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o návštěvě záchytných středisek pro žadatele o azyl a 

přistěhovalce do Belgie

Zpravodaj: Giusto CATANIA

I. Úvod – Průběh návštěvy

Delegace čtyř europoslanců (viz přiložený seznam účastníků – příloha 1) se dne 11. října 2007 
vydala do tří záchytných středisek pro žadatele o azyl a nelegální přistěhovalce v Belgii. (viz 
přiložený program – příloha 2)

Cílem návštěvy bylo především shromáždit informace o způsobu přijímání žadatelů o azyl 
a migrujících osob v záchytných střediscích v Belgii a informovat se o uplatňování 
evropských nařízení a směrnicí v oblasti azylu, jako jsou:
- Směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro 

přijímání žadatelů o azyl1 (směrnice o přijímání),
- Směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení 

v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka 2 (směrnice o řízení),
- Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria 

a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané 
státním příslušníkem třetí země v některém z členských států 3 (nařízení Dublin II).

Kromě toho byla návštěva příležitostí k výměně názorů s občanskou společností a k setkání 
s úřady.

Tato návštěva navazuje na jiné podobné cesty výboru LIBE do Itálie, Španělska, Francie, na 
Maltu a do Řecka.

Před návštěvou těchto středisek získala delegace mnoho informací od několika organizací, 
včetně nevládních, kterým by tímto chtěla velmi poděkovat: zejména to byla organizace CIRE 
                                               
1 Úřední věstník L 031, 6.2.2003, s. 18–25.
2 Úřední věstník L 326, 13.12.2005, s. 13–34.
3 Úřední věstník L 050, 25.2.2003, s. 1–10.
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(Koordinace a iniciativy pro uprchlíky a cizince), Centre pour l’égalité des chances et pour la 
lutte contre le racisme (Středisko pro rovné příležitosti a boj proti rasismu), Lékaři bez hranic, 
Aide aux Personnes Déplacées (Podpora běžencům) a Úřad vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky).

Delegace rovněž dne 10. října 2007 uspořádala schůzku s velkým počtem zástupců 
organizací, včetně nevládních, které působí v oblasti přistěhovalectví a azylu v Belgii (viz 
přiložený seznam – příloha 3). Delegace jim děkuje za spolupráci a ochotu.

Delegace navštívila tři střediska pro zadržení přistěhovalců a žadatelů o azyl: střediska INAD, 
127 a 127 bis, což jsou tři ze šesti záchytných středisek v Belgii4.

Návštěvě europoslanců se dostalo pozornosti belgického tisku. Belgičtí novináři a 
zpravodajové televizní stanice Euronews vyslovili přání doprovázet delegaci v těchto 
střediscích. Cizinecký úřad, který je odpovědný za správu těchto tří středisek, však jejich 
přístup ani pořizování obrazových záznamů uvnitř středisek nepovolil.

Z těchto důvodů bylo se zástupci tisku i audiovizuálních médií (zejména tiskovou agenturou 
Belga, skupinou z Euronews a RTBF Radio) dohodnuto, že mohou na delegaci počkat 
u východu ze střediska 127.

Dne 18. října 2007 se konala tisková konference v Evropském parlamentu.

Po návštěvě se delegace chtěla setkat s ministrem vnitra, který má na starost azylovou politiku 
a přistěhovalectví, panem Patrickem Dewaelem. Návrh v tomto smyslu byl panu ministrovi 
doručen, ten však usoudil, že by vzhledem k tomu, že svou funkci vykonává dočasně, bylo 
vhodnější zorganizovat tuto schůzku s jeho nástupcem.

II. Souvislosti

A. Kategorie osob, které mohou být zadrženy v belgických záchytných 
střediscích

Belgická záchytná střediska přijímají několik kategorií osob:

 osoby, které podaly žádost o azyl v Belgii (podrobnosti viz níže)

 osoby, které podaly žádost o azyl v jiné zemi EU – Pokud osoba podala žádost 
o azyl v jiné zemi EU nebo vstoupila na belgické území z této země, požádají orgány 
tuto zemi, aby se dotyčné osoby ujaly. Než tato země osobu převezme, je osoba 
umístěna v záchytném středisku v Belgii.

 příslušníci Společenství – Z každoročních zpráv středisek a z vysvětlení, které 
delegace obdržela, vyplývá, že příslušníci Společenství jsou zadržováni v belgických 
záchytných střediscích za účelem vyhoštění. Jak uvedla odpovědná pracovnice 
cizineckého úřadu při návštěvě delegace, mohou být tito příslušníci zadrženi policií, 

                                               
4 Další je středisko pro nelegální přistěhovalce ve Vottem (CIV), středisko pro nelegální přistěhovalce 
v Merksplas (CIM) a středisko pro nelegální přistěhovalce v Bruggách (CIB).
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neboť jsou podezřelí z účasti na méně závažných trestných činech nebo z práce 
„načerno“; pak jsou dopraveni do záchytných středisek za účelem vyhoštění.

 osoby, které nelegálně pobývaly na belgickém území – Osobám, které byly 
zadrženy na belgickém území, aniž by u sebe měly požadované doklady, osobám, 
jejichž doba legálního pobytu v belgickém království vypršela, osobám, které by 
mohly ohrozit veřejný pořádek nebo národní bezpečnost, osobám vykonávajícím 
samostatnou výdělečnou činnost nebo osobám provozujícím závislou činnost, které 
u sebe nemají k tomu požadované povolení, může být uloženo opuštění území 
s rozhodnutím o vrácení na státní hranice a zbavení svobody za tímto účelem.

 tzv. „nepřijatelné“ osoby: při jejich příjezdu na státní hranici je vydáno opatření 
o jejich navrácení. Obvykle jsou zadrženy ve středisku INAD

B. Doba zadržení 

Zatímco v minulosti mohlo azylové řízení trvat několik let a vést k tomu, že byly vyhoštěny 
rodiny, které se již v Belgii integrovaly, údaje z roku 2006 (kdy se uplatňoval dřívější postup), 
předložené delegaci, svědčí o zrychlení postupu.

Avšak od června 2007, kdy vstoupil v platnost nový zákon, se doby zadržení prodloužily, 
neboť od té doby může celé řízení, a nikoli pouze jeho část, která byla dříve nazývána fází 
přípustnosti, proběhnout v záchytném středisku. 

Zákonem ze dne 15. prosince 1980 je doba zadržení v zásadě omezena na 5 měsíců, 
s možností prodloužit tuto dobu na 8 měsíců, pokud je to odůvodněno veřejným pořádkem 
nebo národní bezpečností.
Navíc není v praxi doba zadržení v Belgii omezena žádnou lhůtou, neboť pokud osoba 
s vyhoštěním nesouhlasí, začíná běžet lhůta nová.

Mimoto údaje o délce zadržení předložené ministerstvem vnitra odpovídají skutečnosti pouze 
částečně. Je to dáno způsobem výpočtu doby zadržení. Jediné údaje, které sdělil cizinecký 
úřad, jsou průměrné doby zadržení v každém středisku, a nikoli průměrné doby zadržení na 
osobu. Není tedy brána v úvahu celková skutečná doba zadržení osoby, neboť přesuny mezi 
středisky se nezapočítávají. Těchto přesunů je přitom mnoho. Ve zprávě střediska 127 bis 
z roku 2006 se například uvádí, že:
Z 2 228 zapsaných osob pochází 126 z jiných středisek:
V roce 2006 bylo 176 obyvatel centra přeloženo do jiného záchytného střediska.

