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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, terapeits, Vācijas valstspiederīgais, kas ārsta diplomu ieguvis ASV, 
sūdzas par ASV imigrācijas noteikumiem, jo, tā kā pēc studijām viņš dzīvojis Francijā, nevis 
Vācijā, ja viņš vēlētos atgriezties ASV, viņš nebūtu izpildījis J-1 kategorijas neimigrācijas 
vīzas saņemšanai noteikto divu gadu uzturēšanās prasību izcelsmes valstī. Viņš prasa, lai ES 
sarunās ar ASV panāktu, ka, piešķirot uzturēšanās atļaujas, visas dalībvalstis tiktu uzskatītas 
par vienu vienību, jo pašreizējā situācija neatbilst ES principiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 16. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas valstspiederīgais, strādājis ASV, pamatojoties uz tā dēvēto 
„apmaiņas programmu dalībnieku vīzu” (J-1 kategorijas vīza), saskaņā ar kuru viņam bija 
jāatgriežas savā izcelsmes valstī uz vismaz diviem gadiem, līdz viņš drīkstētu atgriezties ASV 
un saņemt „ilgtermiņa vīzu”. Tobrīd, kad viņš saņēma J-1 kategorijas vīzu, valsts, kurā viņam 
obligāti bija jādzīvo šos divus gadus, proti, viņa valstspiederības un likumīgā pastāvīgās 
dzīvesvietas valsts, bija Vācija. Lūgumraksta iesniedzējs, kādu laiku dzīvojis Francijā, 
atsaucoties uz ES pilsoņu pārvietošanās brīvību, pieprasīja, lai arī Francijā pavadītais laiks 
tiktu iekļauts divos obligātajos uzturēšanās gados.
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ASV ir suverēnas tiesības pieņemt noteikumus, saskaņā ar kuriem ārvalstu valstspiederīgie 
var ieceļot un uzturēties šīs valsts teritorijā.

ASV Imigrācijas un pilsonības likuma 212. e) iedaļā noteikts, ka konkrētiem J kategorijas 
apmaiņas programmu dalībniekiem, kuri piedalās tādās programmās, ko pilnībā vai daļēji, 
tieši vai netieši finansē kāda ASV valdības aģentūra vai apmaiņas programmas dalībnieka 
izcelsmes valsts valdība, vai kuru prasmes Valsts Izglītības un kultūras lietu biroja 
departaments ir atzinis par vajadzīgām tajās valstīs, kuru valstspiederīgie vai pastāvīgie 
iedzīvotāji ir šie apmaiņas dalībnieki (2009. gadā no 27 ES dalībvalstīm tikai Bulgārija bija 
šajā sarakstā), vai speciālistiem, kas ieradušies ASV, lai iegūtu augstāko medicīnisko izglītību 
vai apmācību, pēc attiecīgās programmas pabeigšanas ASV jāatgriežas savā valstspiederības 
valstī vai pēdējās dzīvesvietas valstī un tajā faktiski jādzīvo divus gadus (tā dēvētā „divu gadu 
uzturēšanās prasība ārvalstīs”), lai iegūtu tiesības iesniegt pieteikumu imigranta vīzas vai 
jebkuras kategorijas pagaidu darba ņēmēja neimigrācijas vīzas saņemšanai.

Saskaņā ar īpašiem noteikumiem var piešķirt atbrīvojumu no divu gadu uzturēšanās prasības 
ārvalstīs. Atbrīvojumu var piešķirt, ja: a) to pieprasa ieinteresētā ASV valdības aģentūra (vai 
Valsts aģentūra ārvalstu medicīnas speciālistu gadījumā), apliecinot, ka konkrētās personas 
izceļošana no ASV varētu radīt ārkārtīgas grūtības šīs personas laulātajam/laulātajai vai 
bērnam (ar noteikumu, ka laulātais/laulātā vai bērns ir likumīgs ASV pilsonis vai šai personai 
ir likumīgas tiesības dzīvot ASV) vai b) ja persona tiek vajāta rases, reliģijas vai politisko 
uzskatu dēļ. Turklāt ārvalstu medicīnas speciālistiem atbrīvojumu var piešķirt, ja tas ir 
vajadzīgs sabiedrības interesēs. Visbeidzot, izņemot ārvalstu medicīnas speciālistus, 
atbrīvojumu var piešķirt, ja pret to neiebilst ārvalsts valdība.
Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šķiet, ka, attiecībā uz divu gadu uzturēšanās 
prasību ārvalstīs, ASV jēdzienu „izcelsmes valsts” interpretē stingri, tāpēc var ņemt vērā tikai 
laiku, kas pavadīts valstspiederības valstī vai pēdējās dzīvesvietas valstī, neiekļaujot laiku, ko 
ES pilsonis pavadījis citā ES dalībvalstī, īstenojot savas tiesības brīvi pārvietoties.

Pildot lūgumraksta iesniedzēja prasību, Komisija, izmantojot piemērotus kanālus, paredzējusi 
šo problēmu apspriest ar ASV varas iestādēm dialogā ar ASV par migrācijas jautājumiem, lai 
noskaidrotu, kā tiek īstenoti ASV tiesību akti. Komisija atvainojas par novēloto atbildi, un 
informēs Komiteju par saziņas ar ASV varas iestādēm rezultātiem.


