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Tárgy: H. Q. német állampolgár által benyújtott 1115/2011. számú petíció a Holland 
Királyságon belüli autonóm területeken (Aruba és Curaçao szigetén) 
született uniós polgárok szabad mozgásáról

1. A petíció összefoglalása

Aruba és Curaçao szigetek a teljes jogú európai uniós tagság ellen tették le a voksukat. A 
Holland Királyságon belüli autonóm területek valamennyi polgára holland állampolgár, így 
egyben az Unió polgára is, az ez ezzel járó jogokkal (munkajoggal, letelepedési joggal stb.) 
együtt. Az autonóm területek azonban nem ismerik el a holland uniós polgárok ugyanezen 
jogait. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez ellentétes az egyenlő bánásmód elvével, és kéri 
az Európai Parlamentet, hogy intézkedjen arról, hogy az érintett felek megszüntessék ezt a 
különbségtételt. Addig is az autonóm területek lakóira ugyanazoknak a jogoknak kellene az 
EU-ban érvényesnek lenniük, mint amelyeket az autonóm területek a holland uniós polgárok 
vonatkozásában elismernek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A holland királyságon belüli autonóm területek (tehát Aruba, Curaçao szigete és St. Maarten) 
nem képezik azon terület részét, melyre az uniós szerződések érvényesek lennének az 
EUMSZ 52. és 355. cikkében foglaltakkal összhangban. Az említett területek azonban 
tengerentúli országokként és területekként (TOT) társultak az Unióhoz. 
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A tengerentúli országoknak és területeknek különleges a kapcsolatuk az EU-val, és ennek 
megfelelően különleges szabályok vonatkoznak rájuk. Ezért az uniós vívmányok nem 
vonatkoznak a tengerentúli országokra és területekre, kivéve az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) negyedik részében megállapított rendelkezéseket, illetve az annak 
alkalmazása során elfogadott részletes szabályokat és eljárásokat.1

Azonban a tagállamok valamelyikében állampolgársággal rendelkező, és az EUMSZ 355. 
cikkének (2) bekezdésében említett tengerentúli országok és területek valamelyikében 
tartózkodó vagy lakó személynek jogában állhat szabadon mozogni és tartózkodni az Unión 
belül, tehát azon a területen, melyre a szerződések vonatkoznak (lásd fentebb) az EUMSZ 21. 
cikkével összhangban.2

A petíció benyújtóját értesíteni kell arról, hogy az uniós jogból eredő jogai attól függnek, 
hogy pontosan mit is szeretne elérni. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. 
cikkében garantált jog a szabad mozgáshoz minden uniós állampolgárra vonatkozik, aki az 
Uniós szerződések szerinti területeken él. Nem vonatkozik azonban az olyan tengerentúli 
országokra és területekre, mint Aruba és Curaçao szigete.

                                               
1 A Tanács határozata az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról: a 2007/249/EK 
tanácsi határozattal (HL L 109., 2007.4.16.) módosított 2001/822/EK határozat (HL L 341., 2001.11.30.)
2 Lásd a C-300/04. számú Eman és Sevinger ügyben hozott ítéletet (EBHT 2006., I-8055. o.).


