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Ref.: Petiția nr. 0298/2005, adresată de Ole Vielemeyer, de cetățenie germană, 
privind problemele de imigrație pentru cetățenii UE care doresc să obțină 
vize pentru SUA

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, medic german care a obținut diploma de specializare în SUA contestă normele 
americane de imigrare, întrucât, la terminarea studiilor, s-a stabilit în Franța în loc de 
Germania și, prin urmare, dacă ar dori să se întoarcă în SUA, nu îndeplinește condițiile care 
prevăd doi ani de rezidență în țara de origine, pentru a obține viza temporară de tip J-1. Acesta 
solicită ca UE să negocieze cu SUA pentru ca aceasta să considere toate statele membre drept 
o entitate în ceea ce privește permisele de ședere, întrucât situația actuală nu este conformă cu 
filosofia UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 august 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul, resortisant german, a lucrat în SUA pe baza unei așa-numite „vize pentru 
schimburi culturale” (viză de tip J-1), în conformitate cu care i-a fost solicitat să se întoarcă în 
țara de origine pentru cel puțin doi ani înainte de a i se permite să intre din nou pe teritoriul 
SUA pe baza unei „vize pe termen lung”. Țara în care acesta a trebuit să respecte condiția de 
doi ani de rezidență, și anume țara al cărei cetățean era și unde își avea reședința legală 
permanentă la momentul primirii vizei J-1, a fost Germania. După ce a petrecut o perioadă în 
Franța, petiționarul, făcând referire la libertatea de circulație în UE de care se bucură cetățenii 
UE, a susținut că timpul petrecut în Franța ar trebui, de asemenea, să fie luat în considerare în 
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sensul „condiției de doi ani de rezidență”.

SUA deține dreptul suveran de a decide condițiile în conformitate cu care resortisanții străini 
pot intra și locui pe teritoriul său.

Secțiunea 212 litera (e) din Legea privind imigrația și cetățenia din SUA prevede că anumiți 
vizitatori temporari, de tip „J”, care participă la programe care au fost finanțate în întregime 
sau parțial, direct sau indirect, de către o agenție a Guvernului Statelor Unite sau de către 
guvernul vizitatorului temporar, sau care sunt cetățeni sau rezidenți ai unei țări care a fost 
desemnată de către Biroul pentru Educație și Afaceri Culturale al Departamentului de Stat al 
SUA ca necesitând abilitățile unui vizitator temporar (în 2009, dintre cele 27 de state membre 
ale UE, doar Bulgaria se afla pe această listă), sau care a venit în Statele Unite pentru a primi 
o educație universitară sau formare în domeniul medical, trebuie să se întoarcă în țara lor de 
origine sau de ultimă reședință după terminarea programului lor în Statele Unite și să 
locuiască acolo fizic timp de doi ani (așa-numita „condiție de doi ani de rezidență în 
străinătate”) înainte ca aceștia să poată deveni eligibili pentru a aplica pentru o viză de 
imigrant sau pentru orice categorie de viză temporară pentru lucrători temporari.

În anumite circumstanțe, pot fi acordate derogări de la „condiția de doi ani de rezidență în 
străinătate”. Derogările pot fi obținute pe baza (a) a unei agenții guvernamentale interesate din 
SUA (sau agenție de stat, în cazul unui absolvent străin în domeniul medical) care afirmă că 
plecarea individului din SUA ar impune greutăți excepționale pentru soția sau copilul 
individului (cu condiția ca soțul/soția sau copilul să fie cetățean american sau rezident legal al 
SUA) sau (b) a unei persecutări individuale pe motive de rasă, religie sau opinii politice. Mai 
mult, în cazul absolvenților străini în domeniul medical, o derogare poate fi obținută dacă este 
în interesul public. În sfârșit, cu excepția absolvenților străini în domeniul medical, o derogare 
poate fi obținută pe baza principiului „nicio obiecție” din partea guvernului străin.
Potrivit informațiilor aflate la dispoziția Comisiei, se pare că, în scopul aplicării „condiției de 
doi ani de rezidență în străinătate”, SUA interpretează noțiunea de „țară de origine” în mod 
strict, în sensul că numai perioada petrecută în țara de cetățenie sau de ultimă reședință ar 
putea fi luată în considerare, cu excluderea timpului petrecut într-un alt stat membru al UE de 
către un cetățean al UE care își exercită dreptul la libera circulație.

Astfel cum a solicitat petiționarul, Comisia intenționează să discute problema cu autoritățile 
SUA prin canalele adecvate în contextul dialogului cu SUA în domeniul migrației, pentru a 
obține clarificări cu privire la modul în care legislația Statelor Unite este aplicată. Comisia își 
cere scuze pentru acest răspuns oferit cu o întârziere îndelungată și va informa comisia cu 
privire la rezultatele demersurilor sale de contactare a autorităților SUA.


