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1973
ADHESIÓ DE 
DINAMARCA, IRLANDA I 
EL REGNE UNIT  

L’èxit de la Comunitat Econòmica Europea 
va atraure a altres països europeus. 
Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit es 
can adherir l’any 1973. També s’estava 
negociant amb Noruega en aquell 
moment, però el poble noruec va votar en 
contra de l’adhesió en un referèndum. 

1981
 ADHESIÓ DE 
GRÈCIA  

Grècia s’havia alliberat 
recentment d’una dictadura 
militar. Amb la seva adhesió, 
els estats membres volien 
donar suport a la democràcia 
que s’acabava d’instaurar. 
També hi havia en joc 
arguments econòmics: Grècia 
era un nou mercat interessant.   

2004
2004 ADHESIÓ DE
LA REPÚBLICA
TXECA, XIPRE,
ESTÒNIA, HONGRIA,
LETÒNIA, LITUÀNIA,
MALTA, POLÒNIA,
ESLOVÀQUIA I
ESLOVÈNIA

L’1 de maig del 2004, deu nous estats 
membres es van adherir a la Unió. 
Amb aquesta adhesió el nombre total 
d’estats membres va augmentar a 25.  

2007
ADHESIÓ DE 
ROMANIA I 
BULGÀRIA

Bulgària i Romania es van 
incorporar l’any 2007. 
Amb aquesta adhesió 
el nombre total d’estats 
membres va augmentar 
a 27. 

2020
EL REGNE UNIT ES 
RETIRA DE LA UE 

El Regne Unit es va retirar 
oficialment de la Unió Europea 
el dia 31 de gener del 2020, 
després de tres anys de 
negociacions. És el primer país 
que abandona la Unió. Des 
d’aquell moment, la UE té vint-
i-set estats membres. 

ESTATS MEMBRES CANDIDATS I 
ESTATS MEMBRES POTENCIALS  

Actualment hi ha cinc estats membres candidats a la Unió 
oficials. Aquests països són Albània, Macedònia del 
Nord, Montenegro, Sèrbia i Turquia. Un Estat candidat 
és un país que ha presentat amb èxit una sol·licitud d’adhesió. 
Els candidats reben el suport econòmic, administratiu i tècnic 
durant els preparatius per a la seva futura adhesió.

A part dels estats membres candidats, també hi ha diversos 
estats membres potencials: aquests països han notificat 
oficialment que volen entrar a la Unió, però les negociacions 
encara no han començat. Aquests països són: 
- Bòsnia i Hercegovina 
- Kosovo* 

*Aquest nom no afecta les posicions sobre l’Estatut de Kosovo i és conforme 
a la Resolució 1244/1999 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i la 
recomanació del Tribunal Internacional sobre la declaració d’independència 
de Kosovo. 

2013
ADHESIÓ DE 
CROÀCIA 

Croàcia es va convertir en el 
vint-i-vuitè estat membre 
de la Unió Europea

1995
ADHESIÓ DE SUÈCIA, 
FINLÀNDIA I ÀUSTRIA
Amb l’adhesió de Suècia, Finlàndia 
i Àustria, la Unió tenia quinze estats 
membres. Noruega va fer un segon 
intent d’adhesió però, una altra 
vegada, el poble noruec hi va votar 
en contra en un referèndum. 

1990 
UNIFICACIÓ 
D’ALEMANYA
Alemanya Oriental i 
Occidental es volien 
reunificar com a país. Els 
altres estats membres 
estaven d’acord amb la 
unificació amb la condició 
que tota Alemanya s’integrés 
en la cooperació europea, 
tant a nivell econòmic com 
polític.  

1989
CAIGUDA DEL MUR DE BERLÍN

El 9 de novembre de 1989 va caure el Mur de Berlín. 
Aquest esdeveniment històric és una de les fites més 
importants que marquen la fi de la divisió entre l’Europa 
occidental i l’Europa de l’Est. Les democràcies que 
acabaven de sorgir a l’Europa Oriental tenien la possibilitat 
d’adherir-se a la cooperació europea. Per tant, l’any 1993, 
els estats membres van determinar les condicions que 
havien de complir els nous estats membres per optar a 
l’adhesió:  
- ser un país «europeu» (des del punt de vista geogràfic 

o històric);  
- respectar l’estat de dret;  
- tenir una economia de mercat que funcioni bé;  
- ser una democràcia estable;  
- respectar els drets humans;  
- aplicar totes les normatives existents de la Unió, 

l’anomenat «cabal comunitari».

1986
ADHESIÓ    
D’ESPANYA I 
PORTUGAL 
El suport a la democràcia i els 
motius econòmics també van 
tenir un paper important en 
l’adhesió d’Espanya i Portugal. 
Espanya s’acabava d’alliberar del 
dictador Franco i Portugal també 
havia posat fi a la dictadura de 
Salazar.  

1990

DE 6 A 27 ESTATS MEMBRES
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1951
ELS SIS 
PRIMERS  
Sis països van fundar la 
Comunitat Europea del Carbó 
i l’Acer i més tard, el 1957, la 
Comunitat Econòmica Europea i 
Euratom:
França
Alemanya
Itàlia
Bèlgica
els Països Baixos
Luxemburg 


