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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0298/2005 af Ole Vielemeyer, tysk statsborger, om 
indvandringssager for EU-borgere, som ønsker at få visum til USA

1. Sammendrag

Ansøgeren, som er tysk læge og har fået sin specialistuddannelse i USA, klager over USA's 
indvandringsregler. Efter sine studier bosatte han sig i Frankrig i stedet for i Tyskland, så hvis 
han vil tilbage til USA, opfylder han ikke kravet til ikkeindvandringsvisum af typen J-1 om to 
års ophold i hjemlandet. Han anmoder EU om at føre forhandlinger med USA om at betragte 
alle medlemsstater som én enhed med hensyn til opholdstilladelse, eftersom den nuværende 
situation ikke er i overensstemmelse med EU's filosofi.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. august 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

Ansøgeren, som er tysk statsborger, har arbejdet i USA på et såkaldt "exchange visitor visa" 
(J-1, udvekslingsvisum), ifølge hvilket han skal vende tilbage til sit hjemland i mindst to år, 
før han kan få lov til at rejse ind i USA igen på et "long-term visa" (langtidsvisum). Det land, 
hvor han skulle opfylde kravet om to års ophold, nemlig det land, hvor han var statsborger og 
havde lovligt permanent ophold på det tidspunkt, hvor han fik sit J-1-visum, var Tyskland. 
Efter at have tilbragt nogen tid i Frankrig, hævdede ansøgeren med henvisning til 
bevægelsesfriheden i EU for EU-borgere, at den tid, han havde tilbragt i Frankrig, også skulle 
medregnes i kravet om "to års ophold i udlandet".

USA har suveræn ret til at bestemme de betingelser, ifølge hvilke udenlandske statsborgere 
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må rejse ind i og opholde sig på dets territorium.

I artikel 212, litra e), i USA's "Immigration and Nationality Act" (lov om indvandring og 
nationalitet) kræves det, at visse udvekslingsbesøgende med J-visum, som tager del i 
programmer, der helt eller delvis, direkte eller indirekte, er finansieret af et organ under 
USA's regering eller af den udvekslingsbesøgendes regering, eller som er statsborgere eller 
bosiddende i et land, som af udenrigsministeriets afdeling for uddannelse og kultur er udpeget 
som et, der kræver færdigheder af den udvekslingsbesøgende (i 2009 var det blandt EU's 27 
medlemsstater kun Bulgarien, som stod på den liste), eller som er kommet til USA for at 
modtage efteruddannelse inden for medicin, skal vende tilbage til deres hjemland eller sidste 
opholdsland efter afslutningen af deres program i USA og fysisk opholde sig der i to år 
(kravet om "to års ophold i udlandet"), før de er berettigede til at ansøge om 
immigrationsvisum eller visum for midlertidig arbejdstilladelse som ikkeimmigrant.

Under særlige betingelser kan der gives dispensation fra kravet om "to års ophold i udlandet". 
Dispensation kan opnås på grundlag af (a) en erklæring fra et involveret organ under USA's 
regering (eller delstatsorgan i tilfælde med en færdiguddannet udenlandsk læge) om, at 
personens bortrejse fra USA ville betyde ekstreme vanskeligheder for personens ægtefælle 
eller barn (forudsat at personens ægtefælle eller barn er statsborger eller har lovligt ophold i 
USA), eller (b) forfølgelse af personen på grundlag af race, religion eller politisk 
overbevisning. Endvidere kan der for færdiguddannede udenlandske læger opnås 
dispensation, hvis det er i almenvellets interesse. Endelig er der mulighed for dispensation, 
dog ikke for færdiguddannede udenlandske læger, på grundlag af et "ingen indvendinger" fra 
den udenlandske regering.
Ifølge de oplysninger, Kommissionen har til rådighed, ser det ud til, at USA med hensyn til 
kravet om "to års ophold i udlandet" fortolker begrebet "hjemland" strengt, således at kun tid, 
der er tilbragt i det land, hvor personen er statsborger eller sidst opholdt sig, kan medregnes, 
hvilket udelukker den tid, som en EU-borger har tilbragt i en anden EU-medlemsstat ved at 
udnytte sin ret til fri bevægelighed.

Som ansøgeren anmoder om, agter Kommissionen at tage sagen op med USA's myndigheder 
via de relevante kanaler i forbindelse med dialogen med USA om migrationssager for at få 
klarhed over, hvordan USA's lovgivning føres ud i livet. Kommissionen beklager den alt for 
lange svartid og vil holde udvalget underrettet om resultaterne af sine kontakter med USA's 
myndigheder.


