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piliečiai, norintys gauti JAV vizą, kurią pateikė Vokietijos pilietis Ole 
Vielemeyer

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, išsilavinimą JAV įgijęs Vokietijos gydytojas, skundžiasi dėl JAV 
imigracijos taisyklių: po studijų jis įsikūrė ne Vokietijoje, o Prancūzijoje, todėl, norėdamas 
grįžti į JAV, jis neatitiktų J-1 neimigracinei vizai keliamo reikalavimo dvejus metus gyventi 
gimtojoje šalyje. Jis prašo, jog ES pradėtų derybas su JAV siekdama užtikrinti, kad išduodant 
leidimą gyventi visos valstybės narės būtų laikomos vienu vienetu, nes dabartinė padėtis 
nesuderinama su ES koncepcija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikėjas, Vokietijos pilietis, dirbo JAV pagal vadinamąją „mainų dalyvio“ vizą 
(J-1 vizą), pagal kurią jis turėjo bent dvejiems metams grįžti į savo gimtąją šalį, kad vėliau 
galėtų grįžti į JAV su ilgalaike viza. Šalis, kurioje jis turėjo laikytis reikalavimo gyventi 
dvejus metus, t. y. šalis, kurios pilietis jis buvo ir kurioje buvo teisėta nuolatinė jo gyvenamoji 
vieta tada, kai jam išduota J-1 viza, buvo Vokietija. Praleidęs šiek tiek laiko Prancūzijoje 
peticijos pateikėjas, remdamasis ES piliečiams suteikta judėjimo laisve ES, nurodo, kad 
vertinant dvejų metų gyvenimo užsienio gyvenamojoje vietoje reikalavimą turėtų būti 
atsižvelgiama ir į Prancūzijoje praleistą laiką.
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JAV turi suverenią teisę nustatyti sąlygas, kurių turi laikytis užsienio piliečiai, norintys 
atvykti į šalies teritoriją ir joje gyventi.

JAV imigracijos ir pilietybės įstatymo 212 skirsnio e punkte nurodyta, kad J kategorijos 
mainų dalyviai, dalyvaujantys JAV vyriausybės agentūros arba mainų dalyvio vyriausybės 
tiesiogiai arba netiesiogiai, iš dalies arba visiškai finansuojamose programose, arba šalies, 
kurios mainų dalyviams, kaip nustatė Švietimo ir kultūros reikalų Valstybės biuro 
departamentas, reikalingi įgūdžiai (2009 m. iš 27 ES valstybių narių į šį sąrašą įtraukta tik 
Bulgarija), piliečiai ar nuolatiniai gyventojai, arba tie, kurie į JAV atvyko siekdami gauti 
aukštąjį medicinos išsilavinimą ar mokymą, JAV programai pasibaigus turi grįžti į savo 
kilmės šalį arba į paskutinę savo gyvenamąją vietą ir faktiškai joje gyventi dvejus metus (t. y. 
įvykdyti vadinamąjį dvejų metų gyvenimo užsienio gyvenamojoje vietoje reikalavimą), kad 
galėtų teikti prašymą gauti imigracinę vizą arba bet kurios kategorijos laikinojo darbuotojo 
neimigracinę vizą.

Tam tikromis sąlygomis „dvejų metų gyvenimo užsienio gyvenamojoje vietoje reikalavimas“
gali būti netaikomas. Šis reikalavimas gali būti netaikomas: a) remiantis suinteresuotos JAV 
vyriausybės agentūros (arba Valstybės agentūros, kai kalbama apie medicinos išsilavinimą 
gavusį užsienietį) pareiškimu, kad asmens išvykimas iš JAV sukeltų išskirtinių nepatogumų 
asmens sutuoktiniui ar vaikui (jei sutuoktinis ar vaikas yra JAV pilietis arba teisėtas JAV 
gyventojas) arba b) dėl asmens persekiojimo dėl rasės, religijos ar politinių pažiūrų. Be to, 
medicinos išsilavinimą gavusiems užsieniečiams minėtas reikalavimas gali būti netaikomas, 
jei tai naudinga visuomenei. Galiausiai reikalavimas asmenims, išskyrus medicinos 
išsilavinimą gavusius užsieniečius, gali būti netaikomas, jei nesama užsienio vyriausybės 
prieštaravimo.
Remdamasi turima informacija, Komisija gali teigti, kad taikydamos „dvejų metų gyvenimo 
užsienio gyvenamojoje vietoje reikalavimą“ JAV griežtai laikosi gimtosios šalies sąvokos, 
todėl gali būti atsižvelgta tik į laiką, praleistą šalyje, kurios pilietis yra suinteresuotasis asmuo 
arba kurioje buvo jo paskutinė gyvenamoji vieta. Į šį laiką neįskaičiuojamas ES piliečio, 
pasinaudojusio laisvo judėjimo teise, kitoje ES valstybėje narėje praleistas laikas.

Kaip prašė peticijos pateikėjas, Komisija ketina kelti šį klausimą su JAV institucijomis 
diskutuodama dėl migracijos reikalų, kad būtų išsiaiškinta, kaip įgyvendinama JAV teisė. 
Komisija apgailestauja dėl gerokai vėluojančio atsakymo ir praneš Komitetui apie 
bendradarbiavimo su JAV institucijomis rezultatus.“


