за разширяване към 
Източна Европа ЕС трябваше да бъде готов за 
значително нарастване на броя на държавите 
членки. Необходима е по-специално реформа 
на процеса на вземане на решения: по-малко 
решения, основани на единодушие, и повече, 
основани на гласуване с мнозинство. Договорът 
от Амстердам (подписан през 1997 г., влиза 
в сила през 1999 г.) е първият опит това да се 
промени. Договорът обаче не отговаря на тези 
очаквания.

2002: ВЪВЕЖДАНЕ 
НА ЕВРОТО
Еврото е въведено в банковата 
система през 1999 г. Но хората 
започнаха да използват 
евромонети и евробанкноти едва 
на 1 януари 2002 г.

2004-2005: ЕВРОПЕЙСКАТА 
КОНСТИТУЦИЯ
След двата неуспешни опита за реформиране 
на ЕС през юни 2004 г. се прави трети опит с 
Европейската конституция.Поради значението 
на Европейската конституция, както и поради 
факта, че се използва думата „конституция“, 
някои държави решават да организират 
референдум. 
Населението на Франция и Нидерландия гласува 
против тази нова „Конституция за Европа“. 
Тъй като всеки нов договор на ЕС трябва да 
бъде одобрен от всяка една държава членка, 
Конституцията на можа да бъде приета.

2012: ЕС ПЕЧЕЛИ НОБЕЛОВАТА 
НАГРАДА ЗА МИР
Тази награда беше присъдена като признание 
на европейските усилия за мир, помирение, 
демокрация и права на човека.

2007: ДОГОВОР ОТ 
ЛИСАБОН  
Договорът от Лисабон успя да промени 
функционирането на институциите на 
ЕС. Улесни се вземането на решения на 
равнище ЕС. Новите правила влязоха в 
сила през декември 2009 г. и определят 
начина на функционирането на ЕС и до 
днес.

2016: РЕФЕРЕНДУМ В 
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 
ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕС
На 23 юни 2016 г. на повечето британски 
граждани и някои други жители на 
Обединеното кралство бе зададен следният 
въпрос: „Трябва ли Обединеното кралство 
да остане член на Европейския съюз или 
да напусне Европейския съюз?“ 51,9% 
гласуваха за „напускане“, 48,1% гласуваха 
за „оставане“, което доведе до започването 
на преговори за излизане на Обединеното 
кралство от Европейския съюз, като така 
то стана първата в историята държава, 
напуснала ЕС. 

2020: 
ОБЕДИНЕНОТО 
КРАЛСТВО 
ОФИЦИАЛНО 
ИЗЛИЗА ОТ ЕС

Обединеното кралство 
официално напусна Европейския 
съюз на 31 януари 2020 г. след 
няколко години преговори. 

2001: ДОГОВОР ОТ НИЦА
С наближаването на датата на присъединяване 
на новите държави в Ница се прави втори 
опит за реформиране на Европейския съюз 
(договорът е подписан през 2001 г. и влиза 
в сила през 2003 г.). Той също не успява да 
направи процеса на вземане на решения 
по-лесен. 

1992: ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДОГОВОР 
ОТ МААСТРИХТ
Договорът от Маастрихт бележи действителното начало на сътрудничество на политическо 
равнище, наред със съществуващата икономическа интеграция.
На някогашните Европейски общности е дадено ново наименование: Европейски съюз. 
„Новият“ Европейски съюз се състои от три основни стълба: 
1. Икономическа интеграция: Държавите членки решават да засилят икономическата 
интеграция и да създадат единна европейска валута: евро. 
2. Сътрудничество в рамките на външната политика и политиката на сигурност.
3. Сътрудничество в рамките на вътрешните работи и правосъдието.
Този договор е подписан през 1992 г. и влиза в сила през 1993 г.
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Избирателна секция в изборите за Европейски парламент, Белгия © European Communities, 1957 
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ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ШУМАН  © European Communities, 1950”

Снимка: Подписване на Римските договори.  © AP, 1957 - Source EC Audiovisual Service.

1957: РИМСКИТЕ ДОГОВОРИ: 
ДОГОВОРЪТ ЗА ЕИО И 
ДОГОВОРЪТ ЗА ЕВРАТОМ

Първите шест държави искат още по-силна икономическа 
интеграция. Поради това през 1957 г. подписват два нови 
договора: договорите за ЕИО и Евратом, известни също 
като Римските договори.

- Европейска икономическа общност (ЕИО): 
Държавите се договарят да превърнат постепенно 
отделните си икономики в общ пазар, започвайки с 
митнически съюз. Този договор бележи началото на 
сътрудничеството в областта на селското стопанство, 
рибарството, пристанищната политика и транспортната 
политика. 

- Евратом: Това сътрудничество в областта на ядрената 
енергия има за цел съвместно проучване на възможните 
граждански приложения на ядрената енергия. 

Римските договори влизат в сила през 1958 г. 

Договорът от Лисабон е подписан от 27 държави 
членки в Лисабон на 13 декември 2007 г.   
© European Communities 2007 

Бюлетина за гласуване от референдума за Брексит на 23 

юни 2016 г.
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