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Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0298/2005, внесена от Ole Vielemeyer, с германско гражданство, 
относно въпросите на имиграцията за гражданите на ЕС, които желаят да 
получат визи в САЩ

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е германски лекар, получил специализацията си в 
САЩ, се оплаква от американските правила за имиграцията, тъй като след своето 
обучение той се е заселил във Франция вместо в Германия и следователно, ако желае да 
се върне в САЩ, той няма да изпълнява изискванията за двугодишно пребиваване в 
своята държава на произход във връзка с издаването на неимигрантска виза J-1. Той 
моли ЕС да се договори със САЩ да разглежда всички държави-членки като едно цяло, 
що се отнася до разрешенията за пребиваване, тъй като сегашното положение не е в 
съответствие с философията на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 август 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят на петицията, германски гражданин, е работил в САЩ с т.нар. „виза за 
посетител на разменни начала“ (J-1 виза), съгласно която е трябвало да се завърне в 
своята държава на произход за период от поне две години, преди да му бъде позволено 
да влезе отново в САЩ с „дългосрочна виза“. Държавата, в която той е трябвало да 
изпълни двугодишното изискване за пребиваване, т.е. държавата по националност и 
законово постоянно местопребиваване към момента, в който е получил своята J-1 виза, 
е била Германия. След като е прекарал известно време във Франция, вносителят на 
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петицията, който се позовава на свободата на движение, от която се ползват гражданите 
на ЕС, твърди, че времето, прекарано във Франция, също трябва да се вземе предвид за 
целите на „изискването за двугодишно пребиваване в чужбина“.
САЩ притежава суверенно право да определя условията, при които чуждите граждани 
могат да влизат и да пребивават на нейната територия.
Член 212, буква д) от Закона за имиграцията и гражданството на САЩ изисква от 
определени посетители на разменни начала „J“, които участват в програми, изцяло или 
частично финансирани от агенция на правителството на САЩ или правителството на 
посетителя на разменни начала, или които са граждани или пребивават в държава, 
посочена от Бюрото по въпросите на образованието и културата към Държавния 
департамент като нуждаеща се от уменията на посетителя на разменни начала (през 
2009 г. от 27-те държави-членки на ЕС само България е била в този списък), или които 
са дошли в САЩ с цел да завършат висше медицинско образование или обучение, 
трябва да се завърнат в своята държава по националност или последно местожителство 
след завършването на тяхната програма в САЩ и да пребивават там физически за срок 
от две години (т.нар. „изискване за двугодишно пребиваване в чужбина“), преди да 
могат да добият правото да кандидатстват за имигрантска виза или за която да е друга 
категория неимигрантска виза за временен работник.
При специални условия могат да бъдат допускани изключения от „изискването за 
двугодишно пребиваване в чужбина“. Изключения могат да бъдат допускани, ако а) 
заинтересована агенция на правителството на САЩ (или държавна агенция в случая на 
чуждестранните граждани, завършващи висше медицинско образование) заяви, че 
заминаването на лицето от САЩ би довело до изключително затруднение за 
съпруга/съпругата или детето на това лице (при условие че съпругът/съпругата или 
детето са граждани на или законно пребивават в САЩ), или б) поради преследване на 
лицето въз основа на раса, религия или политически възгледи. Също така изключения 
за чуждестранни граждани, завършващи висше медицинско образование, могат да 
бъдат допускани, ако това е в обществен интерес. Накрая, освен за чуждестранни 
граждани, завършващи висше медицинско образование, изключение е възможно при 
„липса на възражение“ от страна на чуждото правителство.
Съгласно информацията, която се намира на разположение на Комисията, изглежда, че 
за целите на „изискването за двугодишно пребиваване в чужбина“, САЩ тълкува 
понятието „държава на произход“ строго, в смисъл, че може да бъде взето предвид 
единствено времето, прекарано в държавата по националност или последно 
местожителство, като се изключва времето, прекарано в друга държава-членка от 
гражданин на ЕС, който упражнява своето право на свободно движение.
В съответствие с молбата на вносителя на петицията, Комисията възнамерява да 
повдигне въпроса пред органите на САЩ, използвайки подходящите канали, в 
контекста на диалога със САЩ по въпросите на имиграцията, за да получи разяснение 
за начина на прилагане на правото на САЩ. Комисията се извинява за този доста 
закъснял отговор и ще държи комисията по петиции в течение за резултатите от своите 
контакти с органите на САЩ.