Zadržený, který stráví 2 měsíce ve středisku 127, následně 3 měsíce ve středisku 127 bis a 
nakonec 24 hodin ve středisku INAD, se před navrácením objeví ve statistikách třikrát.
Pro správní orgány se nebude jednat o osobu, která byla zadržována po dobu delší než 5 
měsíců. Naopak, statisticky se bude jednat o 3 osoby, jejichž doba zadržení, počítaná pro 
každé středisko zvlášť, bude činit 2 měsíce, 3 měsíce a 24 hodin. Díky této osobě, která 
v záchytných střediscích stráví 5 měsíců, mohou správní orgány paradoxně výrazně snížit 
statistiky o době zadržení.
Je proto důležité, aby správní orgány zveřejnily doby zadržení pro každou osobu, a nikoli 
pouze pro středisko, což se i podle generálního ředitelství cizineckého úřadu jeví jako 
technicky proveditelné.
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C. Poznámky týkající se azylového řízení v Belgii

Do června 2007 probíhalo řízení o žádosti o azyl ve dvou fázích: Cizinecký úřad posoudil 
přípustnost žádosti a Úřad generálního komisaře pro uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti 
rozhodl, zda je žádost odůvodněná.

Po velké kritice dřívějšího řízení (velmi dlouhé lhůty vyřizování žádostí, obviňování ze 
špatného fungování Cizineckého úřadu atd.) a po odsouzení Evropským soudem pro lidská 
práva (věc Čonka v. Belgie), Radou Evropy i občanskou společností, bylo přislíbeno, že 
v roce 2000 proběhne reforma. 

Plán reformy byl schválen v roce 2005 a nový cizinecký zákon vstoupil celý v platnost dne 
1. června 2007. Od tohoto dne jsou všechny žádosti o azyl posuzovány podle nového 
azylového řízení. 
Posuzování žádosti o azyl ve dvou fázích (rozhodnutí o přípustnosti a rozhodnutí ve věci 
samé) bylo zrušeno. Cizinecký úřad již není příslušný k posuzování přípustnosti žádostí 
o azyl, avšak je nadále příslušný k přijímání rozhodnutí, pokud jde o pobyt, zadržení 
v záchytném středisku a vyhoštění žadatelů o azyl.

Azylové orgány

1. Cizinecký úřad – spadá pod ministerstvo vnitra, řídí vstup na území, pobyt, 
usazování, zadržení cizince v záchytném středisku a vyhošťování cizinců obecně. 

2. Úřad generálního komisaře pro uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti –
posuzuje žádosti o azyl.

3. Rada pro spory s cizinci – potvrzuje nebo mění rozhodnutí Úřadu generálního 
komisaře pro uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti.

4. Státní rada – provádí pouze kontrolu zákonnosti řízení, nemůže rozhodnout namísto 
napadeného azylového orgánu.

Fáze azylového řízení

1. žádost o azyl – Cizinec podá žádost o azyl u Cizineckého úřadu. Pokud vstupuje do 
Belgie bez potřebných dokladů, musí podat žádost buď na hranici nebo do osmi 
pracovních dnů. 

2. Cizinecký úřad žádost zaznamená a osobu vyslechne, přičemž se omezí na identitu, 
původ a trasu cesty žadatele. Cizinecký úřad předloží žadateli o azyl dotazník, aby 
v něm uvedl důvody, pro které o azyl žádá, a možnosti návratu do země, ze které 
uprchl. Toto prohlášení žadatel podepíše a předá Úřadu generálního komisaře spolu 
s celou žádostí.

3. Cizinecký úřad určí, který členský stát Evropské unie je odpovědný za posouzení 
žádosti na základě nařízení Dublin II a prošetří, nebylo-li podáno více žádostí o azyl.
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4. Posouzení žádosti o azyl – Úřad generálního komisaře pro uprchlíky a osoby bez 
státní příslušnosti je příslušný pro přiznání nebo zamítnutí statusu uprchlíka a 
pro přiznání nebo zamítnutí statusu osoby požívají doplňkové ochrany.

5. Podání opravného prostředku k Radě pro spory s cizinci proti rozhodnutí Úřadu 
generálního komisaře pro uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti – Rada pro 
spory s cizinci je příslušná pro potvrzení nebo změnu rozhodnutí Úřadu generálního 
komisaře. Opravný prostředek k Radě pro spory s cizinci je nutné podat do 15 dnů od 
oznámení rozhodnutí Úřadu generálního komisaře. Podání opravného prostředku má 
vůči napadenému rozhodnutí odkladný účinek.

6. Rozhodnutí Rady pro spory s cizinci lze napadnout pouze stížností pro porušení 
zákonnosti („správní kasační stížnost“) u Státní rady.

Pokud osoba přicestuje do Belgie se všemi potřebnými doklady a podá-li žádost o azyl, může 
zůstat po dobu posuzování žádosti o azyl v „otevřeném středisku“. Otevřená střediska 
spravuje FEDASIL, federální přijímací agentura, která byla zřízena v roce 2002. 
Ostatní žadatelé o azyl jsou drženi v kterémkoli záchytném středisku v zemi (s výjimkou 
střediska INAD). 

Tato záchytná střediska mohou přijímat tyto žadatele o azyl:

 osoby, které podaly žádost o azyl na hranici – na osoby v této situaci se 
systematicky uplatňuje zadržovací opatření; jsou zadržovány po celou dobu 
posuzování žádosti o azyl;

 žadatelé o azyl, kteří podali žádost na belgickém území a kteří byli odmítnuti
(včetně osob, které podaly opravný prostředek ke Státní radě), i když po celou dobu 
azylového řízení pobývali v otevřeném středisku; 

 osoby, které podaly žádost o azyl v záchytném středisku a byly zadrženy, neboť se 
nacházejí v situaci nelegálního pobytu; jakmile jsou umístěny do záchytného 
střediska, podají žádost o azyl a zůstanou v něm po dobu řízení;

 osoby, které podaly žádost o azyl v jiné zemi EU nebo osoby, které v Belgii
podávají druhou žádost.

III. Setkání s nevládními organizacemi

Nevládní organizace považují praxi správního zadržování cizinců v Belgii za velmi 
problematickou, pokud jde o respektování základních práv a lidské důstojnosti. Připomínají, 
že podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod musí být svoboda 
pravidlem a zadržení výjimkou. Od reformy azylového řízení však existuje více možností 
pro zadržení žadatelů o azyl jak na hranici, tak na belgickém území5. Mimoto se 
prodloužila doba zadržení, neboť nyní může celé řízení, a nikoli pouze jeho část, která byla 
dříve nazývána fází přípustnosti, proběhnout v záchytném středisku6. 
                                               
5 Článek 74/6 odst. 1a zákona ze dne 15. prosince 1980 o přístupu cizinců na území, jejich pobytu, 
usazování a vyhošťování. Minimálně patnáct situací umožňuje zadržení žadatele po podání žádosti.
6 Článek 74/6 odst. 2 zákona ze dne 15. prosince 1980 o přístupu cizinců na území, jejich pobytu, 
usazování a vyhošťování. Zatímco dříve nesměla doba zadržení po dobu řízení přesáhnout přesně 2 měsíce, dnes 
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Při setkání s poslanci zdůraznily nevládní organizace některé problémy:

1.1.1 Zadržování dětí
Nevládní organizace konstatují, že počet dětí zadržovaných v záchytných střediscích dosáhl 
rozměrů, které vyvolávají v posledních letech velké obavy. Zatímco v roce 2004 bylo 
zadrženo 152 dětí, v roce 2006 jich bylo 627. Kromě toho je toto číslo nižší než ve 
skutečnosti, neboť nezohledňuje středisko ve Vottem, ve kterém byly děti drženy od března 
do června 2006, ani středisko 127, ve kterém jsou děti drženy stále.

