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1951
PRVNÍCH ŠEST
ESUO založilo šest zemí, které 
později, v roce 1957, založily také 
EHS a Euratom: 

Francie, 
Německo, 
Itálie, 
Belgie, 
Nizozemsko 
a Luxembursko 

1973
PŘISTOUPENÍ DÁNSKA, 
IRSKA A SPOJENÉHO 
KRÁLOVSTVÍ

Úspěch Evropského hospodářského 
společenství přilákal další evropské 
země. V roce 1973 se připojilo Dánsko, 
Irsko a Spojené království. V té době se o 
přistoupení jednalo také s Norskem, ale 
Norové vstup do EHS v referendu zamítli. 

1981
PŘISTOUPENÍ 
ŘECKA  

Řecko se před pár 
lety zbavilo vojenské 
diktatury. Přijetím Řecka 
chtěly tehdejší členské 
státy podpořit rodící se 
demokracii. Ve hře byly i 
politické důvody: Řecko 
představovalo zajímavý 
nový trh.    

2004
PŘISTOUPENÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY, 
ESTONSKA, 
MAĎARSKA, KYPRU, 
LOTYŠSKA, LITVY, 
MALTY, POLSKA, 
SLOVENSKA A 
SLOVINSKA

1. května 2004 přistoupilo k EU deset 
nových členských států. Celkový počet 
členských států se tak zvýšil na 25. 

2007
PŘISTOUPENÍ 
RUMUNSKA A 
BULHARSKA

Bulharsko a Rumunsko 
vstoupily do EU v 
roce 2007. S jejich 
přistoupením vzrostl počet 
členských států na 27. 

2020
SPOJENÉ 
KRÁLOVSTVÍ 
ODCHÁZÍ Z EU

Po třech letech jednání Spojené 
království dne 31. ledna 2020 
oficiálně vystoupilo z Evropské 
unie. Bylo to vůbec poprvé, kdy 
nějaká země z EU odešla. EU má 
od té doby 27 členských států.

KANDIDÁTSKÉ ZEMĚ A 
POTENCIÁLNÍ ČLENSKÉ STÁTY   

V současné době oficiálně kandiduje na členství v EU pět zemí. 
Těmito zeměmi jsou Albánie, Severní Makedonie, Černá 
Hora, Srbsko a Turecko.
Kandidátskou zemí je země, která úspěšně podala žádost o 
členství. Po dobu příprav na budoucí členství dostávají tyto 
země finanční, administrativní i technickou podporu.

Kromě kandidátských zemí existuje také několik 
potenciálních členských států: tyto země oficiálně 
oznámily, že mají zájem o vstup do EU, ale jednání s nimi 
nebyla zahájena. K takovým zemím patří:
- Bosna a Hercegovina 
- Kosovo*

*Toto označení nemá vliv na postoj k otázce statusu Kosova a je v 
souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a s doporučením 
Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. 

2013
PŘISTOUPENÍ 
CHORVATSKA

Chorvatsko se stalo 28. 
členským státem Evropské 
unie.

1995
PŘISTOUPENÍ 
ŠVÉDSKA, FINSKA A 
RAKOUSKA

Po přistoupení Švédska, Finska a 
Rakouska má EU nyní 15 členských 
států. Norsko se podruhé pokusilo 
o přistoupení, ale občané této 
země vstup do EU v referendu opět 
zamítli. 

1990
ZNOVUSJEDNOCENÍ 
NĚMECKA

Obě části Německa se chtěly 
opět spojit v jednu zemi. Ostatní 
členské státy s tímto opětovným 
sjednocením souhlasily pod 
podmínkou, že Německo se bude 
plně, tedy jak ekonomicky, tak 
politicky, podílet na evropské 
spolupráci. 

1989
PÁD BERLÍNSKÉ ZDI

9. listopadu 1989 padla Berlínská zeď. Tato historická 
událost je jedním z hlavních milníků, které označují 
konec rozdělení mezi západní a východní Evropou. 
Rodící se středo a východoevropské demokracie měly nyní 
možnost zapojit se do evropské spolupráce. Členské státy 
proto v roce 1993 stanovily podmínky vstupu, které nové 
členské státy musí splňovat. Musí tedy: 
- být „evropskou“ zemí (ze zeměpisného nebo 

historického hlediska)
- dodržovat zásady právního státu
- mít fungující tržní ekonomiku 
- být stabilní demokracií
- ctít lidská práva 
- uplatňovat všechna stávající pravidla a předpisy EU 

označované jako „acquis communautaire“

1986
PŘISTOUPENÍ 
ŠPANĚLSKA A 
PORTUGALSKA  
Podpora demokracie a ekonomické 
důvody hrály významnou roli také v 
přistoupení Španělska a Portugalska.  
Španělsko se právě zbavilo diktatury 
generála Franca a Portugalsko 
skoncovalo se Salazarovým 
diktátorským režimem. 

1990
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