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Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1115/2011 внесена от H. Q., с германско гражданство, относно 
свободното движение на граждани на ЕС, родени в  автономните 
територии в рамките на Кралство Нидерландия (Аруба и Кюрасао)

1. Резюме на петицията

Островите Аруба и Кюрасао се противопоставят на пълното членство в Европейския 
съюз. Всички граждани на автономните територии в рамките на Кралство Нидерландия 
са с нидерландско гражданство и следователно са граждани на Съюза, притежаващи 
всички свързани с него права (право на работа, право на установяване и т.н.). От друга 
страна автономните региони не дават същите права на нидерландски граждани от ЕС. 
Вносителят на петицията счита, че това противоречи на принципа за равно третиране и 
желае Европейският парламент да гарантира, че съответните страни ще отстранят 
неравенствата. Дотогава гражданите на автономните територии следва да имат същите 
права, каквито тези автономни територии предоставят на нидерландските граждани на 
ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Автономните територии в рамките на Кралство Нидерландия (например Аруба, 
Кюрасао и Синт Мартен) не представляват част от територията, за която се прилагат 
договорите в съответствие с член 52 и 355 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). Вместо това те са асоциирани към ЕС като отвъдморски 
страни и територии (ОСТ). 
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ОСТ имат специални отношения с ЕС, които водят до прилагането на специални 
правила. Съответно правото на ЕС не важи за ОСТ с изключение на разпоредбите, 
предвидени в част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз, и 
подробните правила и процедури, приети за нейното прилагане1.

Въпреки това лица, граждани на държави членки, които живеят или пребивават в 
територия, която е една от отвъдморските страни и територии, посочени в член 355, 
параграф 2 от ДФЕС, могат да се позоват на правото да се движат и да пребивават 
свободно в Съюза, т.е. територията, за която се прилагат договорите (срв. по-горе), 
съгласно член 21 от ДФЕС2.

Вносителят на петицията може да бъде информиран, че неговите права, съгласно 
правото на ЕС, зависят именно от това, което той се стреми да постигне. Правото на 
свободно движение, предоставено от член 21 на Договора за функциониране на ЕС, е 
приложимо към всички граждани на Съюза на територията, за която договорите важат. 
Не е приложимо на самите ОСТ, като Аруба и Кюрасао.

                                               
1 Решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към ЕС:  Решение 
2001/822/EО, ОВ L 341, 30.11.2001 г., изменено с Решение 2007/249/EО, OВ L 109, 16.4.2007 г.
2 срв. дело Eman и Sevinger, C-300/04 [2006 г.] ECR I-8055


