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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0298/2005, imressqa minn Ole Vielemeyer, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-kwistjonijiet ta’ immigrazzjoni għaċ-ċittadini tal-UE li 
jixtiequ jiksbu viża fl-Istati Uniti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant li huwa tabib Ġermaniż li kiseb il-grad ta’ speċjalista fl-Istati Uniti qiegħed 
jilmenta dwar ir-regoli tal-immigrazzjoni tal-Istati Uniti minħabba li wara l-istudji tiegħu 
huwa mar joqgħod fi Franza minflok il-Ġermanja u, għalhekk, li kieku jkun irid imur lura l-
Istati Uniti ma jkunx issodisfa r-rekwiżiti ta’ residenza f’pajjiżu għal sentejn biex jikseb il-
viża J-1 mhux għal skopijiet ta’ immigrazzjoni. Huwa jitlob lill-UE tinnegozja mal-Istati Uniti 
sabiex l-Istati Membri jitqiesu bħala entità waħda fir-rigward tal-permessi ta’ residenza, 
minħabba li s-sitwazzjoni attwali mhix f’konformità mal-filosofija tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Awwissu 2005. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż, kien jaħdem fl-Istati Uniti b’“viża għall-viżitaturi fuq 
programmi ta’ skambju” (viża J-1), li biha kien meħtieġ imur lura pajjiżu għall-anqas sentejn 
qabel jerġa’ jitħalla jidħol fl-Istati Uniti b’“viża għal terminu twil”. Il-pajjiż fejn kellu 
jissodisfa r-rekwiżiti ta’ residenza f’pajjiżu għal sentejn, jiġifieri l-pajjiż li huwa ċittadin 
tiegħu u ta’ residenza permanenti legali fiż-żmien meta rċieva l-viża J-1 kien il-Ġermanja. 
Wara li huwa qatta’ xi żmien fi Franza, il-petizzjonant, billi jirreferi għal-libertà tal-moviment 
fl-UE li jgawdu minnha ċ-ċittadini tal-UE, iddikjara li ż-żmien li qatta’ fi Franza għandu jiġi 
kkunsidrat ukoll għall-iskop tar-“rekwiżit ta’ residenza fil-pajjiż ta’ oriġini għal sentejn”.
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L-Istati Uniti għandhom id-dritt sovran li jiddeċiedu l-kundizzjonijiet li taħthom iċ-ċittadini 
barranin jidħlu u jirrisiedu fit-territorju tagħhom.

It-taqsima 212(e) tal-Att ta’ Immigrazzjoni u Nazzjonalità tal-Istati Uniti jirrikjedi li ċerti 
viżitaturi fuq programmi ta’ skambju tat-tip “J” li jipparteċipaw fi programmi li ġew 
iffinanzjati kompletament jew parzjalment, direttament jew indirettament, minn aġenzija tal-
Gvern tal-Istati Uniti jew mill-gvern tal-viżitaturi fuq programmi ta’ skambju, jew li huma 
ċittadini jew residenti ta’ pajjiż li ntgħażel mid-Dipartiment Statali, il-Bureau tal-Affarijiet 
Edukattivi u Kulturali, bħala pajjiż li jeħtieġ il-kapaċitajiet tal-viżitaturi fuq programmi ta’ 
skambju (fl-2009, mis-27 Stat Membru, il-Bulgarija biss kienet fuq dik il-lista), jew li marru 
lejn l-Istati Uniti sabiex jiksbu lawrja jew taħriġ fil-mediċina, għandhom imorru lura lejn il-
pajjiż tan-nazzjonalità tagħhom jew f’dak fejn kienu jirresiedu l-aħħar wara li lestew il-
programm tagħhom fl-Istati Uniti u jirrisiedu hemm fiżikament għal sentejn (l-hekk imsejjaħ 
“rekwiżit ta’ residenza fil-pajjiż ta’ oriġini għal sentejn”) qabel ma jsiru eliġibbli biex 
japplikaw għal viża ta’ immigrazzjoni jew għal kwalunkwe kategorija ta’ viża ta’ ħaddiem 
temporanju mhux għal skopijiet ta’ immigrazzjoni.

Taħt kundizzjonijiet speċifiċi, jistgħu jsiru eżenzjonijiet mir-rekwiżit ta’ residenza fil-pajjiż 
ta’ oriġini għal sentejn. L-eżenzjonijiet jistgħu jsiru fuq il-bażi ta’ (a) aġenzija tal-gvern tal-
Istati Uniti interessata (jew aġenzija tal-Istat f’każ ta’ gradwat barrani fil-mediċina) li tafferma 
li t-tluq tal-individwu mill-Istati Uniti jkun iebes għall-konjugu jew l-ulied (dejjem jekk il-
konjugu jew l-ulied ikunu ċittadini tal-Istati Uniti jew residenti legali tal-Istati Uniti) jew (b) 
il-persekuzzjoni tal-individwu bbażata fuq ir-razza, ir-reliġjon jew l-opinjoni politika. Barra 
dan, għall-gradwati baranin fil-mediċina, jista’ jkun hemm eżenzjoni jekk din tkun fl-interess 
pubbliku. Finalment, ħlief għall-gradwati barranin fil-mediċina, huwa possibbli li jkun hemm 
eżenzjoni f’każ li ma jkun hemm “ebda oġġezzjoni” mill-gvern barrani.
Skont l-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, jidher li, għall-
finijiet ta’ “rekwiżit ta’ residenza fil-pajjiż ta’ oriġini għal sentejn”, l-Istati Uniti jinterpretaw 
in-nozzjoni ta’ “pajjiż ta’ oriġini” strettament, sabiex l-uniku żmien li jitqatta’ fil-pajjiż tan-
nazzjonalità jew f’dak fejn wieħed ikun irresieda l-aħħar jiġi kkunsidrat, bl-esklużjoni taż-
żmien imqatta’ fi Stat Membru ieħor tal-UE minn ċittadin tal-UE li jeżerċita d-dritt tiegħu 
għal-libertà tal-moviment.

Kif mitlub mill-petizzjonant, il-Kummissjoni beħsiebha tqajjem il-kwistjoni  mal-awtoritajiet 
tal-Istati Uniti permezz tal-mezzi adegwati fil-kuntest tad-djalogu mal-Istati Uniti dwar il-
kwistjonijiet ta’ migrazzjoni sabiex tinkiseb kjarifika dwar kif il-liġi tal-Istati Uniti qiegħda 
tiġi implimentata. Il-Kummissjoni tiskuża ruħha għal dan id-dewmien fir-rispons u se żżomm 
lill-Kumitat infurmat dwar ir-riżultati tal-kuntatti tagħha mal-awtoritajiet tal-Istati Uniti.


