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1951
PRVIH ŠEST
Šest držav je ustanovilo ESPJ 
in pozneje – leta 1957 – tudi 
EGS in Euratom:

Francija, 
Nemčija, 
Italija, 
Belgija, 
Nizozemska 
in Luksemburg.

1973
PRISTOP DANSKE, 
IRSKE IN ZDRUŽENEGA 
KRALJESTVA

Uspeh Evropske gospodarske skupnosti je 
privabil druge evropske države. Danska, 
Irska in Združeno kraljestvo so se pridružili 
leta 1973. V tistem času so potekala 
tudi pogajanja z Norveško, vendar so se 
Norvežani na referendumu izrekli proti 
članstvu. 

1981
PRISTOP 
GRČIJE   

Grčija se je nedavno 
osvobodila vojaške 
diktature. Takratne države 
članice so s pristopom 
Grčije želele izraziti podporo 
na novo vzpostavljeni 
demokraciji. Pomembni 
so bili tudi gospodarski 
argumenti: Grčija je bila 
zanimiv nov trg.   

2004
PRISTOP CIPRA, 
ČEŠKE, ESTONIJE, 
MADŽARSKE, 
LATVIJE, LITVE, 
MALTE, POLJSKE, 
SLOVAŠKE IN 
SLOVENIJE

1. maja 2004 se je EU pridružilo deset 
novih držav članic. S tem se je skupno 
število držav članic povzpelo na 25. 

2007
PRISTOP 
ROMUNIJE IN 
BOLGARIJE

Bolgarija in Romunija sta 
se EU pridružili leta 2007. 
Z njunim pristopom je 
število držav članic naraslo 
na 27. 

2020
IZSTOP 
ZDRUŽENEGA 
KRALJESTVA IZ EU

Združeno kraljestvo je Evropsko 
unijo po triletnih pogajanjih 
uradno zapustilo 31. januarja 
2020. To je bila prva država, ki 
je izstopila iz EU. Od takrat je 
držav članic 27.

DRŽAVE KANDIDATKE IN 
POTENCIALNE DRŽAVE ČLANICE 

Uradnih držav kandidatk za članstvo v EU je trenutno pet. Te 
države so Albanija, Severna Makedonija, Črna gora, 
Srbija in Turčija.
Država kandidatka je država, ki je uspešno vložila prošnjo za 
članstvo. Kandidatke med pripravami na članstvo prejemajo 
finančno, upravno in tehnično pomoč.

Poleg držav kandidatk je tudi več potencialnih držav 
kandidatk: te države so predložile uradno obvestilo o tem, 
da se želijo pridružiti EU, vendar se pogajanja še niso začela. 
in sicer:
- Bosna in Hercegovina ter 
- Kosovo*.

* To ime ne vpliva na stališča o statusu Kosova ter je v skladu z resolucijo 
1244/1999 varnostnega sveta OZN in mnenjem Meddržavnega sodišča o 
razglasitvi neodvisnosti Kosova. 

2013
PRISTOP 
HRVAŠKE

Hrvaška se je 
pridružila kot 28. 
država članica 
Evropske unije. 

1995
PRISTOP ŠVEDSKE, 
FINSKE IN AVSTRIJE
S pristopom Švedske, Finske in 
Avstrije je EU imela 15 držav članic. 
Drugi poskus pristopa Norveške 
je spodletel, ko so Norvežani na 
referendumu vnovič glasovali proti. 

1990
ZDRUŽITEV 
NEMČIJE 
Vzhodna in Zahodna Nemčija 
sta se odločili za združitev 
v eno državo. Druge države 
članice so ju podprle pod 
pogojem, da bo Nemčija 
popolnoma vključena v 
evropsko sodelovanje, 
in sicer gospodarsko in 
politično. 

1989
PADEC BERLINSKEGA ZIDU

9. novembra 1989 je padel berlinski zid. Ta zgodovinski 
dogodek je eden od ključnih mejnikov, ki so zaznamovali 
konec delitve Evrope na Zahod in Vzhod. 
Novonastale demokracije v vzhodni Evropi so zdaj imele 
možnost, da se pridružijo evropskemu sodelovanju. 
Države članice so zato leta 1993 določile pogoje za 
pristop, ki jih morajo izpolnjevati nove države članice: 
- biti morajo „evropske“ države (geografsko ali 

zgodovinsko);
- spoštovati morajo načelo pravne države;
- imeti morajo dobro delujoče tržno gospodarstvo; 
- biti morajo stabilne demokracije;
- spoštovati morajo človekove pravice; 
- izvajati morajo vsa veljavna pravila in predpise EU, tako 

imenovani pravni red.

1986
PRISTOP ŠPANIJE IN 
PORTUGALSKE  
Pri pristopu Španije in Portugalske 
so imeli pomembno vlogo tudi 
podpora demokraciji in gospodarski 
razlogi. Španija se je ravno znebila 
diktatorja Franca, Portugalska pa je 
strmoglavila Salazarjev režim. 

1990

OD ŠESTIH DO 27 DRŽAV ČLANIC
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