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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0298/2005, którą złożył Ole Vielemeyer (Niemcy), w sprawie kwestii
imigracyjnych dotyczących obywateli UE pragnących otrzymać wizy w USA

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, niemiecki lekarz, który zdobył specjalizację w USA, skarży się na 
amerykańskie przepisy imigracyjne, ponieważ po ukończeniu studiów zamiast w Niemczech 
osiedlił się we Francji, co oznacza, że jeśli chciałby wrócić do Stanów Zjednoczonych, nie 
spełniłby wymagania dwuletniego pobytu w swoim kraju związanego z nieimigracyjną wizą 
J-1. Zwraca się on do Unii z prośbą, aby wynegocjowała z USA traktowanie wszystkich 
Państw Członkowskich jako jedną całość w kwestii pozwolenia na pobyt, ponieważ obecna 
sytuacja jest sprzeczna z filozofią UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 sierpnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji,
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję, obywatel Niemiec, pracował w USA na podstawie tzw. „wizy dla 
uczestników wymiany kulturalno-oświatowej” (wiza J-1), która zobowiązywała go do 
powrotu do kraju pochodzenia na co najmniej dwa lata przed uzyskaniem ponownego 
pozwolenia na wjazd do USA na podstawie „wizy długoterminowej”. Gdy otrzymał wizę J-1 
państwem, które spełniało warunki wymaganego dwuletniego pobytu, tzn. państwem, którego 
składający petycję był obywatelem i w którym miał legalny stały pobyt, były Niemcy. Po 
niedługim pobycie we Francji składający petycję, powołując się na swobodę przemieszczania 
się w UE, z której korzystają jej obywatele, twierdził, że czas spędzony we Francji powinien 
również być wzięty pod uwagę w ramach „wymogu dwuletniego pobytu za granicą”.
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USA mają suwerenne prawo do określania warunków, na jakich obywatele innych państw 
mogą wjeżdżać do kraju i uzyskiwać prawo pobytu na jego terytorium.

Zgodnie z art. 212 (e) amerykańskiej ustawy o imigracji i obywatelstwie niektórzy uczestnicy 
wymian posiadający wizy typu „J”, którzy uczestniczą w programach finansowanych 
w całości lub częściowo przez agencję rządową USA lub rząd państwa uczestnika wymiany, 
lub są obywatelami bądź mieszkańcami kraju określonego przez Biuro Departamentu Stanu 
ds. Edukacji i Kultury jako wymagającego określonych kwalifikacji uczestnika (w 2009 r. 
spośród 27 państw UE tylko Bułgaria była na tej liście), lub którzy przyjechali do USA w celu 
odbycia praktyki lekarskiej lub szkolenia medycznego, muszą wrócić do państwa, którego są 
obywatelami, lub ostatniego kraju pobytu po zakończeniu uczestnictwa w programie na 
terenie USA i fizycznie przebywać w danym państwie przez dwa lata (tzw. „wymóg 
dwuletniego zagranicznego pobytu”) zanim uzyskają uprawnienia do ubiegania się o wizę 
imigracyjną lub wizę nieimigracyjną dowolnej kategorii dla pracownika tymczasowego.

Pod pewnymi warunkami obowiązek „dwuletniego zagranicznego pobytu” może zostać 
zniesiony. Można go uchylić na podstawie: a) opinii zainteresowanej agencji rządu USA (lub 
stanowej w przypadku zagranicznego absolwenta studiów medycznych), potwierdzającej, że 
wyjazd danej osoby z USA byłby wyjątkowo uciążliwy dla jej małżonka lub dziecka (pod 
warunkiem, że małżonek i dziecko są pełnoprawnymi obywatelami USA); lub b) 
w przypadku prześladowań danej osoby ze względu na rasę, wyznanie lub poglądy 
polityczne. Ponadto w przypadku zagranicznych absolwentów medycznych obowiązek można 
uchylić, jeśli jest to zgodne z interesem publicznym. Oprócz przypadku zagranicznych 
absolwentów studiów medycznych zniesienie tego obowiązku jest również możliwe 
w przypadku „braku sprzeciwu” zagranicznego rządu.
Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji wydaje się, że dla celów związanych 
z „wymogiem dwuletniego zagranicznego pobytu” USA jednoznacznie interpretują pojęcie 
„kraju pochodzenia”, wskutek czego uwzględnić można tylko czas spędzony w kraju, którego 
dana osoba jest obywatelem, lub ostatnim kraju pobytu z wyjątkiem czasu spędzonego 
w innym państwem członkowskim UE przez obywatela UE korzystającego ze swobody 
przemieszczania się.

Komisja planuje poruszyć tę kwestię z władzami USA za pośrednictwem odpowiednich 
kanałów w kontekście dialogu z USA dotyczącego kwestii migracji, aby uzyskać wyjaśnienia 
w sprawie stosowania prawa USA. Komisja przeprasza za znacznie opóźnioną odpowiedź 
i będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o wynikach kontaktów z władzami USA.


