Všetky členské štáty EÚ v skratke
Brexite: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na
jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.
Ďalšie informácie

Belgicko








Hlavné mesto: Brusel
Úradné jazyky EÚ: holandčina , francúzština a nemčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 1999.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Bulharsko








Hlavné mesto: Sofia
Úradné jazyky EÚ: bulharčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 2007
Mena: bulharský lev (BGN). Bulharsko sa zaviazalo prijať euro Vyhladat dostupné preklady
k predchádzajúcemu odkazuEN••• , keď splní potrebné podmienky.
Schengenský priestor: Bulharsko sa v súčasnosti pripravuje na vstup do
schengenského priestoru.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Česko








Hlavné mesto: Praha
Úradné jazyky EÚ: čeština
Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004
Mena: česká koruna (CZK). Česko sa v súčasnosti pripravuje na prijatie eura Vyhladat
dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN••• .
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra
2007
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Chorvátsko








Hlavné mesto: Záhreb
Úradné jazyky EÚ: chorvátčina
Členská krajina EÚ: od 1. júla 2013
Mena: chorvátska kuna (HRK). Chorvátsko sa zaviazalo prijať euro Vyhladat dostupné
preklady k predchádzajúcemu odkazuEN••• , keď splní potrebné podmienky.
Schengenský priestor: Chorvátsko nie je členom schengenského priestoru.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Cyprus








Hlavné mesto: Nikózia
Úradné jazyky EÚ: gréčtina
Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 2008.
Schengenský priestor: Cyprus sa v súčasnosti pripravuje na vstup do schengenského
priestoru.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Dánsko








Hlavné mesto: Kodaň
Úradné jazyky EÚ: dánčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1973
Mena: dánska koruna (DKK). Dánsko sa dohodlo na výnimke z povinnosti zaviesť
euro Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN••• .
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 25. marca 2001
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Estónsko








Hlavné mesto: Tallinn
Úradné jazyky EÚ: estónčina
Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 2011
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra
2007
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Fínsko








Hlavné mesto: Helsinki
Úradné jazyky EÚ: fínčina, švédčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1995
Mena: euro Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 1999
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 25. marca 2001
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Francúzsko








Hlavné mesto: Paríž
Úradné jazyky EÚ: francúzština
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 1999.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Grécko








Hlavné mesto: Atény
Úradné jazyky EÚ: gréčtina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1981
Mena: euro Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 2001
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 1. januára 2000
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Holandsko








Hlavné mesto: Amsterdam
Úradné jazyky EÚ: holandčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 1999.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Írsko








Hlavné mesto: Dublin
Úradné jazyky EÚ: írčina, angličtina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1973
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 1999.
Schengenský priestor: Írsko si vyjednalo možnosť nepristúpiť do Schengenského
priestoru.
Údaje: Zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Litva








Hlavné mesto: Vilňus
Úradné jazyky EÚ: litovčina
Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 2015.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra
2007.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Lotyšsko








Hlavné mesto: Riga
Úradné jazyky EÚ: lotyština
Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 2014.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra
2007.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Luxembursko








Hlavné mesto: Luxemburg
Úradné jazyky EÚ: francúzština, nemčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 1999.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Maďarsko








Hlavné mesto: Budapešť
Úradné jazyky EÚ: maďarčina
Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004
Mena: maďarský forint (HUF) Maďarsko sa v súčasnosti pripravuje na prijatie
eura Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN••• .
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra
2007
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Malta








Hlavné mesto: Valletta
Úradné jazyky EÚ: maltčina, angličtina
Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 2008.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra
2007.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Nemecko








Hlavné mesto: Berlín
Úradné jazyky EÚ: nemčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 1999.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Poľsko








Hlavné mesto: Varšava
Úradné jazyky EÚ: poľština
Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004
Mena: poľský zlotý (PLN). Poľsko sa v súčasnosti pripravuje na prijatie eura Vyhladat
dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN••• .
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra
2007
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Portugalsko








Hlavné mesto: Lisabon
Úradné jazyky EÚ: portugalčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1986
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 1999.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Rakúsko








Hlavné mesto: Viedeň
Úradné jazyky EÚ: nemčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1995
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 1999
Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 1. decembra 1997
Údaje: Zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Rumunsko









Hlavné mesto: Bukurešť
Úradné jazyky EÚ: rumunčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 2007
Mena: rumunský lei (RON). Rumunsko sa zaviazalo prijať euro Vyhladat dostupné preklady
k predchádzajúcemu odkazuEN••• , keď splní potrebné podmienky.
Schengenský priestor: Rumunsko sa v súčasnosti nachádza v procese pristúpenia k
schengenskému priestoru.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily
Predsedníctvo Rady EÚ: Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú
lokalituRumunsko od 1. januára do 30. júna 2019 predsedá Rade EÚ.

Slovensko








Hlavné mesto: Bratislava
Úradné jazyky EÚ: slovenčina
Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 2009.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra
2007.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Slovinsko








Hlavné mesto: Ľubľana
Úradné jazyky EÚ: slovinčina
Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004
Mena: euro. Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 2007.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra
2007.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Španielsko








Hlavné mesto: Madrid
Úradné jazyky EÚ: španielčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1986
Mena: euro Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 1999
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Spojené kráľovstvo








Hlavné mesto: Londýn
Úradné jazyky EÚ: angličtina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1973
Mena: libra šterlingov (GBP). Spojené kráľovstvo sa dohodlo na výnimke z
povinnosti zaviesť euro Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN••• .
Schengenský priestor: Spojené kráľovstvo si vyjednalo možnosť nepristúpiť do
Schengenského priestoru.
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Švédsko








Hlavné mesto: Štokholm
Úradné jazyky EÚ: švédčina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1995
Mena: švédska koruna. Švédsko sa zaviazalo prijať euro Vyhladat dostupné preklady k
predchádzajúcemu odkazuEN••• , keď splní potrebné podmienky.
Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 25. marca 2001
Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

Taliansko








Hlavné mesto: Rím
Úradné jazyky EÚ: taliančina
Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958
Mena: euro Členská krajina eurozóny Vyhladat dostupné preklady k predchádzajúcemu odkazuEN•••
od 1. januára 1999
Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 26. októbra 1997
Údaje: Zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa
v štandardoch kúpnej sily

