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Az európai országok
• Ausztria,Belgium,Bulgária,Ciprus,Cseh
ország,Dánia,Egyesült
Királyság,Észtország,Finnország,Franci
aország,Görögország,Hollandia,Írorszá
g,Lengyelország,Lettország,Litvánia,Lu
xemburg,Magyarország,Málta,Németors
zág,Olaszország,Portugália,Románia,S
panyolország,Svédország,Szlovákia,Szl
ovénia

Az európa unió zászlója

Az európai országok térképe

Európa földrajza
• Az EU területe – néhány, alább részletezett kivételtől eltekintve – 27
tagállamának területéből tevődik össze. Földrajzi kiterjedése nem egyezik
meg Európáéval, mivel a kontinens egyes részei – például Svájc, Norvégia,
Oroszország európai része, Izland – az unión kívül találhatók. A
tagállamok egyes területei nem képezik az unió részét annak ellenére,
hogy földrajzilag Európában találhatók (például két brit koronafüggőség, a
Man sziget és a Csatorna-szigetek, valamint a Dániához tartozó Feröer). Az
EU-tag Ciprus közelebb esik Törökországhoz, mint az európai
kontinenshez, és gyakran Ázsia részének tekintik.[12][13]
• Néhány uniós tagállamhoz tartozó, de Európán kívüli terület szintén nem
része az EU-nak (mint Grönland, Aruba, a Holland Antillák, illetve az
összes Európán kívüli Brit tengerentúli terület). Egyes tengerentúli
területek azonban tagjai az uniónak annak ellenére, hogy nem Európában
találhatók (ilyenek az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek, Madeira,
Lampedusa, Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, valamint
Ceuta és Melilla). Ezenkívül – jóllehet jogilag az EU része – az uniós jog fel
van függesztve Észak-Cipruson,[14] amely gyakorlatilag a csak
Törökország által elismert Észak-Ciprusi Török Köztársaság ellenőrzése
alatt áll.

Európa földrajza
• Az EU területe 4 422 773 km², amelyet mindössze hat
ország területe múl felül. Legmagasabb pontja a 4807
m magas Mont Blanc az Alpokban. Az unió tájképét,
éghajlatát és gazdaságát erősen meghatározza
65 993 km hosszú partvonala, amelyet hosszúságában
csak Kanadáé halad meg. A tagállamoknak összesen
21 nem tagállammal van szárazföldi határa, összesen
12 441 km hosszúságban (csak európai adat), ami az
ötödik leghosszabbnak számít a világon.[11]
• A Francia Nemzeti Földrajzi Intézet (IGN) szerint az EU
földrajzi középpontja Németországban, a Hessen
tartományban fekvő Main-Kinzig járás Meerholz nevű
településén, az é. sz. 50° 10′ 21″, k. h. 9° 9′ 0″, 9.15
pontban van, amely a 259 méter magas Niedermittlauer
Heiligenkopf nevű kisebb hegy lábánál található.

Európa története
•

A II. világháborút követően az európai
egység gondolata népszerű volt, mivel
sokan a nacionalizmus
visszatérésének gátjaként tekintettek
rá. Nyugat-Európában az európai
népek egyesítésében annak eszközét
is látták, hogy az Egyesült Államok és
a Szovjetunió növekvő befolyásával
szemben Európa visszanyerheti
nemzetközi szerepét.[15] Ebbe az
irányba az egyik konkrét lépés az
Európai Szén- és Acélközösség
létrehozása volt, amelyre visszafogott
céljai (tagállamai addig állami
irányítású szén- és acéliparának közös
irányítás alá rendelése) mellett Európa
egyesítésének első lépéseként
tekintettek.[16] A Közösség
kezdeményezői és támogatói között
volt Jean Monnet, Robert Schuman,
Paul Henri Spaak és Alcide de
Gasperi. Az 1951. április 19-i Párizsi
szerződést aláíró alapító tagjai
Belgium, Franciaország, Hollandia,
Luxemburg, Nyugat-Németország és
Olaszország.[17]

•

1957-ben ez a hat ország aláírta
a Római szerződést, amely
kibővítette az Európai Szén- és
Acélközösség keretében zajló
együttműködést, és
megalapította az Európai
Gazdasági Közösséget (EGK),
valamint az Európai
Atomenergia Közösséget
(Euratom) az atomenergia
fejlesztésében való
együttműködésre.[17] 1965-ben
elfogadták az Egyesülési
szerződést amely 1967
júliusában összevonta az
ESZAK, az EGK és az Euratom
addig párhuzamosan működő
intézményeit, amelyeket együtt
az Európai Közösségek névvel
illettek. Viszont a szerződéssel
csak az intézményeket vonták
össze, önálló jogalanyiságukat
a szervezetek megőrizték.[18]

Európa története
• 1973-ban a Közösségeket kibővítették Dánia,
Írország és az Egyesült Királyság
csatlakozásával.[19] Norvégia is tárgyalásokat
folytatott az egyidejű csatlakozásról, de a lakosság
népszavazáson elutasította a tagságot. 1979-ben
megtartották az első közvetlen, demokratikus
választásokat az Európai Parlamentbe.[20]
• Görögország 1981-ben, Spanyolország és Portugália
pedig 1986-ban csatlakozott.[21] 1985-ben aláírták a
Schengeni egyezményt, amely lehetővé tette az
útlevélvizsgálat nélküli határátlépést a legtöbb
tagállam és néhány nem-tagállam között.[22] 1986ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai
Közösségek jelképeként,[23] és ebben az évben írták
alá az Egységes Európai Okmányt

Európa története
• 1990-ben, a vasfüggöny lebontása
után a korábbi Kelet-Németország
a Közösségek tagja lett az
újjáegyesített Németország
részeként.[24] Mivel a kelet-középeurópai bővítés is napirendre
került, megállapították a tagjelöltek
által teljesítendő koppenhágai
kritériumokat.

Európa története
• Az Európai Unió hivatalosan a Maastrichti
szerződés 1993. november 1-jei hatályba
lépésével jött létre.[2] 1995-ben Ausztria,
Svédország és Finnország csatlakozott az
újonnan létrehozott unióhoz. 2002-ben 12
tagállamban a nemzeti fizetőeszközöket
leváltotta az euró; azóta az eurózóna 17
országra bővült, legutóbb Észtország 2011.
január 1-jei csatlakozásával. 2004-ben került
sor az EU történetének eddigi legnagyobb
bővítésére, amikor Málta, Ciprus, Szlovénia,
Észtország, Lettország, Litvánia,
Lengyelország, Csehország, Szlovákia és
Magyarország csatlakozott az unióhoz.[25]

