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1951
OS SEIS 
PRIMEIROS 
Seis países fundaron a 
Comunidade Europea do carbón 
e do aceiro, e posterioremente, en 
1957, a Comunidade Económica 
Europea e Euratom: 

Francia, 
Alemaña, 
Italia, 
Belxica, 
Países Baixos e 
Luxemburgo

1973
ADHESIÓN DE 
DINAMARCA, IRLANDA 
E O REINO UNIDO 

O éxito da Comunidade Económica 
Europea atraeu a outros países europeos. 
Dinamarca, Irlanda e o Reino Unido 
adheríronse en 1973. Tamén se estaba a 
negociar con Noruega naquel momento, 
pero o pobo noruegués votou contra a 
adhesión nun referendo.

1981
ADHESIÓN DE 
GRECIA  

Grecia desembarazárase había 
pouco dunha ditadura militar. 
Coa súa adhesión, os Estados 
membros daquela época 
querían apoiar a democracia, 
recentemente instaurada. 
Tamén había en xogo 
argumentos económicos: 
Grecia era un novo mercado 
interesante.   

2004
ADHESIÓN DA 
REPÚBLICA 
CHECA, CHIPRE, 
ESTONIA, HUNGRÍA, 
LETONIA, LITUANIA, 
MALTA, POLONIA, 
ESLOVAQUIA E 
ESLOVENIA 

O 1 de maio de 2004, dez novos 
Estados membros adheríronse á 
Unión. Con estes, o número total de 
Estados membros elevouse a 25. 

2007
ADHESIÓN DE 
ROMANÍA E 
BULGARIA 

Bulgaria e Romanía 
incorporáronse no 2007. 
A súa adhesión elevou o 
número total de Estados 
membros a 27.

2020
O REINO UNIDO 
RETÍRASE DA UE 

O Reino Unido retirouse 
oficialmente da Unión Europea 
o 31 de xaneiro de 2020, tras 
tres anos de negociacións. É 
o primeiro país en abandonar 
a Unión. Dende aquela, a UE 
conta con vinte e sete Estados 
membros.

ESTADOS MEMBROS CANDIDATOS E 
ESTADOS MEMBROS POTENCIAIS 

Na actualidade hai, oficialmente, cinco Estados membros 
candidatos á Unión. Estes países son Albania, Macedonia 
do Norte, Montenegro, Serbia e Turquía. Un Estado 
candidato é un país que presentou con éxito unha solicitude 
de adhesión. Os candidatos reciben apoio financeiro, 
administrativo e técnico durante os preparativos para a súa 
futura adhesión. 

Ademais dos Estados membros candidatos, tamén hai varios 
Estados membros potenciais: estes países notificaron 
oficialmente que queren entrar na Unión, pero as negociacións 
aínda non principiaron. Estes países son: 
- Bosnia e Hercegovina 
- Kosovo*

* Este nome non afecta ás posicións sobre o estatuto de Kosovo e é 
conforme á Resolución 1244/1999 do Consello de Seguridade das Nacións 
Unidas e á  recomendación do Tribunal Internacional sobre a declaración de 
independencia de Kosovo.  

2013
ADHESIÓN DE 
CROACIA 

Croacia converteuse no 
vixésimo oitavo Estado 
membro da Unión Europea.

1995
ADHESIÓN DE SUECIA, 
FINLANDIA E AUSTRIA 
Coa adhesión de Suecia, Finlandia e 
Austria, a Unión tiña agora quince 
Estados membros. Noruega fixo un 
segundo intento de adhesión, pero 
de novo o pobo noruegués votou en 
contra nun referendo.

1990
UNIFICACIÓN 
DE ALEMAÑA 
Alemaña Oriental e 
Occidental queríanse 
reunificar como país. Os 
demais Estados membros 
estiveron de acordo coa 
unificación a condición 
de que toda Alemaña se 
integrase na cooperación 
europea, tanto no ámbito 
económico coma político.

1989
CAÍDA DO MURO DE BERLÍN

O 9 de novembro de 1989 caeu o Muro de Berlín. Este 
acontecemento histórico é un dos principais fitos que 
marcaron o final da división entre Europa Occidental 
e Oriental. As democracias que acababan de xurdir en 
Europa Oriental tiñan agora a posibilidade de sumarse á 
cooperación europea. Xa que logo, en 1993, os Estados 
membros determinaron as condicións que debían 
cumprir os novos Estados membros para optaren á 
adhesión: 
– ser un país «europeo» (dende o punto de vista 

xeográfico ou histórico);
– respectar o Estado de Dereito;
– ter unha economía de mercado que funcione ben; 
– ser unha democracia estable;
– respectar os dereitos humanos; 
– aplicar todas as normativas existentes da Unión, o 

chamado «acervo comunitario».

1986
ADHESIÓN 
DE ESPAÑA E 
PORTUGAL
O apoio á democracia e os motivos 
económicos tamén desempeñaron 
un importante papel na adhesión de 
España e Portugal. España acabábase 
de librar do ditador Franco e Portugal 
tamén lle puxera fin á ditadura de 
Salazar.

1990
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