
 
Širitev Unije: Kako se države pridružijo EU?
 

Preberite, kako deluje širitev EU in kako se države lahko pridružijo.
 
Več držav je zaprosilo za članstvo v EU. Pridružitev pa je dolg postopek z veliko pripravami.
Preberite, kako deluje.
 
 
 
Katere države želijo v EU? 
 
Albanija, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija ter od 23. junija 2022 tudi Ukrajina in
Moldavija so kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Bosna in Hercegovina, Gruzija in Kosovo
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so potencialne kandidatke.
 
Te države prejemajo denar iz evropskih skladov in podporo glede politik, z EU pa so podpisale
tudi sporazume o pridruževanju, ki jim omogočajo lažji dostop do notranjega trga EU.
 
Ukrajina, Gruzija in Moldavija so so za članstvo zaprosile marca 2022.
 
Evropski parlament je pozval, naj voditelji EU "brez odlašanja" dodelijo status kandidatk za
članstvo Ukrajini in Moldaviji, Gruziji pa takoj, ko bo izvedla potrebne reforme.
 
V govoru voditeljem držav EU ob začetku vrha, posvečenega tej zadevi, ki se je odvil 23. junija
2022, je predsednica Parlamenta Roberta Metsola dejala: "Moramo biti jasni, da to ni le
simbolno dejanje, to bo okrepilo EU in okrepilo bo Ukrajino in Moldavijo. Pokazalo bo našim in
njihovim prebivalcem, da so naše vrednote vredne več kot retorika. Da lahko upanje pomeni
rezultate. In druge države, ki čakajo - tiste na Zahodnem Balkanu - morajo prav tako videti, da
upanje vodi k rezultatom. Čas je."
 
Na srečanju so države EU potrdile Ukrajino in Moldavijo kot kandidatki ter Gruzijo in Bosno in
Hercegovino kot potencialni kandidatki, kar pomeni, da so ju pozvali k izvedbi dodatnih reform.
 
 
 
Kakšni so pogoji za članstvo v Evropski uniji? 
 
Za članstvo lahko zaprosi evropska država, ki spoštuje demokratične vrednote EU. Zagotoviti
mora demokratičen politični sistem in vladavino prava, delujoče tržno gospodarstvo in mora biti
sposobna izvajati obveze, ki ji jih nalaga članstvo v Uniji.
 
 
 
Kako poteka širitev EU? 
 
Če izpolnjuje osnovne politične, gospodarske in reformne kriterije, lahko država postane
kandidatka. Nato lahko začne pogajanja o 35 poglavjih, ki pokrivajo vse vidike delovanja EU. 
 
Po končanju pogajanj in izvedenih reformah, se oblikuje sporazum o pridružitvi EU. Ratificirati
ga morajo vse države EU in Evropski parlament. Šele potem lahko kandidatka postane država
članica.
 
 
 
Kakšna je vloga Parlamenta? 
 
Poslanci vsako leto razpravljajo in glasujejo o poročilih o napredku držav kandidatk za vstop v
EU.

Članek

SL Generalni direktorat za informiranje
Evropski parlament - Predstavnik za tisk: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/v
http://www.europarl.europa.eu/v
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/eu-affairs/20220616STO33221/metsola-odobritev-statusa-kandidatk-ukrajini-in-moldaviji-bo-okrepila-eu
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/chapters-acquis-negotiating-chapters_sl


Parlament mora podati soglasje vstopu države v EU.
 
 
 
Razvoj situacije v zadnjih letih 
 
Evropska komisija je 6. februarja 2018 objavila poročilo o strategiji širitve, v kateri je leto 2025
omenjeno kot leto pridružitve Srbije in Črne gore. Predstavniki Komisije so isti dan razpravljali o
strategiji z evropskimi poslanci na razpravi na plenarnem zasedanju v Strasbourgu.
 
Evropski poslanci so pozdravili strategijo, a hkrati poudarili, da so na Zahodnem Balkanu
potrebne reforme.
 
Na vrhu EU-Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju 6. oktobra 2021 so voditelji EU ponovno izrazili
podporo državam in predstavili pobude za rast regije.
 
Parlament še naprej podpira pridružitev držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. V resoluciji,
sprejeti junija 2020, so evropski poslanci pozvali EU, naj naredi več glede tega, da bo ta proces
širitve uspešen.
 
V resoluciji, sprejeti oktobra 2019, je Parlament izrazil razočaranje, da Albanija in Severna
Makedonija še nista mogli začeti pristopnih pogajanj, ter poudaril, da postopek širitve igra
ključno vlogo glede stabilizacije Zahodnega Balkana.
 
 
 
Več o napredku držav Zahodnega Balkana na njihovi poti v EU
 
Več
Kratki vodnik: Širitev EU
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0065https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0065
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2517%28RSP%29
https://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/international-summit/2021/10/06/
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200615IPR81246/meps-call-for-continuation-of-enlargement-process-to-western-balkans
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20200615IPR81246/meps-call-for-continuation-of-enlargement-process-to-western-balkans
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_SL.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.2.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/167/the-enlargement-of-the-union

