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Významná data v historii evropské integrace


1948
7. - 11. května
Haagský kongres: více než tisíc delegátů z 20 evropských zemí hovořilo o nových formách spolupráce v Evropě a vyslovilo se pro vytvoření „Evropského shromáždění“.
 
1949
27. - 28. ledna
Na základě jednání haagského kongresu byla zřízena Rada Evropy. Bylo rozhodnuto, že bude sídlit ve Štrasburku.

V témže roce se začala připravovat Evropská úmluva o lidských právech, která byla podepsána v Římě v roce 1950 a vstoupila v platnost v září 1953.

Postupně se členy Rady Evropy staly téměř všechny evropské státy.


1950
9. května
Robert Schuman, francouzský ministr zahraničních věcí, pronesl významnou řeč, v níž předložil návrh založený na myšlenkách Jeana Monneta. Navrhl, aby Francie a Spolková republika Německo spojily své zdroje uhlí a oceli v rámci nové organizace, k níž by se mohly připojit i další evropské země.

Tento den je možné považovat za den vzniku Evropské unie, a proto je 9. květen každoročně oslavován jako „Den Evropy“.

1951
18. dubna
Šest zemí – Belgie, Francie, Německo (Spolková republika Německo), Itálie, Lucembursko a Nizozemsko – podepsalo v Paříži Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO). Tato smlouva, navržená na dobu 50 let, vstoupila v platnost 23. července 1952.

1955
1. - 2. června
Na zasedání v Messině se ministři zahraničních věcí uvedených šesti zemí rozhodli rozšířit evropskou integraci na celé hospodářství.

1957
25. března
Šest zemí podepsalo v Římě smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Tyto smlouvy vstoupily v platnost 1. ledna 1958.


1960 
4. ledna
Na podnět Spojeného království bylo Stockholmskou úmluvou zřízeno Evropské sdružení volného obchodu (známé pod zkratkou ESVO), do něhož vstoupilo několik evropských zemí, které nebyly členy EHS.

1962
30. července
Byla zavedena společná zemědělská politika (SZP).

1963
14. ledna
Generál de Gaulle na tiskové konferenci oznámil, že Francie bude vetovat žádost Spojeného království o přistoupení k Evropským společenstvím.

20. července
V Yaoundé byla podepsána dohoda o přidružení mezi EHS a 18 africkými zeměmi.

1965 
8. dubna
Byla podepsána smlouva o sloučení výkonných orgánů tří Společenství a vytvoření jedné Rady a jedné Komise. Tato smlouva vstoupila v platnost 1. července 1967.

1966 
29. ledna
„Lucemburský kompromis“ – po politické krizi Francie souhlasila, že se bude znovu účastnit zasedání Rady, avšak pod podmínkou, že v záležitostech týkajících se „významných národních zájmů“ bude zachováno pravidlo jednomyslnosti.


1968 
1. července
18 měsíců před plánovaným termínem byla úplně zrušena cla na průmyslové zboží a byl zaveden společný vnější celní sazebník.

1969
1. - 2. prosince
Vedoucí političtí představitelé EHS přijali na vrcholné schůzce v Haagu rozhodnutí o prohloubení evropské integrace.

1970
22. dubna
V Lucemburku byla podepsána smlouva, která umožnila postupný přechod Evropských společenství na financování z „vlastních zdrojů“ a poskytla větší pravomoci Evropskému parlamentu.

1972
22. ledna
V Bruselu byly podepsány smlouvy o přistoupení Dánska, Irska, Norska a Spojeného království k Evropským společenstvím.

24. dubna
Šest členských států EHS přijalo rozhodnutí, že směnný kurz mezi jejich měnami nesmí kolísat o více než 2,25 %. Tento systém je znám pod označením „měnový had“.

1973
1. ledna
Dánsko, Irsko a Spojené království přistoupily k Evropským společenstvím, čímž se počet členů zvýšil na devět. Norsko nepřistoupilo, protože se většina jeho obyvatel v referendu vyjádřila proti členství.

1974
9. - 10. prosince
Na vrcholné schůzce v Paříži se vedoucí političtí představitelé devíti členských států rozhodli, že se budou třikrát ročně scházet jako Evropská rada. Kromě toho se vyslovili pro přímé volby do Evropského parlamentu a souhlasili se zřízením Evropského fondu pro regionální rozvoj.

