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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0298/2005, του Ole Vielemeyer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ζητήματα μετανάστευσης ευρωπαίων πολιτών που επιθυμούν να αποκτήσουν 
θεωρήσεις στις ΗΠΑ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι γερμανός ιατρός και απέκτησε τον τίτλο ειδίκευσής του στις 
ΗΠΑ, διαμαρτύρεται για τους κανόνες μετανάστευσης των ΗΠΑ, καθώς μετά τις σπουδές 
του εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, αντί της Γερμανίας· συνεπώς, εάν επιθυμούσε να επιστρέψει 
στις ΗΠΑ δεν θα πληρούσε τις απαιτήσεις διετούς διαμονής στη χώρα καταγωγής για την 
κατηγορία θεώρησης J-1 για μη μεταναστευτικούς σκοπούς. Ζητεί από την ΕΕ να 
διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ προκειμένου να αναγνωρίσουν όλα τα κράτη μέλη ως ενότητα 
όσον αφορά τις άδειες παραμονής, επειδή η ισχύουσα κατάσταση δεν συνάδει με τη 
φιλοσοφία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Αυγούστου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι γερμανός υπήκοος, εργαζόταν στις ΗΠΑ υπό καθεστώς 
«επισκέπτη επ’ ανταλλαγή» (θεώρηση J-1), το οποίο του επέβαλλε να επιστρέψει στη χώρα 
καταγωγής του για τουλάχιστον δύο έτη προτού του επιτραπεί να εισέλθει εκ νέου στις ΗΠΑ 
υπό καθεστώς «θεώρησης μακράς διάρκειας». Η χώρα στην οποία όφειλε να εκπληρώσει την 
απαίτηση διετούς παραμονής, ήτοι η χώρα ιθαγενείας του και χώρα μόνιμης νόμιμης 
παραμονής όταν του χορηγήθηκε η θεώρηση J-1, ήταν η Γερμανία. Αφού διέμεινε για κάποιο 
χρονικό διάστημα στη Γαλλία, ο αναφέρων, επικαλούμενος την ελευθερία κυκλοφορίας της 
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οποίας απολαύουν εντός της ΕΕ οι πολίτες της Ένωσης, υποστήριξε ότι, κατά τη διαπίστωση 
της εκπλήρωσης της «απαίτησης διετούς παραμονής στο εξωτερικό», πρέπει να 
συνυπολογιστεί ο χρόνος κατά τον οποίο διέμεινε στη Γαλλία.

Οι ΗΠΑ διατηρούν το κυρίαρχο δικαίωμα να αποφασίζουν τους όρους υπό τους οποίους 
μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να εισέρχονται και να διαμένουν στην επικράτειά τους.

Το άρθρο (212)(e) του Νόμου περί Μεταναστεύσεως και Πολιτογραφήσεως των ΗΠΑ 
απαιτεί ορισμένοι επισκέπτες επ’ ανταλλαγή υπό καθεστώς θεώρησης «J» οι οποίοι μετέχουν 
σε προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν συνολικά ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από 
φορέα της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή της κυβέρνησης της χώρας του επισκέπτη επ’ ανταλλαγή, 
ή οι οποίοι είναι υπήκοοι ή κάτοικοι χώρας η οποία, σύμφωνα με το Γραφείο Εκπαιδευτικών 
και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, έχει ανάγκη τα 
επαγγελματικά προσόντα του επισκέπτη επ’ ανταλλαγή (το 2009, από τα 27 κράτη μέλη της 
ΕΕ, μόνον η Βουλγαρία περιλαμβανόταν σε αυτόν τον κατάλογο), ή οι οποίοι εισήλθαν στις 
ΗΠΑ για να μετάσχουν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 
οφείλουν να επιστρέψουν στη χώρα ιθαγενείας ή τελευταίας διαμονής τους μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματός τους στις ΗΠΑ και να διαμείνουν εκεί επί διετία (η λεγόμενη 
«απαίτηση διετούς παραμονής στο εξωτερικό») προκειμένου να αποκτήσουν στη συνέχεια τη 
δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση θεώρησης για μεταναστευτικούς σκοπούς ή να ενταχθούν 
σε οποιαδήποτε κατηγορία θεώρησης προσωρινής απασχόλησης για μη μεταναστευτικούς 
σκοπούς.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να χορηγηθούν απαλλαγές από την 
«απαίτηση διετούς παραμονής στο εξωτερικό». Απαλλαγές μπορούν να χορηγηθούν βάσει: 
(α) δήλωσης ενδιαφερόμενου φορέα της κυβέρνησης των ΗΠΑ (ή κρατικής υπηρεσίας στην 
περίπτωση αλλοδαπού αποφοίτου ιατρικής εκπαίδευσης) στην οποία θα πιστοποιείται ότι η 
αναχώρηση συγκεκριμένου ατόμου από τις ΗΠΑ δύναται να προκαλέσει εξαιρετική 
επιβάρυνση στον/στη σύζυγο ή σε τέκνο ή τέκνα του εν λόγω ατόμου (υπό την προϋπόθεση 
ότι ο/η σύζυγος ή το τέκνο ή τέκνα είναι πολίτες των ΗΠΑ ή διαμένουν νομίμως στις ΗΠΑ) ή 
(β) δίωξης του ατόμου για λόγους φυλής, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων. Επιπλέον, για 
τους αλλοδαπούς αποφοίτους ιατρικής εκπαίδευσης, μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος. Τέλος, εξαιρουμένων των αλλοδαπών αποφοίτων ιατρικής 
εκπαίδευσης, η χορήγηση απαλλαγής είναι δυνατή εάν η κυβέρνηση της ενδιαφερόμενης 
χώρας του εξωτερικού δηλώσει ότι δεν έχει αντίρρηση για αυτήν.

Από τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή προκύπτει ότι, για τους σκοπούς 
της συμμόρφωσης προς την «απαίτηση διετούς παραμονής στο εξωτερικό», οι ΗΠΑ 
ερμηνεύουν περιοριστικά τον όρο «χώρα καταγωγής», με αποτέλεσμα να μπορεί να ληφθεί 
υπόψη μόνον ο πραγματικός χρόνος διαμονής στη χώρα ιθαγενείας ή τελευταίας διαμονής, με 
αποτέλεσμα να μην συνυπολογίζεται ο χρόνος διαμονής πολίτη της Ένωσης που ασκεί το 
δικαίωμά του στην ελεύθερη κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Όπως ζητείται από τον αναφέροντα, η Επιτροπή σκοπεύει να θέσει το ζήτημα στις αρχές των 
ΗΠΑ μέσω των ενδεδειγμένων διαύλων στο πλαίσιο του διαλόγου με τις ΗΠΑ για θέματα 
μετανάστευσης, προκειμένου να λάβει διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της 
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σχετικής νομοθεσίας των ΗΠΑ. Η Επιτροπή ζητεί συγγνώμη για την εξαιρετικά 
καθυστερημένη απάντησή της και θα τηρεί ενήμερη την επιτροπή για τα αποτελέσματα των 
επαφών της με τις αρχές των ΗΠΑ.


