
Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă     Londres, cidade aberta

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен     Londen is open

Londýn je otvorený     Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud     London je odprt

#LondonIsOpenLondon je odprt Londyn jest otwarty

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous     Londra è aperta

Londra è aperta     London ist offen     Londra e deschisă

Londra e deschisă     Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet     Londýn je otvorený

Londona ir atvērta     Londýn je otevřený     London er åben

Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud

London on avatud     London je odprt     Londyn jest otwarty

Londres, cidade aberta     Το Λονδίνο είναι ανοιχτό     Londonas yra atviras

Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous

Londen is open     London nyitva áll     London är öppet

Londonas yra atviras     Londres, ciudad abierta     Лондон e отворен

London er åben     Lontoo on avoinna     Londra hija Miftuħa



Londoni linnapea Sadiq Khan on selgitanud, et Londonis  
elavad ELi kodanikud kuuluvad Londonisse ja on siin 
teretulnud. Aitamaks teil välja selgitada, mida Brexit  
tähendab ja kuidas taotleda „püsielaniku staatust”,  
on ta tööle pannud teabekeskuse.

Mida tähendab Brexit teie staatusele?
Kui te olete Eurooplane, kes elab siin tulenevalt vaba liikumise 
õigusest, siis muutub teie elaniku staatus, kui Ühendkuningriik 
EList lahkub. Kui te soovite jätkata Ühendkuningriigis elamist ja 
töötamist, peate te taotlema uut elaniku staatust – püsielaniku 
staatust. Kui teie olete ja teie pereliikmed on mis tahes ELi 27 
liikmesriigi (EL27) või Islandi, Norra, Liechtensteini või Šveitsi 
(EMP+) kodanikud ja elavad Ühendkuningriigis, peate  
te esitama taotluse. See hõlmab kolmanda riigi kodanikke – 
kelle sisserändajastaatus sõltub EL27 või EMP+ pereliikmest.

Kuidas püsielaniku staatust taotleda?
Püsielanike kava avaneb piiranguteta alates 30. märtsist  
2019 ja te peate esitama taotluse 30. juuniks 2021.  
Taotluse esitamine on tasuta. Taotluse saab esitada veebis.

Täiendavat teavet vt aadressil  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


