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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1115/2011 af H. Q., tysk statsborger, om den frie bevægelighed 
for EU-borgere født i selvstyrende lande under Kongeriget Nederlandene 
(Aruba og Curaçao)

1. Sammendrag

De caribiske øer Aruba and Curaçao har modsat sig fuldt medlemskab af Den Europæiske 
Union. Alle borgere i de selvstyrende lande under Kongeriget Nederlandene har nederlandsk 
statsborgerskab og er dermed EU-borgere med alle de dertil hørende rettigheder (ret til at 
arbejde, etableringsret osv.). De selvstyrende lande giver imidlertid ikke de nederlandske EU-
borgere de samme rettigheder. Andrageren mener, at det er en tilsidesættelse af 
ligebehandlingsprincippet og anmoder Europa-Parlamentet om at sikre, at de pågældende 
parter fjerner denne forskelsbehandling. Indtil det sker, bør der gælde de samme rettigheder 
for borgerne i de selvstyrende lande som dem, de selvstyrende regioner giver de nederlandske 
EU-borgere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012.

De selvstyrende lande inden for Kongeriget Nederlandene (dvs. Aruba, Curacao og St. 
Maarten) udgør ikke en del at det territorium, som traktaterne som sådan gælder for, jf. artikel 
2 og 355 i TEUF. I stedet er de associeret EU som oversøiske land og territorier. 

Oversøiske lande og territorier har et særligt forhold til EU, der skyldes anvendelsen af 
særlige regler. EU's regelsæt gælder derfor ikke i de oversøiske lande og territorier med 
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undtagelse af bestemmelserne i afsnit 4 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
og de detaljerede regler og procedurer, der er fastsat i overensstemmelse hermed1.

Personer, som er statsborgere i en medlemsstat, og som har bopæl eller opholder sig på et 
territorium, som er en del af de oversøiske lande og territorier, der henvises til i artikel 35, stk. 
2, i TEUF, kan være sikker på at kunne udøve sin ret til af færdes frit og have bopæl i 
Unionen, dvs. det område, som traktaterne gældes for, jf. artikel 21 i TEUF2.

Andragerens rettigheder i henhold til EU-lovgivningen afhænger af, hvad vedkommende 
ønsker at opnå. Den i artikel 21 i TEUF forankrede ret til fri bevægelighed gælder for alle 
Unionsborgere på det territorium, som traktaterne gælder for. Den gælder ikke i de oversøiske 
lande og territorier som f.eks. Aruba og Curacao.

                                               
1 . Rådets afgørelse af 27. november 2001 som ændret ved Rådets afgørelse 2007/249/EF, EUT L 109 af 
6.4.2007
2 Se sag C-300/04 Eman mod Sevinger [2006] EC I-8055.


