Проект нового закону про перебування
іноземців від травня 2013 року принесе
жорсткі обмеження

ЗМІНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ІНОЗЕМЦІВ
З ДОЗВОЛОМ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ

В Чехії живе приблизно 220 тисяч іноземців з дозволом на постійне проживання, більшість з них походить з України, В‘єтнаму та Росії. Дозвіл на
постійне проживання - це надійний статус, який гарантує необмежений
доступ до ринку праці, підприємництва і всіх соціальних вигод (напр.,
програм заощаджень на житло), надає право мандрувати по країнах Шенгену і полегшує переїзд до іншої країни-члена ЄС. Якщо іноземець доведе
наявність коштів у розмірі суми прожиткового мінімуму і витрат на житло,
як правило, він може привезти в ЧР і свою родину. Дозвіл на постійне проживання може бути скасовано лише через серйозне правопорушення, або у
випадку, коли іноземець більше 1 року проживає поза межами ЄС.
1. Дозвіл на постійне проживання можна
буде скасувати у випадку, коли іноземці
матимуть будь-яку заборгованість (це
суперечить законодавству ЄС). Окрім
того, Міністерство внутрішніх справ
матиме онлайн-доступ до баз даних податкових органів та управлінь
соціального забезпечення.

2. Привезти свою сім’ю і жити із нею у ЧР зможуть лише заможні іноземці: для родини з 2 осіб
вимагається чистий прибуток у розмірі 15400
чеських крон (не враховуючи будь-яку грошову
допомогу від держави), родини з 3 осіб - 22000
крон, родини з 4 осіб - 28600 крон. Більшість
іноземців була би змушена відкласти сімейне
життя до отримання громадянства.

Вам не подобаються ці зміни і ви вважаєте, що держава не
має права комусь ускладнювати життя лише тому, що він не
народився в Чеській Республіці?
Підпишіть петицію на сайті jednej.cz
Детальніша інформація на www.migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon

Новий закон про
перебування
іноземців погіршить і
становище іноземців
з дозволом на
постійне проживання,
оскільки:
3. Видача дозволу на постійне
проживання іноземців (віком від
15 років) залежатиме від рішення
спецслужб: якщо ті проголосять,
що мають таємну інформацію,
яка свідчить про небезпечність
іноземця, дозвіл на перебування
буде скасовано без подальшого
обґрунтування, а іноземець не
матиме можливості ознайомитися з цією інформацією або
звернутися за захистом до суду.
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