Připomínají, že psychické následky takového zadržování u dětí byly opakovaně prokázány: 
studií Université Libre de Bruxelles z roku 1999 a studií zadanou ministerstvem vnitra, jejichž 
zjištění je jasné: „Další zadržování rodin s dětmi je z pohledu práv dítěte a jeho pohody za 
současných podmínek nepřijatelné. Zadržování dětí je v současné době uplatňováno spíše 
svévolně, a nikoli jako poslední výjimečné opatření. Pro některé skupiny osob je zadržení 
automatické, zejména pokud jde o rodiny, které spadají do oblasti působnosti Dublinské 
úmluvy. Za těchto okolností bylo zadržení prakticky automatizováno a tím banalizováno.“7. 

Tyto studie byly v posledních měsících znovu potvrzeny dalšími zprávami, mimo jiné 
zprávou vlámského komisaře pro práva dítěte8 a Lékařů bez hranic9.

1.1.2 Doby zadržení
Ačkoli zákon stanovuje maximální dobu zadržení délce 5 měsíců, podle nevládních 
organizací je tato doba v Belgii někdy ve skutečnosti mnohem delší. Některé osoby tak 
strávily již více než rok bez přestávky v různých záchytných střediscích. Psychické účinky 
takto dlouhého zadržení jsou pro dotčené osoby zničující.

1.1.3 Právní nejistota
Mnoho zadržených osob uvádí, že mají nejasnosti v různých postupech. Nevládní organizace 
při své návštěvě zjistily nedostatky v informování zadržovaných osob, problémy s právní 
pomocí nebo nedostatky v některých postupech. 

Ve střediscích nepůsobí tlumočníci. Někdy se využívá telefonická tlumočnická služba, avšak 
někdy zadrženým osobám překládají jiní zadržení, se všemi problémy souvisejícími 
s překladem právních či správních textů.
Některé problémy plynoucí z této právní nejistoty:

 sociální služby na střediscích nejsou nezávislé: Jedná se o úředníky spadající pod 
ministerstvo vnitra, jejichž úkolem je informovat zadržené, ale také „připravit na 
případné vyhoštění“10.

                                                                                                                                                  
mohou být v některých případech žadatelé o azyl zadržováni až na 3 měsíce a 15 dní, aniž by bylo vydáno 
vykonatelné rozhodnutí.
7 Studie o alternativách k zadržování rodin s dětmi v záchytných střediscích s cílem jejich vyhoštění. Část 
2: „Výhledy a doporučení“, 

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visi
e_FR.pdf , s.19.
8 Kinderrechtencommissariaat „Heen en retour : Kinderrechten op de Vlucht“
9 Lékaři bez hranic, „Lidská cena zadržování“.
10 Článek 68 královského nařízení ze dne 2. srpna 2002, které stanoví režim a pravidla fungování 
použitelná na záchytná střediska a nabídku zaměstnání pro sociální asistenty v záchytných střediscích 
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 Nedostatky v poskytování informací migrujícím osobám: Informační brožury o postupech 
poskytované zadrženým nejsou aktualizovány (několik měsíců po vstupu nového 
azylového řízení v platnost nejsou k dispozici příslušné brožury v několika jazycích) a 
zadržený nemá vždy k dispozici informace o dostupných opravných prostředcích.. Tato 
zjištění potvrzuje i Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

 Problémy týkající se právní pomoci. 
Zadržený má právo na opravný prostředek s odkladným účinkem proti povinnosti opustit 
státní území. Tento opravný prostředek má skutečný odkladný účinek pouze tehdy, pokud 
je podán do 24 hodin od zadržení. V některých střediscích (například 127 bis) může 
přidělení advokáta trvat dokonce více než tři a až čtyři dny, což zadrženého z úřední moci 
zbavuje možnosti podat opravný prostředek s odkladným účinkem, který je však velmi 
důležitý. Takto krátká lhůta vyvolává rovněž otázky, pokud jde o její účinnost (článek 13 
Evropské úmluvy o lidských právech).

1.1.4 Zadržení žadatelů o azyl
Nevládní organizace uvádějí, jakým způsobem jsou osoby někdy zadržovány: žadatel je spolu 
s rodinnými příslušníky předvolán z nějakého nevýznamného administrativního důvodu: 
doplnění žádosti atd. Když se dostaví na Cizinecký úřad, je zadržen a dopraven do záchytného 
střediska, aniž by předvolání tuto možnost nějak naznačovalo.

Tento postup belgických orgánů již odsoudil Evropský soud pro lidská práva ve věci Čonka11

: Soud konstatoval „že není v souladu s článkem 5 [ECHR], aby v rámci plánovaného 
vyhoštění a ve snaze o bezproblémovost nebo účinnost rozhodly správní orgány o vědomém 
oklamání osob, byť se nacházejí v nelegální situaci, pokud jde o účel jejich předvolání, 
s cílem snadněji je zbavit svobody“. Tím spíše to platí, pokud se jedná o osoby, jejichž pobyt 
není nelegální.

Stává se, že v rámci tzv. Dublinského řízení (srov. výše), jsou i osoby, které se pravidelně po 
dobu několika měsíců dostavovaly na základě předvolání, náhle zadrženy s odůvodněním, že 
hrozí, že neuposlechnou opatření o navrácení na hranici.

Při návštěvě delegace Evropského parlamentu migrující osoby tyto postupy potvrdily, 
zejména pak jedna mladá žena, která byla i s dětmi takto zadržena a následně dopravena do 
záchytného střediska.

1.1.5 Časté zdravotní a psychické problémy vyskytující se v záchytných střediscích
Podle nevládních organizací jsou pravidelně zadržovány vážně nemocné osoby a u dalších se 
rozvinou choroby přímo spojené s jejich zadržováním. Je třeba zdůraznit, že lékařské a 
sociální služby nejsou nezávislé a že se stává, že psycholog je zároveň členem vedení 
střediska.  

                                                                                                                                                  
zveřejňovanou veřejnou službou pro přijímání úředníků (Selor), upřesňuje: „jako úředník pro navracení 
připravujete prostřednictvím rozhovorů osoby na vyhoštění tak, aby toto vyhoštění proběhlo efektivně a za 
důstojných podmínek.“
11 Věc Čonka v. Belgie č. 51564/99 (Sekce 3) (bil.) ESLP 2002 – I – (5.2.2002)
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1.1.6 Podmínky zadržování
Kromě toho, že jsou zařízení zastaralá, navíc silně připomínají vězení: všude jsou stráže, 
ostnatý drát, prostor je sledován videokamerami a uplatňuje se režim trestů, mezi nimiž je i 
izolace. Možnosti vycházek jsou velmi omezené (přibližně dvě hodiny denně), stejně jako 
možnosti kontaktu s vnějším světem (je možné telefonovat ven prostřednictvím placené 
telefonní karty, ale ne přijímat hovory, s výjimkou advokáta).

