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Ref.: Petiția nr. 1115/2011 adresată de H.Q., de cetățenie germană, privind libera 
circulație a cetățenilor europeni născuți în statele autonome care fac parte 
din Regatul Țărilor de Jos (Aruba și Curaçao)

1. Rezumatul petiției

Insulele Aruba și Curaçao s-au pronunțat împotriva calității de membru deplin al Uniunii 
Europene. Toți cetățenii statelor autonome care fac parte din Regatul Țărilor de Jos au 
cetățenie olandeză și, prin urmare, sunt cetățeni ai Uniunii, cu toate drepturile ce țin de 
aceasta (drept de muncă, drept de ședere etc.). Cu toate acestea, zonele autonome nu acordă 
aceleași drepturi cetățenilor olandezi ai UE. Petiționarul consideră că acest lucru încalcă 
principiul egalității de tratament și solicită Parlamentului European să se asigure că părțile 
implicate elimină neconcordanțele. Până atunci, cetățenii statelor autonome nu ar trebui să 
beneficieze decât de drepturile pe care aceste state le acordă la rândul lor cetățenilor olandezi 
ai UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Statele autonome care fac parte din Regatul Țărilor de Jos (și anume Aruba, Curacao și St. 
Maarten) nu fac parte din teritoriul în care se aplică tratatele, în conformitate cu articolele 52 
și 355 din TFUE. În schimb, acestea sunt asociate UE în calitate de țări și teritorii de peste 
mări (TTPM). 

TTPM au o relație specială cu UE, ceea ce determină aplicarea unor norme speciale. Prin 
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urmare, acquis-ul UE nu se aplică TTPM, cu excepția dispozițiilor stabilite în partea a patra a 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și a normelor și procedurilor 
detaliate adoptate în aplicarea acestuia1.

Cu toate acestea, persoanele care au cetățenia unui stat membru și care își au reședința și 
locuiesc pe un teritoriu din țările și teritoriile de peste mări menționate la articolul 355 
alineatul (2) din TFUE, se pot prevala de dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul 
Uniunii, și anume teritoriul în care se aplică tratatele (conform celor menționate mai sus), în 
conformitate cu articolul 21 din TFUE2.

Petiționarul poate fi informat că drepturile sale în temeiul legislației UE depind de ceea ce 
acesta încearcă să obțină. Dreptul la libera circulație, conferit prin articolul 21 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, se aplică tuturor cetățenilor Uniunii în teritoriile în 
care se aplică tratatele. Acesta nu se aplică în TTPM, precum Aruba și Curacao.

                                               
1 Decizia Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la UE: Decizia 2001/822/CE, JO L 341, 
30.11.2001, astfel cum a fost modificată prin Decizia Consiliului 2007/249/CE, JO L 109, 16.4.2007.
2 A se vedea cauza C-300/04 Eman și Sevinger [2006] Rec. I-8055.


