Dự thảo luật ngoại kiều mới từ tháng 5 năm 2013 sẽ chặt chẽ hơn đối với tất cả

Một nghìn lẻ một lý do để từ chối hoặc hủy bỏ cư
trú của người nước ngoài
Người ngoại quốc (đặc biệt những người đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu) phải chịu sự
kiểm soát rất nghiêm ngặt từ phía các cơ quan hành chính. Nếu có chuyện gì thay đổi trong cuộc
sống của họ (mất việc làm, ngừng kinh doanh, ly hôn hay kết thúc năm học), thì họ có thể mất giấy
phép cư chú của mình. Họ bị phụ thuộc vào con dấu của các quan chức, nhưng họ không thể tiếp
cận với các văn phòng làm việc của Bộ Nội vụ vì ở đó người xếp hàng quá đông, hơn nưa các cán bộ
hành chính không kịp đối phó với số đơn nộp trong thời hạn luật định. Để tránh những sai lầm trong
quá trình gia hạn cư trú phức tạp, họ phải trả tiền cho các dịch vụ tốn kém của luật sư hay những
người trung gian chuyên nghiệp. Nếu họ không có việc làm (hợp đồng lao động), họ không có được
bảo hiểm y tế công cộng, mà chỉ được trả bảo hiểm y tế thương mại, mà trong đó không bao gồm
các dịch vụ y tế cần thiết. Họ thường phải hoãn kết hôn và xây dựng gia đình,bởi vì thêm mỗi thành
viên trong gia đình họ phải chứng minh thêm mức thu nhập cho cơ quan hành chính.
Hy vọng duy nhất của họ cho cuộc sống
bình yên là cơ hội xin được cư trú định
cư – nhưng bây giờ điều đó còn khó khăn
hơn trước, vì Bộ Nội Vụ đề nghị thắt chặt
thêm:
1. Cho ra thêm loại thị thực mới – gọi là thị thực quốc gia,
những người cầm thị thực này sẽ không thể gia hạn thêm,
kể cả khi làm việc cho cty họ cũng không được sử dụng bảo
hiểm y tế công cộng và họ sẽ không bao giờ được định cư
tại Cộng Hòa Séc, hội nhập và đón gia đình của mình
2. Đối với tất cả người ngoại quốc khác, điều kiện có
được định cư và cơ hội đón gia đình được đặt trên mặt
tài chính: mức thu nhập mỗi tháng của gia đình (không
tính bất cứ trợcấp nào của nhà nước) là 15.400 Kč (cho
2 thành viên), 22.000 (cho 3 thành viên) và 28.600 Kč
(cho gia đình có 4 thành viên), và điều này không tính
đến mức chi phí cho cuộc sống trong thực tế. Điều kiện
chặt chẽ trong chứng minh thu nhập này sẽ áp dụng đối
với cả sinh viên.

3. Được phép kinh doanh chỉ dành những ai có kế hoạch
đầu tư „đáng tin cậy và khả thi“chủyếu tại CH Séc. Đối
với các công ty (tổng công ty), bộ sẽ thẩm định xem
người ngoại quốc đó có thực sự đóng góp đáng kể cho
công ty hay không. Đề xuất có tính đến việc hủy một số
loại cư trú định cư hiện có mà chính do bộ đã đề nghị.
4. Giấy phép cư trú có thể bị từ chối/không gia hạn/hủy
bỏ trong các trường hợp được quy định theo pháp luật.
Trong bộ luật hiện nay số con số lý do này là 20, bộ luật
mới sẽ tính đến tận 60 lý do!
5. Người nước ngoài sẽ bị trừng phạt – không gia hạn
giấy phép cư trú, cả vì sai phạm của người cho việc làm
(chủ cty hoặc cty nói chung).
6. Cư trú của người ngoại quốc sẽ bị phụ thuộc vào ý
kiến của cơ quan tình báo: nếu họ tuyên bố rằng họ có
thông tin mật chứng tỏ sự nguy hiểm của người ngoại
quốc, thì họ sẽ cấm không cho người ngoại quốc ở lại,
mà không cần biện minh thêm. Và người ngoại quốc
sẽ không có cơ hội tìm hiểu thông tin hay khiếu nại lên
tòa án.

Bạn không thích những thay đổi này và bạn nghĩ rằng nhà nước
không có quyền làm phức tạp thêm trong cuộc sống của mình chỉ vì
bạn không sinh ra trên đất Séc? Hãy ủng hộ chiến dịch của chúng tôi
và ký tên vào bản kiến nghị tại jednej.cz
Liên hệ: office@konsorcium-nno.cz
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