Dalším problémem, který zadržené osoby často velmi špatně snášejí, přičemž některé z nich 
žijí v Belgii již léta a vytvořily si v této zemi vazby, je, že ve střediscích nacházejících se 
v blízkosti letiště nejsou možné návštěvy blízkých.

Nevládní organizace si také stěžují na nejistotu ohledně svého práva na návštěvu středisek –
jedná se o právo podléhající uvážení ministerstva vnitra, které může tento úřad bez 
odůvodnění odejmout, což podle výpovědí samotných nevládních organizací může znamenat 
problém pro jejich činnost. Nevládní organizace nemají přístup do střediska INAD.

1.1.7 Nátlak a násilí doprovázející vyhoštění12

Hlavním rysem vyhošťování je jeho neprůhlednost. Vnější kontroly téměř neexistují; vnitřní 
kontroly jsou ojedinělé; neexistuje sledování videokamerami a možnost podat úspěšně 
stížnost téměř neexistuje. Nevládní organizace udávají, že při vyhošťování v mnoha případech 
dochází k násilí.

IV. Popis návštěvy ve střediscích správního zadržení

A. Středisko INAD (letiště Zaventem)

Středisko INAD se nachází přímo v prostorách letiště Bruxelles-National. Bylo otevřeno 
s cílem přijímat (tzv.) „nepřijatelné“ osoby, to znamená muže, ženy a děti, jejichž vstup na 
území byl zamítnut a kteří čekají na opuštění území, aniž by vstoupili do země.

Bylo otevřeno poté, co byla Belgie kritizována za ubytovací (ubytování na matracích na zemi) 
a hygienické podmínky, v nichž žijí osoby, které nebyly do Belgie vpuštěny.

Ve středisku INAD mohou být zadržovány tyto osoby:

 osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o navrácení, protože nemají doklady 
požadované pro vstup na belgické území nebo protože důvod jejich cesty je podle 
názoru hraniční policie „nejasný“13. Jsou zadržováni po dobu, než je zpět odveze 
letecká společnost, která je přepravila;

 osoby s nelegálním pobytem považované za snadno vyhostitelné;
 odmítnutí žadatelé o azyl, kteří byli zadržováni v záchytném středisku a kteří jsou 

dopraveni do střediska INAD několik hodin před vyhoštěním.

                                               
12 Výtah ze shrnutí zprávy nazvané Záchytná střediska pro cizince – přezkoumání situace
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf.
13 Viz dále přímé svědectví. 
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Ve zprávě za rok 2006, kterou belgické orgány předložily delegaci, se rovněž uvádí, že ve 
středisku INAD pobývalo 200 občanů EU (Malta, Německo, Francie, Polsko, Velká Británie, 
Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Lotyšsko, Litva).

Zdá se, že zadržené osoby v zásadě nezůstávají ve středisku INAD dlouho, avšak pokud 
napadnou rozhodnutí o navrácení, hrozí, že v něm zůstanou déle.

Stav střediska

Středisko je velmi malé. Má rozměry bytu a tvoří ho relativně malé místnosti: vstupní hala, 
obývací pokoj, kuchyň a dvě malé ložnice (jedna pro muže, druhá pro ženy) po patnácti 
patrových lůžkách. Ve středisku jsou okna vedoucí na rozjezdovou dráhu letiště, ale nedají se 
otevřít. Zadrženým není umožněn pohyb mimo středisko.

Do střediska INAD nemají přístup nevládní organizace ani návštěvy, a to také proto, že se 
středisko nachází uvnitř letiště. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky delegaci sdělil, 
že do střediska INAD bohužel nemá pravidelný přístup. 

Ve střediscích neexistují sociální asistenti. Pro děti, které do střediska INAD přicházejí, není 
vytvořena žádná infrastruktura.

Delegace se domnívá, že hmotné podmínky ubytování jsou pro zadržování nevyhovující, 
v každém případě ne na více než několik hodin; připojuje se tak k závěrům Výboru pro 
zabránění mučení (CPT) Rady Evropy, vyjádřeným ve jeho poslední zprávě o středisku 
INAD.

Zdá se, že se připravuje projekt nového střediska.

Diskuse s úřady

Při diskusi se zástupci úřadů a zejména se zástupkyní Cizineckého úřadu tato zástupkyně 
poslancům v reakci na jednu otázku popsala, že osoby, které při vyhošťování vypadají 
nervózně nebo agresivně, jsou spoutány, pokud hrozí, že uprchnou, nebo z bezpečnostních 
důvodů.  Pouta jsou nasazována také při přepravě osob z jednoho střediska do druhého nebo 
ze střediska na letiště.

Zpravodaj se zeptal, do kterých zemí jsou osoby navraceny: zda do tranzitních zemí nebo do 
zemí původu. Byl uveden příklad osoby pocházející z Afriky, která se vydala do Belgie přes 
Libyi. Zástupkyně Cizineckého úřadu uvedla, že v takovém případě jsou osoby poslány do 
Libye jakožto tranzitní země, v souladu s úmluvami o odpovědnosti leteckých společností 
(Chicagská úmluva).

Při diskusi o otázce umístění cizinců do tranzitní zóny zástupkyně Cizineckého úřadu podala 
delegaci několik vysvětlení. 

Při příjezdu osoby na hranici jsou jí předána dvě různá rozhodnutí, jedno se týká vyhoštění a 
druhé zadržení za tímto účelem. Pokud senát soudu prvního stupně rozhodne, že je toto 
zadržení nezákonné a že je nutné dotyčnou osobu propustit, rozhodne Cizinecký úřad o jejím 
„propuštění“ v tranzitní zóně letiště.
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Delegace tuto praxi považuje za nepřijatelnou: osoby se v tranzitní zóně nacházejí bez 
doprovodu; jsou nuceny spát na letištních sedadlech nebo dokonce na zemi a nemají možnost 
se osprchovat. Jeden druh zadržování se tak vlastně nahrazuje jiným. Evropský soud pro 
lidská práva ostatně konstatoval, že tranzitní zónu lze považovat za místo zadržení14).
Odrazující účinek tohoto „propuštění“ činí navíc zákonem stanovený opravný prostředek proti 
rozhodnutí o zadržení v záchytném středisku (INAD) neúčinným, což je v rozporu 
s Evropskou úmluvou o lidských právech. Zadržené osoby jsou informovány o tom, že 
případné propuštění povede k umístění do tranzitní zóny, což mnoho z nich odradí od podání 
žádosti o propuštění, kterou stanoví zákon.

