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Temats: Lūgumraksts Nr. 1115/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H. Q., par to 
ES iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, kuri ir dzimuši Nīderlandes Karalistes sastāvā 
esošajās autonomajās valstīs (Arubā un Kirasao)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Arubas un Kirasao salas iebilda pret pilntiesīgu līdzdalību Eiropas Savienībā. Visiem 
Nīderlandes Karalistē ietilpstošo autonomo valstu valstspiederīgajiem ir Nīderlandes 
pilsonība, tādējādi viņi ir arī Eiropas Savienības pilsoņi ar visām saistītajām tiesībām 
(tiesībām strādāt, tiesībām veikt uzņēmējdarbību utt.). No otras puses, autonomie reģioni 
Nīderlandes Eiropas Savienības iedzīvotājiem nenodrošina šādas pašas tiesības. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka tas ir pretrunā vienlīdzīgas attieksmes principam, un pieprasa, lai 
Eiropas Parlaments nodrošinātu, ka attiecīgās puses novērš nevienlīdzību. Līdz tam autonomo 
valstu iedzīvotājiem būtu jānodrošina tādas pašas tiesības, kādas šīs autonomās valstis garantē 
Nīderlandes Eiropas Savienības pilsoņiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Nīderlandes Karalistes sastāvā esošās autonomās valstis, proti, Aruba, Kirasao un 
Sentmārtena nav daļa no tās teritorijas, uz kuru attiecas Līgumi saskaņā ar LESD 52. un 
355. pantu. Tām ir asociācijas statuss ar ES kā aizjūras zemēm un teritorijām (AZT). 

AZT ir īpaša attiecības ar ES, kuru rezultātā tiek piemēroti īpaši noteikumi. Tādēļ ES aquis 
neattiecas uz AZT, izņemot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) ceturtajā daļā 
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izklāstītos noteikumus un sīkāk izstrādātos noteikumus un procedūras, kas pieņemtas šo 
LESD noteikumu piemērošanai1.

Tomēr personas, kurām ir dalībvalstu pilsonība un kuras ir rezidenti vai iedzīvotāji tādā 
teritorijā, kura ir aizjūras zeme vai teritorija, kas minēta LESD 355. panta 2. punktā, var 
izmantot tiesības brīvi pārvietoties un pastāvīgi dzīvot visā Savienībā, proti, Līgumu darbības 
teritorijā (sal. ar iepriekš minēto) saskaņā ar LESD 21. pantu2.

Lūgumraksta iesniedzējam, iespējams, ir sniegta informācija, ka viņa tiesību noteikšanai 
saskaņā ar ES tiesību aktiem ir jānoskaidro, ko tieši viņš vēlas iegūt. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 21. pantā paredzētās brīvas pārvietošanās tiesības ir piemērojamas 
visiem Savienības pilsoņiem Līgumu darbības teritorijā. Šīs tiesības nav piemērojamas AZT, 
piemēram, Arubai un Kirasao.”

                                               
1 Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmums par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu —
Lēmums 2001/822/EK, OJ L 341, 30.11.2001., kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2007/249/EC, OJ L 
109, 16.4.2007.
2 Sk. Lietu C-300/04, Eman un Sevinger, 2006., Krājums, I-8055. lpp.


