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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1115/2011, którą złożył H.Q. (Niemcy) w sprawie swobodnego 
przepływu obywateli UE urodzonych na autonomicznych terytoriach 
stowarzyszonych z Królestwem Niderlandów (Aruba i Curaçao)

1. Streszczenie petycji

Wyspy Aruba i Curaçao wyraziły sprzeciw wobec pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. 
Wszyscy obywatele terytoriów autonomicznych stowarzyszonych z Królestwem Niderlandów 
mają obywatelstwo holenderskie i związku z tym przysługuje im obywatelstwo Unii wraz ze 
wszystkim związanymi z tym prawami (prawo do pracy, prawo przedsiębiorczości itd.). Z 
drugiej strony regiony autonomiczne nie przyznają tych samych praw holenderskim 
obywatelom UE. Składający petycję uważa, że jest to sprzeczne z zasadą równego 
traktowania i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o dopilnowanie, by odnośne strony 
wyeliminowały te nierówności. Do tego czasu obywatelom terytoriów autonomicznych 
powinny przysługiwać takie same prawa, jak te, które terytoria te przyznają holenderskim 
obywatelom Unii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Terytoria autonomiczne stowarzyszone z Królestwem Niderlandów (t.j. Aruba, Curaçao i Sint 
Maarten) nie stanowią części terytorium, do których mają zastosowanie traktaty jako takie 
zgodnie z art. 52 i 355 TFUE. Są to bowiem kraje stowarzyszone z UE jako kraje i terytoria 
zamorskie. 
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Kraje i terytoria zamorskie łączą z UE szczególne stosunki, co wynika ze stosowania 
specjalnych zasad. Dlatego wspólnotowy dorobek prawny nie ma zastosowania do krajów i 
terytoriów zamorskich, z wyjątkiem przepisów ustanowionych w czwartej części Traktatu o 
funkcjonowaniu UE (TFUE) oraz szczegółowych zasad i procedur przyjętych w jego 
stosowaniu1. Jednakże osoby posiadające obywatelstwo jednego z państw członkowskich, 
przebywające lub mające miejsce zamieszkania na terytorium będącym jednym z krajów i 
terytoriów zamorskich, o których mowa w art. 355 ust. 2 TFUE, mogą powoływać się na 
prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii, czyli na obszarze, do 
którego mają zastosowanie traktaty (zob. powyżej) zgodnie z art. 21 TFUE2.

Składający petycję powinien w razie potrzeby zostać poinformowany, że prawa przysługujące 
mu w ramach prawa UE zależą od tego, co dokładnie stara się osiągnąć. Prawo do 
swobodnego przemieszczania się gwarantowane przez art. 21 TFUE ma zastosowanie w 
stosunku do wszystkich obywateli Unii na terytorium, objętym przepisami traktatów. Nie ma 
ono natomiast zastosowania w krajach i terytoriach zamorskich, takich jak Aruba i Curaçao.

                                               
1 Decyzja Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z UE: Decyzja 2001/822/WE, Dz.U. 
L 341, 30.11.2001, zmieniona decyzją Rady 2007/249/WE, Dz.U. L 109, 16.4.2007
2 Zob. sprawa C-300/04 Eman i Sevinger [2006] Zb. Orz. I-8055.