Tato praxe již byla mnohokrát potvrzena belgickými nevládními organizacemi, advokáty nebo 
belgickým federálním mediátorem; bruselský soud prvního stupně, který rozhodoval 
o předběžném opatření, rovněž v roce 2003 konstatoval, že belgický stát zavedl systém, který 
se podobá „maškarádě“. Soud konstatoval, že je nepřípustné a odporující právnímu státu, aby 
„belgický stát umístil cizince na jiné záchytné místo (tranzitní zóna), ve kterém jsou životní 
podmínky nelidské a ponižující, a doufal, že se tak tato osoba „dobrovolně“ rozhodne vykonat 
příkaz k navrácení“.
Ve své poslední zprávě o Belgii rovněž Evropský výbor pro zabránění mučení15 doporučil, 
aby belgické úřady neprodleně přijaly opatření nezbytná pro definitivní ukončení této praxe. 
Zpravodaj se každopádně k těmto doporučením připojuje a žádá Cizinecký úřad, aby podal 
vysvětlení k této praxi, vzhledem k tomu, že podle informací poslanců došlo v září 2007 ke 
třem případům „propuštění“ do tranzitní zóny. 
Belgie byla mimoto velmi nedávno Evropským soudem pro lidská práva v rozsudku ze dne 
24. ledna 200816 odsouzena za „propuštění“ dvou palestinských občanů do tranzitní zóny 
letiště v Bruselu. Soud konstatoval, že umístění do tranzitní zóny je zadržováním, dále že je 
toto zadržování nezákonné a představuje nelidské a ponižující zacházení. 

Svědectví migrujících osob

V době návštěvy se ve středisku nacházely pouze tři osoby. Dvě z nich, původem z Konga a 
Rwandy, měly doklady potřebné pro vstup do Belgie (studijní vízum, cestovní doklad, peníze 
atd.), avšak bylo jim vydáno rozhodnutí o vrácení, neboť důvod jejich cesty byl podle názoru 
hraniční policie „nejasný“. Byli zadrženi na dobu, než je zpět odveze letecká společnost, která 
je přepravila.

Pokud je osobě vydáno rozhodnutí o zákazu vstupu na území, dostane tato osoba
 formulář s vyznačením důvodu,
 rozhodnutí o zadržení v záchytném středisku.

Formulář vyplňuje úředník hraniční kontroly a formulář je v nizozemštině. Cizinec se pod 
ním podepíše. Delegace je překvapena, že cizinec nedostane překlad tohoto formuláře, 
dokonce ani když hovoří jedním z dalších dvou belgických úředních jazyků, francouzsky 
nebo německy. 
Rozhodnutí o zadržení v záchytném středisku je k dispozici v nizozemštině i ve francouzštině, 
ale opírá se o rozhodnutí o navrácení, které existuje pouze v nizozemštině. 
                                               
14 Rozsudky Guzzardi v. Itálie ze dne 6. listopadu 1980, Amuur v. Francie ze dne 25. června 1996 a 
Shamsa v. Polsko ze dne 27. listopadu 2003.
15  http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
16 Věc RIAD a IDIAB v. BELGIE (žaloby č.os 29787/03 a 29810/03).
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Osoba má 24 hodin na podání opravného prostředku proti rozhodnutí o vyhoštění (odkladný 
účinek). Pokud Rada pro spory s cizinci nerozhodne do 72 hodin, je vyhoštění opět možné.

Osobám, které chtějí využít pomoc advokáta, poskytnou orgány střediska telefonní seznam. 
Na recepci je veřejný telefon, ale při telefonátu není možné mít soukromí. Advokáti, kteří se 
chtějí setkat se svými klienty, tak musí učinit v policejních prostorách na letišti, kam je klient 
ze střediska INAD přiveden policejní eskortou.

B. Tranzitní středisko 127 (Melsbroek)

Toto středisko se nachází v Melsbroek vedle vojenského letiště. 
Je postaveno z prefabrikovaných kontejnerů (ložnice s přibližně 20 lůžky, společná místnost, 
kuchyň, jídelna a hovorna). Malá část (vedení, sociální služba, lékařská služba) je zděná. Je 
zde malý dvůr, ale doba určená pro pobyt venku je omezená. Okolo střediska je plot 
s ostnatým drátem.

Středisko je zastaralé. Bylo založeno v roce 1988 jako provizorní zařízení. Delegace 
konstatuje, že tato „prozatímní situace“ trvá již 20 let. Vytvoření nového střediska, které by 
nahradilo střediska INAD a 127, bylo ohlášeno před několika lety. Základní kámen byl 
položen ministrem vnitra P. Dewaelem už před několika měsíci, avšak začátek výstavby je 
plánován na březen 2009 a zahájení činnosti střediska na rok 2010.

Osoby zadržené v tomto středisku jsou: muži, ženy a děti s doprovodem, žadatelé o azyl a 
osoby s nelegálním pobytem.

Poslední zpráva o situaci ve středisku v roce 2006 uvádí několik číselných údajů:

celkem bylo v roce 2006 zapsáno 2 132 zadržených osob, přičemž tento počet se každým 
rokem zvyšuje.
Mezi těmito osobami bylo 558 žen, 152 nezletilých osob s doprovodem a 31 nezletilých osob 
bez doprovodu. 
Průměrná doba pobytu nezletilých osob bez doprovodu činila v roce 2006 25,2 dne, přičemž 
nejkratší lhůta činila jeden den a nejdelší 66 dní.
Průměrný věk v roce 2006 činil 27 let. Nejmladšímu obyvateli střediska byly tři měsíce, 
nejstaršímu 64 let.
Jedna osoba byla propuštěna do tranzitní zóny, tři osoby uprchly.

Podle této zprávy byly ve středisku v roce 2006 zadržovány stovky příslušníků Evropské 
unie: Polsko: 321, Česká republika: 12, Maďarsko: 11, Slovensko: 10, Lotyšsko: 5, Estonsko: 
2, Německo: 1, Slovinsko: 1.

Při návštěvě střediska 127 zástupkyně Cizineckého úřadu delegaci sdělila, že občané 
Evropské unie jsou v tomto středisku zadržováni, pokud jsou „podezřelí“ z méně závažného 
protiprávního jednání nebo z práce „načerno“. Zadržování těchto osob bez řádného odsouzení 
vyvolává řadu otázek. Poslanci na toto téma vyslechli vedení střediska a domnívají se, že jsou 
nezbytná další vysvětlení: pokud tyto osoby spáchaly trestný čin, musí se věci ujmout soudy, 
pokud se jedná o nevinné osoby, musí být propuštěny.
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Přítomnost rodin a dětí s doprovodem nebo bez něj působí vážné problémy, vzhledem 
k naprosto stísněným podmínkám, které jsou pro toto záchytné středisko typické: děti spí ve 
stejných místnostech jako dospělí, kteří nepatří do jejich rodiny.

Zadržené osoby nemohou přijímat návštěvy rodinných příslušníků nebo přátel, rovněž proto, 
že se středisko nachází uvnitř letiště. Členové nevládních organizací je údajně navštěvují. 

Svědectví migrujících osob

Lidé, se kterými se delegace setkala, jí ukazovali své děti a říkali, že to není místo pro ně, že 
žijí a spí s cizími dospělými a že neustále poslouchají jejich rozhovory. 

Někteří si stěžovali na hluk způsobený přistáváním a vzlétáním letadel, který je údajně někdy 
ohlušující.

Chlapec ze Rwandy vyprávěl o průběhu svého řízení a stěžoval si, že nemohl sám vyplnit 
dotazník, který mu předal Cizinecký úřad, a že úředník, který ho vyplňoval, se dopustil chyb, 
jež následně ovlivnily zbytek řízení.

