Hội đồng ngoại kiều (UNE).
UNE là một cơ quan hành chánh tương tự như toà án cứu xét các vụ khiếu nại về việc bác đơn
do Nha ngoại kiều (UDI) đưa ra chiếu theo Luật ngoại kiều và Luật quốc tịch. UNE trực
thuộc sự quản trị của Bộ tư pháp (JD). Bộ lãnh đạo theo luật, thông tư, ngân sách và các ưu
tiên tổng quát, nhưng không thể chỉ thị UNE về sự suy diễn luật, áp dụng sự phán đoán hoặc
quyết định của từng vụ.
Những vụ tại UNE bao gồm các loại như: sự che chở (xin tỵ nạn), di dân theo gia đình, giấy
phép cư trú và xin quốc tịch.
UNE có trên 350 nhân viên, trong đó có khoảng 30 trưởng Hội đồng có khả năng như thẩm
phán. Ngoài ra UNE còn có khoảng 300 thường dân đã đảm nhận những chức vụ tự nguyện
như thành viên của Hội đồng.
UNE đưa ra quyết định qua nhiều cách khác nhau. Quyết định có thể được đưa ra trong cuộc
họp Hội đồng với sự hiện diện của người khiếu nại, hoặc trong cuộc họp Hội đồng mà không
có sự hiện diện của người khiếu nại, hoặc do trưởng Hội đồng đưa ra sau khi chuẩn bị tại thư
ký đoàn và bởi thư ký đoàn. Trưởng Hội đồng quyết định hình thức giải quyết trong từng vụ.
Theo Luật ngoại kiều, Trưởng Hội đồng hoặc thư ký đoàn có thể quyết định những vụ không
có vấn đề nghi ngờ nào đáng kể mà không cần có cuộc họp Hội đồng. Việc này có thể xảy ra
với những vụ mà ở đó dễ xác nhận các yêu cầu cụ thể đã hội đủ trong luật và thông tư. Chỉ
những vụ có sự hoài nghi đáng kể, mới triệu tập cuộc họp Hội đồng để cứu xét.
Hầu hết các cuộc họp Hội đồng được tổ chức với sự hiện diện của người liên hệ. Nhưng cũng
có những cuộc họp Hội đồng được tổ chức mà người khiếu nại không được mời đến tham dự.
Thí dụ như khi người khiếu nại và UDI cùng đồng ý về nền tảng của các sự kiện có thực, ý
muốn nói là lời khai của người khiếu nại được dùng làm nền tảng trước khi nội vụ được
chuyển đến UNE, thì cuộc họp Hội đồng được tổ chức mà người khiếu nại sẽ không hiện
diện. Trái lại sự hiện diện của người khiếu nại là quan trọng trong những vụ mà người này có
thể góp phần làm sáng tỏ các sự kiện.
Trong các cuộc họp Hội đồng, có sự tham dự của Trưởng Hội đồng cùng với hai thành viên
trong Hội đồng là thường dân. Thư ký đoàn tại UNE có trách nhiệm chuẩn bị các vụ sẽ được
cứu xét trong cuộc họp Hội đồng. Trưởng Hội đồng phân phát các văn kiện của nội vụ cho hai
thành viên trong Hội đồng trước cuộc họp. Các cuộc họp sẽ diễn ra trong phòng kín.
Mở đầu cuộc họp, trưởng Hội đồng giải thích về nội vụ sẽ được cứu xét vụ trong cuộc họp,
giới thiệu những người hiện diện và khuyên bảo người khiếu nại. Trong cuộc họp, người
khiếu nại sẽ trả lời các câu hỏi từ Hội đồng và luật sư của mình. Luật sư đại diện có cơ hội để
trình bày ngắn gọn ở phần cuối. Những vụ được cứu xét trong cuộc họp Hội đồng được quyết
định qua biểu quyết đa số.
Quyết định được thực hiện trong từng vụ không thể được đem ra tái cứu xét tại Bộ, chính phủ
hoặc ban lãnh đạo của UNE, nhưng có thể được đem ra tái cứu xét tại hệ thống toà án.
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