کارت آبی اتحادیه اروپا
کارت آبی اتحادیه اروپاعنوان اقامتی با اهداف خاصی است که دلیل و توجیه قانونی برای اقامت یک
شهروند غیر اروپایی را در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ارائه می نماید.
بنابراین یک کارت آبی برای یک شهروند غیر اروپایی که قصد اقامت در اروپا را دارد ،صادر می شود
چراکه برای شهروندان اروپایی مقررات سخاوتمندانه ای در خصوص آزادی اقامت ایشان در همه
کشورهای اروپایی وجود دارد .مقررات وضع شده در اتحادیه اروپا در خصوص بلو کارت ،از اول
آگوست سال  2012بعنوان بهترین واکنش به وضع قانون در اتحادیه اروپا ،وارد قوانین کشورآلمان شده و
بطور خاص قانون اقامت را اصالح نموده است.مهمترین تغییر قانون اقامت کشور آلمان درپاراگراف 19
 Aدیده می شود.
تبدیل دستورالعمل 2009اتحادیه اروپا برای اقامت افراد واجد شرایط و متخصص
افراد غیر اروپایی واجد شرایط تحصیلی و شغلی خاص می توانند Directive 2009/50/EGمطابق
اجازه اقامت در اتحادیه اروپا را دریافت نمایند و این می تواند در جهت مبارزه با کمبود نیروی کار
متخصص در اتحادیه اروپا موثر واقع شود.
دارندگان بلو کارت درآمدی مساوی با درآمد سایر شهروندان اروپا در شغل مشابه خواهند داشت و ازشرایط
وامکانات تحصیلی ورفاهی سایر شهروندان آلمان برخوردار خواهند شد .طول مدت اعتبار بلوکارت برای
باراول با توجه به مدت قرارداد از یک تا چهار سال متفاوت خواهد بود .فرمت اجرای آن درتمام کشورهایی
که عضو اتحادیه هستند ،یکسان خواهد بود)EG/1030/2002) .
در ادامه پاسخ برخی از پرسشهای متداول شما در خصوص کارت آبی خواهد آمد:
چه کسانی می توانند برای کارت آبی تقاضا نمایند؟
شهروندان خارج ازاتحادیه اروپا که دارای شرایط ذیل باشند ،میتوانند برای دریافت بلو کارت اقدام نماید:
الف .دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی از یکی از دانشگاههای آلمان و یا دانشگاههای خارجی که قابل
ارزیابی و مورد تایید دولت آلمان باشند.
ب .دارای پیشنهاد کار یا قرارداد کار با درآمد ساالنه  48400یورو( 4033یورو درماه) بوده و یا
درصورتی که صاحب یکی ازمشاغل مورد نیازکشور ازجمله دانشمندان ومحققان ،ریاضیدانان ،پزشکان
و مهندسین و متخصصین علوم کامپیوتر فناوری اطالعات می باشند درآمدی ساالنه حدود 37752
یورو( 3146یورو درماه) به آنها مطابق یک پیشنهاد رسمی الزم االجرا ،پیشنهاد شده باشد.

آیا شخص متقاضی ،قبل از ورود به خاک آلمان می بایست تقاضای بلو کارت داده باشد؟
بله ،سفر به آلمان مستلزم رعایت قوانین ویزای ورود به این کشور است .بنابراین شهروندان خارج از
اتحادیه اروپا برای ورود به کشور آلمان نیازمند تقاضا برای بلوکارت ازکشور خودشان بوده و مسئولیت
صدور ویزا در هرمورد ،سفارت کشور آلمان در محل سکونت آنها می باشد .پس از ورود به خاک آلمان
از طریق ویزای اولیه ،متقاضی یک ماه فرصت دارد که پروسه بلو کارت را آغاز نماید.
بلو کارت تا چه مدت اعتبار دارد؟
بلوکارتی که نخستین بار صادرمی شود حداکثر تا چهار سال اعتبار دارد مگر اینکه مدت قرارداد کاری
متقاضی کمتر از آن باشد که در این صورت ،مدت اعتبار آن ،سه ماه بیشتر از طول مدت قرارداد کار
متقاضی خواهد بود .این مدت قابل تمدید خواهد بود.
دارنده بلو کارت چگونه و درچه زمانی واجد شرایط برای اخذ اقامت دائم خواهد بود؟
خارجیان دارنده بلوکارت بعد از  33ماه از اقامت خود درآلمان،می توانند تقاضای اقامت دائم نمایند و اگر
چنانچه دارای مدرک زبان آلمانی ب 1باشند ،این مدت به  21ماه کاهش می یابد.
آیا ممکن است اعتبار بلو کارت به دلیل خروج صاحب کارت از اتحادیه اروپا از بین برود؟
صاحب بلوکارت میتواند برای مدت  12ماه بدون از دست دادن اعتبار بلو کارت خود ،ازخاک آلمان و یا
حتی از اتحادیه اروپا خارج شود.
آیا دارنده بلو کارت می تواند به سایر کشورهای عضو اتحادیه مهاجرت و در آنجا اقامت نماید؟
دارندگان بلوکارت پس از  18ماه اقامت در آلمان می توانند به هریک از کشورهای عضو اتحادیه مهاجرت
ودر آنجا اقامت گزینند.
آیا مدت اقامت در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا در هنگام اخذ اقامت دائم آلمان جزء مدت اقامت وی
برای کسب شرایط اقامت دائم به حساب می آید؟
بله .مدت اقامت دارنده بلوکارت در هریک از کشورهای اروپایی بعد از گذراندن  18ماه اقامت در آلمان
برای اخذ اقامت دائم محاسبه خواهد شد.
آیا برای اقامت یا سفر به سایر کشورهای اروپا ،بعد از اخذ بلو کارت نیاز به ویزا وجود دارد؟
دارنده بلوکارت می تواند اطمینان داشته باشد که برای سفر یا اقامت در تقریبا تمامی کشورهای عضو
اتحادیه داشتن بلوکارت کفایت می کند و نیازی به اخذ ویزای دیگری نخواهد بود.

آیا برای جذب نیرو و بررسی شرایط متقاضیان اولویت بندی ای وجود دارد؟آیا اعضای بازار کار آلمان
موقعیت و شانس بهتری نسبت به شهروندان غیراروپایی دارند؟
اولویت به این معنا که بررسی شود آیا در میان متقاضیان آلمانی کسی برای بدست آوردن شغل مربوطه
واجد شرایط است یا خیردر مورد دارندگان بلوکارت اجرا نمی شود! و نکته جالب اینجاست که درخصوص
بررسی درآمد مورد تقاضا چنین بررسی ای وجود دارد.اگر درآمد ساالنه در نظر گرفته شده برای شخص
متقاضی کمتر ازحداقل قانونی (درحال حاضر  37752یورو برای مشاغلی که کمبود آن درآلمان وجود
دارد) باشد ،برای استخدام شخص غیر اروپایی دارای بلوکارت که کاندیدای مناسبی برای آن شغل است،
الزم است حد اقل درآمد قانونی به وی پرداخت گردد.
آیا اعضای خانواده دارنده بلو کارت نیز می توانند در اروپا اقامت و بطور نامحدود کار نمایند؟
بله ،اعضای خانواده (همسر و فرزندان زیر  18سال) شخص دارنده بلو کارت بدون تاخیر و همزمان با
متقاضی اصلی میتوانند وارد آلمان شده واز تمامی حقوق اصلی برای اقامت،تحصیل یا کار بهره مند شوند.
یادگیری زبان آلمانی برای همسر دارنده بلوکارت ،ضرورتی ندارد.
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