Belgická právní úprava stanoví, že Cizinecký úřad žádost zaznamená, vyslechne dotyčnou 
osobu a „předloží cizinci dotazník, v němž je vyzván k uvedení důvodů, které ho vedou 
k podání žádosti o azyl, jakož i možnosti návratu do země, ze které uprchl“17. Toto prohlášení 
žadatel podepíše a předá Úřadu generálního komisaře spolu s celou žádostí.
V zákoně není zmínka o tom, že by museli dotazník jménem žadatele o azyl vyplnit úředníci. 
Z výpovědí nevládních organizací, se kterými se delegace setkala, vyplývá, že úředníci 
Cizineckého úřadu vyplňují dotazník za žadatele o azyl. Děje se tak za účasti tlumočníka, 
avšak dotyčná osoba nemá právo na advokáta. Žadatelé o azyl si stěžují, že se s nimi při 
rozhovoru s úředníkem Cizineckého úřadu jedná úsečně a v záchytných střediscích panují 
špatné podmínky (hluk, teplota).

Dodržování ramadánu je respektováno: lidé mohou v průběhu tohoto období jíst dříve nebo 
později.

C. Tranzitní středisko 127 bis (Steenokkerzeel)

Toto středisko se nachází v Steenokkerzeel, rovněž vedle letiště. Okolo střediska jsou dva 
vysoké kovové ploty a několik řad ostnatého drátu. Středisko silně vyvolává dojem vězení.
Okna jsou zamřížovaná.

Středisko tvoří dvě budovy. V první budově se nachází sociální, správní a lékařský personál a 
buňka pro izolaci z disciplinárních důvodů. Vnitřní dvůr vede k budově určené pro migrující 
osoby, která se nachází za řadami pětimetrových mříží zakončených ostnatým drátem.

Ve středisku se nacházejí jednak osoby zadržené na belgickém území z důvodu nelegálního 
pobytu a jednak žadatelé o azyl, muži, ženy a děti s doprovodem nebo bez něj.

Údaje18

                                               
17  Článek 51/10 zákona ze dne 15. prosince 1980.
18 Zpráva Cizineckého úřadu za rok 2006 o středisku 127 bis
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V roce 2006 bylo ve středisku pro navracení 127 bis v Steenokkerzeel zapsáno 2 228 osob 
(1 691 dospělých a 537 dětí), nepočítaje v to 520 osob, které zde strávily pouze jednu noc. 

Ženy představují 22,58 % zadržených, děti 24,1 % zadržených, zbytek jsou muži. V roce 2006 
v tomto středisku pobývaly 4 děti bez doprovodu.

Ve středisku rovněž pobývali občané členských států EU (Česká republika, Estonsko, 
Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko – 212 dospělých a 81 dětí v roce 2006).

Průměrná délka pobytu činila v roce 2006 16,08 dne. Nejkratší pobyt byl méně než jeden den; 
nejdelší pobyt šest a půl měsíce.
Celkově činil v roce 2006 počet zadržených osob denně v průměru 96,83.

Ve středisku se nacházejí sociální asistenti a vychovatelé. Některé nevládní organizace mohou 
migrující osoby navštívit, tyto osoby ale nemohou přijímat návštěvy rodiny nebo přátel. 

Svědectví migrantů

Mnoho migrujících osob si stěžuje na nedostatek přiměřené lékařské péče – problémy 
s návštěvou lékaře nebo s komunikací s ním se vyskytují také proto, že není k dispozici 
tlumočení, návštěvy jsou vyřizovány příliš rychle. Za skandální považují zejména situaci ženy 
v pátém měsíci těhotenství, s níž se delegace setkala, a která má rizikové těhotenství.

Rodiče malých dětí znepokojuje, že mezi lékaři není dětský lékař. 
Migrující osoby si stěžují na to, že bezdůvodně dostávají léky proti bolesti a že nedostávají 
informace o tom, jaké léky se jim předepisují, je jim pouze sdělováno, kolikrát denně je mají 
brát. Tato praxe porušuje práva každého pacienta a tím spíše pacienta v obtížné situaci, neboť 
nemá možnost výběru jiného lékaře.

Zadržené osoby vysvětlují, že mají ještě větší strach od září 2007, kdy zemřel jeden mladý 
žadatel o azyl a komunikace týkající se jeho úmrtí byla ze strany vedení velice špatná. 

Nedostatek informací o stavu vyřizování žádostí zadržovaných osob a o tom, co je čeká, 
zhoršuje jejich psychický stav. 

Výpovědi migrujících osob ostatně potvrzuje výroční zpráva za rok 2006, která se zmiňuje o 
- hladovkách desítek osob, někdy celých oddělení střediska, včetně dětí; cílem těchto 

akcí bylo zajistit, aby se příslušná místa zabývala jejich stížnostmi nebo protestovat 
proti nedostatku jídla; 

- třech pokusech o sebevraždu v roce 2006.

V. Postřehy zpravodaje

Systematické zadržování

Zpravodaj zdůrazňuje, že podle jeho názoru je dočasné správní zadržování ze své podstaty 
porušením lidských práv a pojem správního zadržování je z právního hlediska nepřijatelný. Za 
porušení práva správní povahy (nelegální vstup do země nebo uplynutí platnosti povolení 
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k pobytu) je totiž stanoven trest odnětí svobody, a to navíc často na nepřiměřeně dlouhou 
dobu.
Z tohoto důvodu je nutné tato střediska pro dočasné zadržování považovat za místa, která 
nelze tolerovat, a měla by proto být zrušena. Byl by to první krok umožňující konkrétně se 
zabývat hledáním jiného způsobu přijímání.
Zejména je nepřijatelné, aby se takto zacházelo s žadateli o azyl: tito muži, ženy a někdy 
i děti, kteří utíkají před těžkostmi a žádají o útočiště v Evropě, nemohou být zavíráni do 
zařízení, která porušují svobodu jednotlivců a představují porušování základních práv.
Zpravodaj se proto domnívá, že žadatelé o azyl nesmí být v žádném případě (jak to stanoví 
mezinárodní úmluvy) správně zadržováni. Zbavování cizinců svobody se dotýká jedné ze 
základních svobod a mělo by zůstat výjimkou a ne pravidlem, což potvrzuje judikatura 
Evropského soudu pro lidská práva.
Navíc se zdá, že Belgie uplatňuje zadržení žadatelů o azyl na hranici a žadatelů o azyl v rámci 
„Dublinského řízení“ systematicky a obecně, bez ohledu na to, kdo jsou tito cizinci (ženy, 
děti) a jaké je riziko, že se budou vyhýbat Cizineckému úřadu.
Od vstupu nového zákona v platnost výrazně přibylo možností zadržovat žadatele o azyl. To 
porušuje základní zásadu Ženevské úmluvy, podle které by se na žadatele o azyl neměly 
uplatňovat sankce za nelegální vstup nebo pobyt. 
Rovněž Komise ve své zprávě Radě a Evropskému parlamentu o uplatňování směrnice o 
přijímání19 připomíná, že „zadržení žadatele o azyl je podle směrnice výjimkou ze 
všeobecného pravidla o volném pohybu, jež je použitelná pouze „v případě nutnosti“, a že „je 
automatické zadržení dané osoby bez jakéhokoliv zhodnocení její situace v rozporu se 
směrnicí“.
V záchytném středisku nejsou splněny podmínky pro řádný průběh azylového řízení: vedle 
silného psychického tlaku, kterým je zadržení samo o sobě, je velmi obtížné komunikovat 
s vnějším světem, získat nezávislé stanovisko sociální nebo právní služby, shromáždit 
informace užitečné pro řízení (neexistuje připojení na internet) atd.
Vzhledem k tomu, že nelze bez problémů získat advokáta, je prakticky nemožné podat 
opravný prostředek v požadované formě a lhůtách (velmi krátkých), tím spíše, že řízení před 
Radou pro spory s cizinci je písemné a ponechává žadateli o azyl velmi malý prostor pro ústní 
formulaci připomínek při jednání. Tyto velmi krátké lhůty představují vážný důvod k obavám.

