Návrh nového cizineckého zákona z května 2013 přináší zpřísnění pro každého

CO BY ZMĚNIL NOVÝ CIZINECKÝ ZÁKON PRO OBČANY EU
Občané EU a několika dalších států (např. Švýcarska) mohou dnes
pobývat v ČR zcela svobodně po jakkoli dlouhou dobu, aniž by si
museli vyřizovat povolení k pobytu. Občané EU mají v současnosti
pouze povinnost ohlásit policii místo svého pobytu.
1. Občané EU by museli mít pro pobyt
delší 3 měsíců povolení od Ministerstva vnitra, vůbec poprvé v historii ČR
by tak povolení k pobytu potřebovali
i občané Slovenska.
4. Podmínkou získání povolení k pobytu má být předložení tzv. dokladu
o zajištění ubytování, jehož obstarání
je pro cizince často velkým problémem, neboť majitelé nemovitostí se
bojí cizince přihlašovat. Navíc právo
EU zakazuje, aby členské země tento
doklad po občanech EU vyžadovaly.

Nyní navrhuje Ministerstvo
vnitra ČR zhoršení
postavení občanů EU

2. Při pobytu bez povolení by
občanů EU hrozila pokuta a v případě odmítnutí vycestovat z ČR
dokonce i zajištění v detenčním
zařízení na dobu až 18 měsíců
(do detencí má být možno umístit
i děti mladší 15 let, a to na dobu
až 90 dnů).

3. Vydání povolení k pobytu občanu EU
(již od 15 let věku) má záviset i na zpravodajských službách: pokud tyto prohlásí, že mají tajné informace svědčící
o cizincově nebezpečnosti, bude pobyt
občanu EU bez dalšího zakázán, aniž
by se dotyčný mohl s těmito informacemi
seznámit.

5. Každý, kdo občana EU
(třeba studenta) ubytuje a neohlásí toto do 3 dnů policii,
bude moci dostat pokutu až
50.000 Kč.

6. Rodinným příslušníkům občanů EU
bude zakázáno podávat žádosti poštou
a budou tak muset vystát fronty před
úřadovnami Ministerstva vnitra, které jsou
většinou pouze v krajských městech.

Nesouhlasíte?
Pak podpořte prohlášení Odmítáme nový cizinecký zákon na jednej.cz
Kontakt: office@konsorcium-nno.cz
Více informací na www.migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon

Návrh nového cizineckého zákona z května 2013 přináší zpřísnění pro každého

CO BY ZMĚNIL NOVÝ CIZINECKÝ ZÁKON PRO RODINNÉ
PŘÍSLUŠNÍKY ČESKÝCH OBČANŮ 1. Zavádí se tzv. diskriminace naruby, tedy rodinní
Všechny páry, kde jeden z partnerů je cizinec, (ať již
jsou manželé či nikoli), čelí již dnes podezírání úředníků
Ministerstva vnitra a policie, že je jejich vztah jen fingovaný či „účelový“. Domů jim chodí cizinecká police, dívá se,
kde spí a ptá se sousedů, co si o vztahu myslí. Páry musí
chodit na oddělené výslechy, kde se jich úředníci vyptávají např. na barvu oblečení při svatbě. Během často mnohaměsíčního nebo i několikaletého prověřování cizinec
nesmí pracovat, nemá veřejné zdravotní pojištění a český
občan zase ztrácí nárok na sociální dávky od státu.
Ačkoli takové šikanování smíšených rodin
kritizují ombudsman i soudy, navrhuje
Ministerstvo vnitra nyní další zpřísňování

Nesouhlasíte?
Pak podpořte prohlášení Odmítáme nový
cizinecký zákon na jednej.cz

příslušníci českých občanů by měli méně práv než rodiny cizinců, kteří jsou pod ochranou práva EU: např.
ukrajinská manželka Čecha by měla horší postavení
než ukrajinská manželka Slováka žijícího v ČR.

2. Po dobu řízení by manžel-cizinec neměl právo pobývat v ČR a mohl by být nucen čekat na rozhodnutí
ve své zemi původu (což by však zase učinilo nemožným prokazování opravdovosti svazku).
3. Oba partneři by byli povinni odpovídat na všechny
otázky úředníků, a to i když by si tím mohli způsobit
nebezpečí trestního stíhání, což je v rozporu s ústavně
zaručeným právem zákazu sebeobviňování. Jakékoli
odepření výpovědi by znamenalo automatické zamítnutí žádosti.
4. Pobyt manželů českých občanů by byl závislý na
stanovisku zpravodajských služeb: pokud tyto prohlásí, že mají tajné informace svědčící o cizincově
nebezpečnosti, bude manželovi občana ČR pobyt
bez dalšího zdůvodňování zakázán, aniž se budou
moci manželé s těmito informacemi seznámit a aniž
se budou moci obrátit na soud..

Kontakt: office@konsorcium-nno.cz
Více informací na www.migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon
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ZMĚNY PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM
V ČR žije zhruba 220 tisíc cizinců s trvalým pobytem, většina z nich je
ze zemí mimo EU, nejvíce z Ukrajiny, Vietnamu a Ruska. Trvalý pobyt je
celkem jistý pobytový status. Dává právo neomezeného přístupu k trhu
práce, podnikání i všem sociálním dávkám a výhodám (včetně např.
stavebního spoření), dává i právo cestovat po zemích Schengenu a usnadňuje
i přestěhování do jiného státu EU. Prokáže-li cizinec příjmy ve výši životního
minima a nákladů na bydlení, může si do ČR zpravidla přivést i svou rodinu.
Trvalý pobyt může být zrušen zpravidla jen kvůli závažnému deliktu, nebo
pokud cizinec pobývá déle než 1 rok mimo EU.
1. Trvalý pobyt budou úředníci moci
cizinci zrušit, pokud bude mít cizinec
jakékoli nedoplatky nebo penále
(což je v rozporu s právem EU),
přičemž Ministerstvo vnitra má mít
online přístup do databází finančních úřadů a České správy sociálního zabezpečení.

2. Možnost přivést si rodinu a žít s ní v ČR bude
vyhrazena jen majetným cizincům, kteří prokáží
čistý příjem (bez jakýchkoli dávek od státu) ve
výši 15.400 Kč (pro jednoho rodinného příslušníka), 22.000 (pro 2 rodinné příslušníky) a 28.600
Kč (pro 3 a více rodinných příslušníků); většina
cizinců by tak musela s rodinným životem čekat
až na získání občanství.

Nelíbí se Vám tyto změny?
Myslíte si, že stát nemá právo takto někomu
komplikovat život jenom proto, že se nenarodil
v České republice? Podpořte petici na jednej.cz

Nový cizinecký
zákon by měl zhoršit
postavení cizinců
s trvalým pobytem,
a to i těch, kteří již
trvalý pobyt mají,
v těchto ohledech:
3. Vydání povolení k pobytu
každému cizinci (již od 15 let
věku) má záviset i na zpravodajských službách: pokud
tyto prohlásí, že mají tajné
informace svědčící o cizincově nebezpečnosti, bude
pobyt cizinci nebo členu jeho
rodiny bez dalšího zdůvodňování zakázán, aniž se cizinec
bude moci s těmito informacemi seznámit a aniž se bude
moci obrátit na soud.
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