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Suġġett: Petizzjoni 1115/2011 imressqa minn H. Q., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar il-
moviment liberu ta’ ċittadini tal-UE mwielda f’pajjiżi awtonomi fir-Renju tal-
Pajjiżi l-Baxxi (Aruba u Curaçao)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-ġżejjer ta’ Aruba u Curaçao opponew is-sħubija sħiħa fl-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini 
kollha tal-pajjiżi awtonomi fir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi għandhom ċittadinanza Olandiża u 
għalhekk huma ċittadini tal-Unjoni, bid-drittijiet kollha assoċjati ma' dan (id-dritt li jaħdmu, 
id-dritt tal-istabbiliment, eċċ.). Min-naħa l-oħra, l-istess drittijiet mhumiex mogħtija mir-
reġjuni awtonomi lil ċittadini Olandiżi tal-UE. Il-petizzjonant iqis li dan qed jikser il-prinċipju 
tat-trattament ugwali u jitlob lill-Parlament Ewropew jiżgura li l-partijiet ikkonċernati jneħħu 
l-inugwaljanzi. Sakemm isir dan, iċ-ċittadini tal-pajjiżi awtonomi għandhom igawdu mill-
istess drittijiet li l-pajjiżi awtonomi jikkonferixxu liċ-ċittadini Olandiżi tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

Il-pajjiżi awtonomi fi ħdan ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (jiġifieri, Aruba, Curacao u St. 
Maarten) ma jiffurmawx parti mit-territorju li għalih japplikaw it-Trattati, skont l-Artikolu 52 
u 355 TFUE. Minflok, huma assoċjati mal-UE bħala pajjiżi u territorji extra-Ewropej (OCTs). 

L-OCTs għandhom relazzjoni speċjali mal-UE, li tirriżulta fl-applikazzjoni ta’ regoli speċjali. 
L-acquis tal-UE, għalhekk, ma japplikax għall-OCTs, apparti d-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-
Parti Erbgħa tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE) u r-regoli u l-proċeduri 
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dettaljati adottati għall-applikazzjoni tagħhom1.

Madankollu, il-persuni li għandhom in-nazzjonalità ta’ Stat Membru u li huma residenti jew 
joqogħdu f’territorju li jkun wieħed mill-pajjiżi u territorji extra-Ewropej imsemmija fl-
Artikolu 355(2) TFUE, jistgħu jserrħu fuq id-dritt li jmorru minn post għal ieħor u joqogħdu 
liberament fi ħdan l-Unjoni, jiġifieri fiż-żona li għaliha japplikaw it-Trattati, skont l-
Artikolu 21 TFUE2.

Il-petizzjonant jista’ jkun infurmat li d-drittijiet tiegħu skont il-liġi tal-UE jiddependu minn 
dak li huwa qed ifittex li jakkwista eżattament. Id-dritt għal moviment ħieles mogħti minn 
Artikolu 21 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE japplika għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
fit-territorju li għalih japplikaw it-Trattati. Mhuwiex applikabbli għall-OCTs infushom, bħal 
Aruba u Cracao.

                                               
1 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u territorji barranin mal-Komunità Ewropea: 
Deċiżjoni 2001/822/KE, ĠU L 341, 30.11.2001, kif emendata mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/249/KE, 
ĠU L 109, 16.4.2007
2 Cf. Kawża C-300/04 Eman u Sevinger [2006] ECR I-8055.