Doba zadržení

Doba zadržení je velmi důležitá vzhledem k dopadům, které může mít dlouhé zadržování na 
dotčenou osobu. 
Tato doba je již příliš dlouhá, vezmeme-li v úvahu doporučení Rady Evropy, které navrhuje, 
aby byl tento typ zadržování omezen na jeden měsíc20. V praxi není doba zadržení v Belgii 
omezena žádnou lhůtou, neboť pokud osoba s vyhoštěním nesouhlasí, začíná běžet lhůta 
nová.
Nedávná zpráva objednaná Evropskou komisí rovněž uvádí21:
Pokud jde o dobu zadržení, vyvstává vzhledem k použitelnosti směrnice na žadatele o azyl 
zadržované v záchytných střediscích otázka, zda doba zákonného zadržování v délce 2 měsíce 
                                               
19 Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2003/9/ES ze dne 
27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl, KOM(2007)0745 v konečném 
znění.
20 Doporučení parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1547.
21 Zpráva o Belgii vypracovaná z podnětu Evropské komise o provádění směrnice o přijímání, s cílem 
pomoci vypracování zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění této směrnice 
KOM(2007)0745 v konečném znění.
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(s možností prodloužení až na 8 měsíců), může být považována za co nejkratší přiměřenou 
dobu.
Zadržování nezletilých osob

V Belgii jsou děti s doprovodem i bez něj zadržovány v záchytných střediscích. Podle 
nevládních organizací se jejich počet zvyšuje.
Zadržováním dětí se porušuje Mezinárodní úmluva o právech dítěte22, nemluvě o přerušené 
školní docházce. Belgie byla nedávno odsouzena Evropským soudem pro lidská práva za 
zadržování a navrácení nezletilé dívky23. Soud posoudil jako nelidské zacházení tyto prvky: 
zadržování ve středisku původně určeném pro dospělé, zadržování za stejných podmínek jako 
u dospělých bez přihlédnutí k potřebám daných věkem a velkou zranitelností.

Ve zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu o uplatňování  směrnice o přijímání24 je 
Belgie také uváděna mezi zeměmi, které odmítají přístup ke vzdělání zadržovaným nezletilým 
osobám nebo tento přístup v praxi znemožňují nebo velmi omezují. Komise připomíná, že 
tato praxe je v rozporu se směrnicí o přijímání. Směrnice o přijímání totiž stanoví, že Členské 
státy zaručí nezletilým dětem žadatelů o azyl a nezletilým žadatelům o azyl přístup ke 
vzdělávacímu systému za podobných podmínek jako státním příslušníkům hostitelského 
členského státu až do okamžiku výkonu rozhodnutí o jejich vyhoštění nebo vyhoštění jejich 
rodičů. Toto vzdělání může být poskytováno i v ubytovacích střediscích.25

Komise také připomíná, že některé členské státy, mezi nimi i Belgie, nemají stanovený žádný 
postup pro identifikaci zranitelných žadatelů o azyl, a upozorňuje, že je možné vážně 
pochybovat o tom, zda skutečně probíhá identifikace osob se zvláštními potřebami v členských 
státech, kterým tento nástroj chybí, a jakým způsobem. Podle této zprávy:
K vážným problémům by mohlo dojít v členských státech, které nevylučují zadržení žadatelů 
o azyl se zvláštními potřebami.
Vzhledem ke zvláštní situaci, ve které se zranitelní žadatelé o azyl nacházejí, by mělo být 
jejich zadržení považováno za krajní řešení, a to v řádně odůvodněných případech.26

Zpravodaj zdůrazňuje, že by nezletilé osoby v žádném případě neměly být zadržovány a že se 
nikdy nesmí zapomínat na nejlepší zájem dítěte. Stát, který by nechránil děti, by šel proti 
našim nejvyšším hodnotám.

Nedostatek informací poskytovaných migrujícím osobám

Ačkoli směrnice o přijímání a směrnice o řízení ukládají jasné povinnosti o informování 
zadržených migrujících osob, vyplývá z jejich svědectví velmi špatná znalost a pochopení 
řízení, práv, dostupných opravných prostředků nebo jednoduše toho, co je čeká. Tento 
                                               
22 Mezinárodní úmluva o právech dítěte, přijatá a otevřená k podpisu, ratifikaci a přistoupení Valným 
shromážděním Organizace spojených národů v jeho rezoluci 44/25 ze dne 20. listopadu 1989, která vstoupila 
v platnost dne 2. září 1990 – viz http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
23 ECHR, 12/10/06, č. 13178/03, Mubilanzila Mayeka a Kaniki Mitunga v. Belgie.
24 Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2003/9/ES ze dne 
27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl, KOM(2007)0745 v konečném 
znění.
25 Článek 10 směrnice o přijímání.
26 Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění směrnice 2003/9/ES ze dne 
27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl, KOM(2007)0745 v konečném 
znění.
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nedostatek informací je nejzjevnější ve středisku 127 bis.

Pokud jde o středisko INAD, nemají do něj přístup ani nevládní organizace, ani návštěvy či 
advokáti; ti mohou s migrujícími osobami hovořit pouze na policejní stanici. 
Ve směrnici o řízení a směrnici o přijímání se však trvá na tom, aby advokáti, zástupci Úřadu 
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nebo nevládní organizace měli přístup do středisek, ve 
kterých jsou ubytováni žadatelé o azyl, aby jim mohli pomáhat. Omezení tohoto přístupu lze 
uložit pouze z důvodu bezpečnosti středisek (a nikoli proto, že sousedí s letištěm) a prostor a 
žadatelů o azyl. Směrnice o řízení stanoví, že omezení jsou přípustná pouze pokud tím přístup 
právního zástupce nebo jiného poradce není podstatně omezen nebo znemožněn.27

Do ostatních navštívených středisek 127 a 127 bis mají nevládní organizace přístup, avšak 
jedná se o nezaručené právo; přátelé nebo jiné návštěvy migrujících osob do nich přístup 
nemají.
Ve zprávě, jejíž vypracování nedávno zadala Komise28, se uvádí, že většina obyvatel střediska 
nemá informační či přijímací brožuru. Většina z nich neví, že má právo podat opravný 
prostředek. Nemají vždy přístup k tlumočníkovi. Organizace systému pohotovosti lékařské 
péče je v několika záchytných střediscích problematická. Mnoho obyvatel střediska si stěžuje 
na nedostatečné sledování jejich duševního zdraví. Jsou zaznamenávány problémy spojené s 
povahou a kvalitou právní pomoci. Ačkoli nedochází k žádným problémům se správním 
rámcem, psychosociální prostředí může problémy působit. Konečně, v záchytných střediscích 
není zaručeno sloučení rodiny zadržených žadatelů o azyl.
Navíc je problematická školní docházka nezletilých osob v záchytných střediscích a také 
skutečnost, že jsou děti umisťovány společně s dospělými osobami v rozporu s čl. 37 písm. c 
Mezinárodní úmluvy o právech dítěte.

