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Tárgy: Ole Vielemeyer német állampolgár által benyújtott 0298/2005. számú petíció 
az Egyesült Államokba vízumot beszerezni kívánó uniós polgárokat érintő 
bevándorlási kérdésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki német orvos és szakképesítését az Egyesült Államokban szerezte, az 
Egyesült Államok bevándorlási előírásai miatt tesz panaszt, mivel tanulmányai befejeztével 
Németország helyett Franciaországban telepedett le, ezért ha vissza szeretne térni az Egyesült 
Államokba, nem tesz eleget a J-1-es, nem bevándorlási céllal kért vízumra vonatkozó 
követelményeknek, amelyek 2 éves, hazájában történt tartózkodást írnak elő. Azt kéri az EU-
tól, hogy kezdjenek tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, hogy az minden tagállamot – ami 
a tartózkodási engedélyeket illeti – egyetlen jogi személynek tekintsen, mivel a jelenlegi 
helyzet nincs összhangban az EU filozófiájával.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. augusztus 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója, aki német állampolgár, úgynevezett „cserelátogatói vízummal” (J-1es 
vízum) dolgozott az Egyesült Államokban, amelynek alapján legalább két évre vissza kellett 
térnie a származási országába, mielőtt „hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal” ismét 
beléphetne az Egyesült Államokba. A petíció benyújtójának Németországban kellett 
teljesítenie a kétéves tartózkodási követelményt, mivel a J-1-es vízum kiadásának 



PE464.841v01-00 2/2 CM\866740HU.doc

HU

időpontjában ez volt az állampolgársága szerinti, illetve jogszerű állandó tartózkodási helye 
szerinti ország. Miután eltöltött bizonyos időt Franciaországban, a petíció benyújtója az uniós 
polgárokat az Unión belül megillető szabad mozgásra hivatkozva kérte, hogy a 
Franciaországban eltöltött időt is vegyék figyelembe a kétéves külföldi tartózkodás 
követelményének teljesítése céljából.

Az Egyesült Államok szuverén joga annak eldöntése, hogy a külföldi állampolgárok milyen 
feltételek mellett léphetnek be területére, illetve tartózkodhatnak ott.

Az Egyesült Államok bevándorlási és állampolgársági jogszabálya 212. szakaszának e) pontja 
előírja, hogy bizonyos „J” kategóriába tartozó cserelátogatóknak, akik egy részben vagy 
egészben, közvetlenül vagy közvetve az Egyesült Államok egy kormányügynöksége vagy a 
cserelátogató kormánya által finanszírozott programban vesznek részt, vagy akik egy olyan 
ország állampolgárai vagy lakosai, amelyet a külügyminisztérium oktatási és kulturális 
ügyekkel foglalkozó osztálya (Department of State Bureau of Educational and Cultural 
Affairs) a cserelátogató szakképesítését előíró országként jelölt meg (2009-ben a 27 uniós 
tagállam közül csak Bulgária szerepelt ezen a listán), vagy akik azért érkeztek az Egyesült 
Államokba, hogy graduális orvosképzésben vegyenek részt, az egyesült államokbeli 
programjuk befejezése után vissza kell térniük az állampolgárságuk vagy utolsó tartózkodási 
helyük szerinti országba, és két éven át ténylegesen ott kell tartózkodniuk (ez az úgynevezett 
„kétéves külföldi tartózkodás követelménye”), mielőtt jogosulttá válnának arra, hogy 
bevándorló vízumot vagy bármilyen ideiglenes munkavállalói, nem bevándorló vízumot 
igényeljenek.

A „kétéves külföldi tartózkodás követelményétől” meghatározott feltételek mellett el lehet 
tekinteni. Felmentés szerezhető, a) ha egy érintett egyesült államokbeli kormányügynökség 
(vagy végzett külföldi orvos esetében állami ügynökség) megerősíti, hogy az egyén távozása 
az Egyesült Államokból kivételes nehézséget jelentene az egyén házastársa vagy gyermeke 
számára (feltéve, hogy a házastárs vagy a gyermek az Egyesült Államok állampolgára, vagy 
jogszerűen tartózkodik az Egyesült Államok területén); vagy b) az egyén fajon, valláson vagy 
politikai meggyőződésen alapuló üldözése esetén. Felmentés szerezhető ezenkívül a végzett 
külföldi orvosok esetén, ha ez a közérdeket szolgálja. Végül a végzett külföldi orvosok 
kivételével felmentés adható azon az alapon, hogy a külföldi kormány nem emel kifogást.
A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján úgy tűnik, hogy a „kétéves külföldi 
tartózkodás követelményének” alkalmazása során az Egyesült Államok szigorúan értelmezi a 
„származási ország” fogalmát, és ennek értelmében kizárólag az állampolgárság vagy az 
utolsó tartózkodási hely szerinti országban töltött idő vehető figyelembe, a szabad mozgáshoz 
való jogát gyakorló uniós polgár által egy másik uniós tagállamban töltött idő azonban nem. 

A petíció benyújtójának kérésére válaszul a Bizottság a megfelelő csatornákon keresztül fel 
kívánja vetni a problémát az Egyesült Államok hatóságainál az Egyesült Államokkal a 
migrációs kérdésekről folytatott párbeszéd keretében, hogy felvilágosítást kapjon arról, 
miként hajtják végre az Egyesült Államok jogát. A Bizottság elnézést kér a már régóta 
esedékes válasz késedelme miatt, és tájékoztatni fogja a bizottságot az egyesült államokbeli 
hatóságokkal való kapcsolattartás eredményeiről.