1975
28. února
V Lomé byla podepsána úmluva (Lomé I) mezi EHS a 46 zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT).

22. července
Byla podepsána smlouva, která dala Evropskému parlamentu větší rozpočtové pravomoci a zřídila Evropský účetní dvůr. Tato smlouva vstoupila v platnost 1. července 1977.

1978
6. - 7. července
Na vrcholné schůzce v Brémách Francie a Německo (Spolková republika Německo) navrhly oživit měnovou spolupráci zřízením Evropského měnového systému (EMS), který by nahradil „měnového hada“. EMS začal fungovat 13. března 1979.

1979
28. května
Evropská společenství podepsala s Řeckem smlouvu o přistoupení.

7. a 10. června
První přímé volby do Evropského parlamentu, který tehdy měl 410 křesel.

1981
1. ledna
Řecko přistoupilo k Evropským společenstvím, čímž se počet členů zvýšil na deset.

1984
28. února
Byl přijat program „Esprit“ na podporu výzkumu a vývoje v oblasti informačních technologií.

14. a 17. června
Druhé přímé volby do Evropského parlamentu.

1985
7. ledna
Jacques Delors se stal předsedou Komise (1985-1995).

12. června
Evropská společenství podepsala smlouvy o přistoupení se Španělskem a Portugalskem.

2. - 4. prosince
Na zasedání Evropské rady v Lucemburku přijali vedoucí představitelé deseti členských států rozhodnutí o přezkumu Římské smlouvy a o dalším prohloubení evropské integrace prostřednictvím „Jednotného evropského aktu“. Toto rozhodnutí připravilo cestu pro vytvoření jednotného trhu do roku 1993.


1986
1. ledna
Španělsko a Portugalsko přistoupily k Evropským společenstvím, čímž se počet členů zvýšil na 12.

17. a 28. února
V Lucemburku a v Haagu byl podepsán Jednotný evropský akt. Vstoupil v platnost 1. července 1987.

1987
15. června
Byl zahájen program „Erasmus“, který mladým Evropanům umožňuje studovat v jiné evropské zemi.

1989
15. a 18. června
Třetí přímé volby do Evropského parlamentu.

9. listopadu
Pád berlínské zdi. 

9. prosince
Evropská rada se na zasedání ve Štrasburku rozhodla svolat mezivládní konferenci o vytvoření hospodářské a měnové unie (HMU) a politické unie.
 
1990
19. června
Byla podepsána Schengenská dohoda o odstraňování kontrol na hranicích mezi členskými státy Evropských společenství.

3. října
Znovusjednocení Německa.

14. prosince
V Římě byly zahájeny mezivládní konference o HMU a politické unii.

1991
9. - 10. prosince
Na zasedání Evropské rady v Maastrichtu byla přijata Smlouva o Evropské unii, která položila základy pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, užší spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a pro vytvoření hospodářské a měnové unie, včetně jednotné měny. Připojením mezivládní spolupráce v těchto oblastech k existujícímu systému Společenství byla vytvořena Evropská unie (EU). Evropské hospodářské společenství bylo přejmenováno na „Evropské společenství“ (ES).

1992 
7. února
V Maastrichtu byla podepsána Smlouva o Evropské unii. Vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.

1993
1. ledna
Byl vytvořen jednotný trh. 

1994
9. a 12. června
Čtvrté přímé volby do Evropského parlamentu.

24. - 25. června
Na zasedání Evropské rady na Korfu EU podepsala smlouvy o přistoupení s Rakouskem, Finskem, Norskem a Švédskem.

1995
1. ledna
Rakousko, Finsko a Švédsko přistoupily k EU, čímž se počet členů zvýšil na 15. Norsko nepřistoupilo ani tentokrát, protože většina obyvatel v referendu opět hlasovala proti členství.

23. ledna
Do úřadu vstoupila nová Evropská komise (1995-1999) v čele se Jacquesem Santerem.

27. - 28. listopadu
Konference mezi EU a zeměmi Středomoří pořádaná v Barceloně zahájila partnerství mezi EU a zeměmi na jižním pobřeží Středozemního moře.
 
1997
16. - 17. června
Na zasedání Evropské rady v Amsterodamu byl vyjádřen souhlas se smlouvou, která by dala Evropské unii nové pravomoci a funkce.

2. října
Byla podepsána Amsterodamská smlouva. Vstoupila v platnost 1. května 1999.