VI. Závěry

1. Systematické zadržování některých kategorií žadatelů o azyl – zejména pokud jde 
o případy typu „Dublin“, aniž by byla zohledněna konkrétní situace osob, na něž je 
zadržovací opatření uplatňováno, je a fortiori nepřijatelné. Situace je o to více šokující, pokud 
jsou zadržovány zranitelné osoby (děti, těhotné ženy, rodiny s malými dětmi, nemocní, a to i 
vážně, atd.).

2. Stísněné podmínky, hluk, různé tlaky, vězeňské prostředí a soužití s jinými 
zadrženými způsobují, že zadržování, trvající někdy velmi dlouho (v některých případech na 
déle než 5 let), je pro zadržené osoby další stresovou situací.

3. Zadržování občanů Společenství je neodůvodnitelné a představuje porušení základních 
práv, neboť zbavení svobody za pouhé porušení správních předpisů (například nepřihlášení se 
u obce) je nepřiměřené. Údaje poskytnuté belgickými orgány jsou o to znepokojivější, že se 
týkají stovek případů.

                                               
27 Článek 16 směrnice o řízení.
28 Zpráva o Belgii vypracovaná z podnětu Evropské komise o provádění směrnice o přijímání, s cílem 
pomoci vypracování zprávy Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění této směrnice 
KOM(2007)0745 v konečném znění.
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4. Právo na tlumočníka a právo na rozhodnutí vyhotovené v jazyce, kterému daná osoba 
rozumí, musí být dodržováno, pokud jde o všechny cizí státní příslušníky, na něž se vztahuje 
rozhodnutí belgických orgánů. Je tím více ohromující, že překlady těchto rozhodnutí někdy 
nejsou poskytovány ani v některých belgických úředních jazycích.

Delegace doporučuje Belgické vládě, aby:

1. poskytla jasnější informace, zejména pokud jde o:

– zadržování občanů Společenství v belgických střediscích;

– aktuální údaje (za rok 2007) o počtech zadržených ve střediscích s uvedením podrobností a 
nejen „průměru“;

2. vyjasnila své stanovisko týkající se zejména:

– toho, zda hodlá pokračovat v praxi automatického zadržování, dokonce i dětí, ačkoli četné 
zprávy ukazují, že má závažné následky;

– toho, v jakých případech povoluje používání pout při přepravě zadržených do záchytných 
středisek;

– jejího výkladu mezinárodních závazků vyplývajících z Chicagské úmluvy a jejího vztahu 
k mezinárodním nástrojům na ochranu lidských práv;

– právního základu praxe zadržování osob, které se dopustily méně závažného protiprávního 
jednání nebo které pracují „načerno“;

– opatření přijatých za účelem vyšetření důvodů a okolností pokusů o sebevraždu uvedených 
ve zprávě za rok 2006;

3. přijala urychleně důležitá legislativní opatření, zejména: 

– přestala zadržovat zejména občany Společenství;

– změnila lhůty pro podání opravných prostředků s odkladným účinkem proti povinnosti 
opustit území (v současné době 24 hodin) a pro vydání rozhodnutí Rady pro spory s cizinci 
(72 hodin) a aby v každém případě zajistila, že se nevyjádření této Rady nebude spojovat 
s možností cizince vyhostit;

– zastavila praxi nelegálního předvolávání s cílem snadněji provést vyhoštění, kterou již 
odsoudil Evropský soud pro lidská práva;
– zastavila praxi, která byla nedávno rovněž odsouzena Evropským soudem pro lidská práva, 
spočívající v umisťování cizích státních příslušníků do tranzitních zón;

– stanovila přístup ke vzdělání pro všechny nezletilé osoby, zejména pro ty, které byly 
zadrženy;
– stanovila pravidelný, regulovaný a zaručený přístup nevládních organizací, které si přejí 
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soustavně zasahovat a poskytovat zadrženým osobám poradenství, a Úřadu vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky, do všech středisek (včetně střediska INAD) a do různých fází 
řízení;

– podnikla nezbytné kroky k tomu, aby sociální služby ve střediscích již nebyly závislé na 
ministerstvu vnitra a aby lékaři nebyli závislí na vedení záchytného střediska;

– stanovila přítomnost tlumočníků a kulturních mediátorů nezávislých na správě střediska.
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ANNEXE 1

Parlement Européen
Commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures
Délégation en Belgique 

11 octobre 2007 

LISTE DES PARTICIPANTS

Membres de la Commission LIBE

Martine ROURE – Chef de délégation
Giusto CATANIA - Rapporteur
Jean LAMBERT

Frieda BREPOELS (hors quota)

Assistants 

Pauline CHAIGNE (assistante de Martine ROURE)
Edoardo BOGGIO (assistant de Giusto CATANIA)
Matthias DIEPENDAELE (assistant de Frieda BREPOELS)

Groupes politiques

Adam ISAACS (PPE) 
Annie LEMARCHAL (PSE)
Anders RASMUSSEN (ALDE)
Jean-Luc ROBERT (VERTS)
Chiara TAMBURINI (GUE)

Secrétariat de la Commission LIBE

Ana DUMITRACHE

Journaliste du Parlement (émission Parlamento, Euronews)

Andreas ROGAL

Interprètes 

IT : D. FUMAGALLI ; F. DI ROSSO; NL: BOERSMA J; et SIMONS K.; FR: GOOSSESNS 
VAERE; GOOSSENS GALLE
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PŘÍLOHA 2

Evropský parlament
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost

a vnitřní věci
Delegace do Belgie

11. října 2007

Návrh programu 4

14:00 – 14:45 Cesta autobusem z Evropského parlamentu do střediska INAD (letiště 
Zaventem)

14:45 – 15:30 Návštěva střediska INAD

15:30 – 16:00 Cesta do tranzitního střediska 127, Melsbroek

16:00 – 17:00 Návštěva střediska 127

17:00 – 17:30 Cesta do návratového střediska 127 bis, Steenokerzeel

17:30 - 19:00 Návštěva střediska 127 bis

19:00 – 19:30 Návrat do Evropského parlamentu
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ANNEXE 3

Parlement Européen
Commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures
Délégation en Belgique 

11 octobre 2007 

LISTE D’ORGANISATIONS QUI ONT PARTICIPE A LA PREPARATION DE LA 
DELEGATION ET A LA REUNION PREPARATOIRE DU 10/10/2007

CIRE (Coordination et Initiatives pour et 
avec les Réfugiés et Etrangers)

Cédric Vallet

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Pieter Stockmans

UNHCR
Protection Unit

Christine Flamand

Centre pour l’égalité des chances et pour 
la lutte contre le racisme

Caroline Stainier

Ligue des droits de l'Homme asbl Pierre-Arnaud Perrouty

Médecins Sans Frontières
Artsen Zonder Grenzen

Pierre Ryckmans: °
Alice Rousseaux: °
Benoit De Gryse: °

Caritas international België Belgique Mathieu Beys

Jesuit Refugee Service (JRS) - Belgium   Edouard Jadot

Comité Belge d'Aide aux Réfugiés
Belgische Comité voor Hulp aan 
Vluchtelingen

Mathilde Henkinbrant

Aide aux Personnes Déplacées asbl Régine Thiebaut

IOM Anne-Christine Roisin

Amnesty International EU Office Kris Pollet

AEDH Mélanie Bartezen
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