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Tema: Peticija Nr. 1115/2011 dėl Nyderlandų Karalystės autonominėse teritorijose 
(Aruboje ir Kiurasao) gimusių ES piliečių judėjimo laisvės, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis H. Q.

1. Peticijos santrauka

Arubos ir Kiurasao salos pasisakė prieš visateisę narystę Europos Sąjungoje. Visi Nyderlandų 
Karalystės autonominių teritorijų gyventojai turi Nyderlandų pilietybę, todėl yra Europos 
Sąjungos piliečiai, turintys visas atitinkamas teises (teisę dirbti, įsisteigimo laisvę ir kt.). 
Tačiau autonominės teritorijos Nyderlanduose gyvenantiems ES piliečiams tokių teisių 
nesuteikia. Peticijos pateikėjas mano, kad tai nesuderinama su vienodo požiūrio principu, ir 
prašo Europos Parlamento užtikrinti, kad atitinkamos šalys šiuos skirtumus panaikintų. Kol 
tai bus padaryta, autonominių teritorijų piliečiams Europos Sąjungoje turi būti suteikiamos 
tokios pat teisės, kokias šios autonominės teritorijos suteikia Nyderlanduose gyvenantiems ES 
piliečiams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Pagal SESV 52 ir 355 straipsnius Nyderlandų Karalystės autonominės teritorijos (t. y. Aruba, 
Kiurasao ir Sint Martenas) nepriskiriamos prie teritorijų, kurioms taikomos Sutarčių
nuostatos. Jų santykis su ES yra toks pats kaip užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT).

UŠT su ES sieja ypatingi santykiai, todėl joms taikomos specialiosios taisyklės. Todėl UŠT 
netaikomas ES acquis, išskyrus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ketvirtosios 
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dalies nuostatas ir jas taikant priimtas išsamias taisykles ir procedūras1.

Tačiau asmenys, turintys vienos valstybės narės pilietybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą arba 
gyvenamąją vietą SESV 355 straipsnio 2 dalyje nurodytoje teritorijoje, priklausančioje užjūrio 
šalims ir teritorijoms, gali naudotis teise laisvai judėti ir apsigyventi Sąjungoje, t. y. 
teritorijoje, kuriai taikomos Sutarčių nuostatos (plg. pirmiau pateiktą informaciją) pagal SESV 
21 straipsnį2.

Peticijos pateikėją galima informuoti, kad jo teisės pagal ES teisę priklauso nuo to, ko 
konkrečiai jis siekia. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnį, teisė laisvai 
judėti suteikiama visiems Sąjungos piliečiams teritorijoje, kuriai taikomos Sutartys. Ji 
nesuteikiama UŠT, tokiose kaip Aruba ir Kiurasao.“

                                               
1 Tarybos sprendimas dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos: Sprendimas 2001/822/EB, 
OL L 341, 2001 11 30, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2007/249/EB, OL L 109, 2007 
4 16.
2 Plg. byla C-300/04 Eman and Sevinger [2006] Rink. I-8055.