1998
30. března
Byl zahájen proces přistoupení nových kandidátských zemí, tedy Kypru, Malty a deseti zemí střední a východní Evropy.

3. května
Evropská rada na svém zasedání v Bruselu rozhodla, že 11 členských států (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko) splňuje kritéria pro přijetí jednotné měny k 1. lednu 1999. Řecko se připojilo později.


31. prosince
Mezi měnami, které budou později nahrazeny eurem, byly stanoveny pevné a neodvolatelné směnné kurzy.

1999
1. ledna
Začátek třetí fáze HMU: měny 11 zemí EU byly nahrazeny eurem a jednotná měna byla uvedena na peněžní trhy. Od této chvíle začala za měnovou politiku EU, definovanou a prováděnou v eurech, odpovídat Evropská centrální banka (ECB).

24. - 25. března
Evropská rada na svém zasedání v Berlíně schválila v rámci „Agendy 2000“ finanční perspektivu EU na roky 2000-2006.

3. - 4. června
Evropská rada na svém zasedání v Kolíně nad Rýnem rozhodla, že požádá Konvent o vypracování Evropské charty základních práv. Členy Konventu byli zástupci hlav států nebo předsedů vlád zemí EU a předsedy Evropské komise.

Vysokým zástupcem pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) byl jmenován Javier Solana.

8. a 13. června
Páté přímé volby do Evropského parlamentu.

15. září
Do úřadu nastoupila nová Evropská komise (1999-2004) v čele s předsedou Romanem Prodim.

15. - 16. října
Evropská rada rozhodla na svém zasedání v Tampere, že z EU vytvoří prostor svobody, bezpečí a spravedlnosti.

10. - 11. prosince
Evropská rada na svém zasedání v Helsinkách, které se věnovalo zejména rozšíření, oficiálně uznala Turecko jako kandidáta na členství v EU a rozhodla se urychlit jednání s ostatními 12 kandidátskými zeměmi.

2000
23. - 24. března
Evropská rada na svém zasedání v Lisabonu vypracovala strategii, která má v Evropské unii založené na znalostech zvýšit zaměstnanost, modernizovat hospodářství a posílit sociální soudržnost. 

7. - 8. prosince
Evropská rada se na zasedání v Nice dohodla na textu nové smlouvy, která by změnila systém rozhodování EU a tím Unii připravila na rozšíření. Předsedové Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise slavnostně vyhlásili Chartu základních práv Evropské unie.

2001
26. února
Byla podepsána smlouva z Nice. Vstoupila v platnost 1. února 2003.

14. - 15. prosince
Evropská rada na svém zasedání v Laekenu přijala prohlášení o budoucnosti Unie. Toto prohlášení připravilo cestu pro nadcházející významné reformy EU a pro zřízení nového Konventu pověřeného vypracováním Evropské ústavy. Předsedou Konventu byl jmenován Valéry Giscard d’Estaing.

2002
1. ledna
Obyvatelé eurozóny začali používat mince a bankovky eura.

31. května
Všech 15 členských států zároveň ratifikovalo Kjótský protokol –celosvětovou dohodu o snížení znečištění ovzduší.

21. - 22. června
Evropská rada se na svém zasedání v Seville dohodla na azylové a imigrační politice EU.

13. prosince
Evropská rada na svém zasedání v Kodani souhlasila s tím, že deset kandidátských zemí (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) může přistoupit k EU 1. května 2004. Přistoupení Bulharska a Rumunska se očekává v roce 2007.

Bylo rozhodnuto, že rozhovory s Tureckem mohou začít za předpokladu, že Evropská rada na svém zasedání v prosinci 2004 na základě zprávy a doporučení Komise rozhodne, že Turecko splňuje všechna kodaňská kritéria.

2003
16. dubna
EU podepsalo v Aténách smlouvy o přistoupení s Českou republikou, Estonskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem.

10. července
Konvent o budoucnosti Evropy dokončil svou práci na návrhu Ústavy pro Evropu.

4. října
Byla zahájena mezivládní konference pověřená dosažením dohody o nové ústavní smlouvě pro Evropu.
 
2004
1. května
Přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska k Evropské unii.


10. a 13. června
Šesté přímé volby do Evropského parlamentu.

2007
Datum stanovené na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 2002 jako datum přistoupení Bulharska a Rumunska k EU.
 



