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EList pärit 
londonlaste 
teabekeskus 

Londoni linnapea Sadiq Khan on selgitanud, et Londonis 
elavad ELi kodanikud kuuluvad meie suurepärasesse linna 
ja on siin teretulnud. 
 
Oleme loonud selle keskuse, et tagada ELi kodanikele ja 
nende peredele kogu vajalik teave Londonis elamise kohta 
pärast Brexitit. Oleme koostanud mitu sellekohast materjali, 
et anda teile selget ja erapooletut teavet ja pakkuda 
vajaduse korral juhiseid edasise nõu ja abi saamiseks. 
Seda lehte värskendatakse jätkuvalt. 
 
Registreerige mind ELi londonlaste teabekeskuse 
infovärskenduste saamiseks 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: mida tähendab see ELi kodanikest 

londonlastele? 

Juunis 2016 hääletas Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkumise poolt. Allpool oleme 
esitanud vastused mõnele küsimusele, mis teil võivad tekkida seoses selle otsusega ja 
Brexiti mõjuga teile. 
 

Mis on Brexit? 
Brexit on populaarne termin Ühendkuningriigi lahkumise kohta EList, millise otsuseni jõuti 
23. juunil 2016 toimunud rahvahääletuse tulemusel.  
 
Märtsis 2017 teatas peaminister Theresa May ametlikult ELile Ühendkuningriigi kavatsusest 
lahkuda EList ehk väljaastumisest EList artikli 50 alusel. Sealt algas kaheaastane 
läbirääkimisprotsess, et leppida kokku, millised peaksid olema Ühendkuningriigi EList 
lahkumise tingimused ja millisteks kujuneksid tulevased suhted ELiga.  
 
Ühendkuningriik on olnud ELi liige alates 1973. aastast. See tähendab, et paljud kehtivad 
struktuurid, kokkulepped ja lepingud, mis on olnud osa Ühendkuningriigi liikmeksolekust 
ELis, muutuvad üleliigseteks, kui Ühendkuningriik EList välja astub. Uued struktuurid, 
kokkulepped ja lepingud peavad asendama neid, mis hakkavad järgima Ühendkuningriigi 
õigust, mitte liidu õigust. 
 

Millist mõju avaldab Brexit ELi kodanikest londonlastele? 
Londonlased, olenemata nende taustast või kodakondsusest, on vastupidavad ja leidlikud 
ning võimelised kohanema muudatustega ja tervitavad uusi võimalusi. Kõik muutused ei ole 
lihtsad ja soovitud või jäävad isegi meie kontrolli alt välja. Olenemata sellest, mida te Brexitist 
arvate, mõjutab see oluliselt kõigi elusid.  

See kehtib nendele 27 Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi passi omanikele, nii nagu ka ELi 
mittekuuluvate riikide, näiteks Norra, Liechtensteini ja Islandi (tuntud ka kui EMP riigid) ning 
Šveitsi kodanikel kui ka nende perekonnaliikmetele, kes elavad siin püsivalt vaba liikumise 
õigustest lähtudes. Eurooplased, kes elavad Ühendkuningriigis vaba liikumise seaduse 
alusel, peavad arvestama oma elaniku staatuse muutumisega. Ühendkuningriigi valitsus on 
leppinud ELiga kokku nende elanike uue staatuse, et nad saaksid jätkata riigis elamist ja 
töötamist. Seda uut elaniku staatust nimetatakse püsielaniku staatuseks. Kui te olete 
Ühendkuningriigis elav EL, EMP või Šveitsi kodanik, peate te (v.a mõnel erandjuhul) 
Ühendkunigriigi siseministeeriumilt püsielaniku staatust taotlema. See võib kehtida ka juhul, 
kui te pole ELi, EMP või Šveitsi kodanik, kuid teie pereliige on. 



 

 

Londoni linnapeal ei ole seadusandlikke volitusi selle protsessi ohjamiseks, kuna see jääb 
Ühendkuningriigi valitsuse pädevusvaldkonda, kuid ta tahab tagada, et londonlased EList, 
EMP riikidest ja Šveitsist ning ka nende pered saaksid jääda meie kogukonna osaks ja 
panustada sellesse täielikult.  

Need juhendlehed on mõeldud selleks, et anda teile selget ja erapooletut teavet ja juhatada 
teid vajaduse korral asjakohaste ressurssideni edasise nõu ja abi leidmiseks. Nendel 
lehekülgedel ei anta õiguslikku nõu ja GLA ei saagi seda teha. 
 

Millised saavad olema ELi ja Ühendkuningriigi tulevased suhted?  
Suur osa sellest tuleb veel kokku leppida ja meedias on laialdaselt arutatud mitut 
stsenaariumit, kaasa arvatud EList lepinguta lahkumise ehk kokkuleppele mittejõudmise 
väljavaade. See avaldaks tõsist mõju organisatsioonidele, ettevõtetele ja üksikisikutele, kes 
lähtuvad ELi määrustest ja korrast, milles on kokku lepitud ELi aluslepingute kohaselt. 
Oleme esitanud allpool selle, mis võib muutuda leppeta lahkumise korral. 
 
Siiski on Ühendkuningriik ja EL teatanud, et nad soovivad vältida sellise olukorra tekkimist 
ja et  olenemata sellest, mis juhtub, on Ühendkuningriigis elavate Euroopa Liidu kodanike 
õiguste kaitsmine esmatähtsusega. Ühendkuningriik kavatseb püsielanike kava ellu viia, 
sõltumata läbirääkimiste tulemusest. 
 
Oma kavatsuse kinnituses, mis avaldati 21. juunil 2018, teatab Ühendkuningriigi valitsus 
järgmist:  
 
„Läbirääkimistel Euroopa Liiduga (EL) on meie prioriteediks alati olnud kodanike õiguste 
tagamine. Oleme seda kohustust täitnud ja jõudnud ELiga kokkuleppele, mis tagab 
Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike ning ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike 
õigused. Ühendkuningriigis elavad ELi kodanikud koos pereliikmetega saavad jääda ja 
edasi elada, neile on tagatud sama juurdepääs tööle, õpingutele, toetustele ja avalikele 
teenustele, mis neil praegu on. Olemasoleva perekonna ülemeremaades elavad lähedased 
liikmed saavad tulevikus nendega siin ühineda.“ 
 
Osana Ühendkuningriigi EList lahkumisest on Ühendkuningriigi valitsus saavutanud 
läbirääkimistel kokkuleppe, mis sätestab Ühendkuningriigi väljaastumise tingimused. Seda 
nimetatakse väljaastumislepinguks ning see sõlmiti ELi ja Ühendkuningriigi valitsuse vahel 
novembris 2018. See leping hõlmab üksikasju selle kohta, kuidas kaitstakse neid, kes on 
nautinud vaba liikumist, nii Ühendkuningriigis elavaid ELi 27 liikmesriigi kodanikke kui ka ELi 
27 liikmesriigis elavaid Ühendkuningriigi kodanikke, kui Ühendkuningriik EList lahkub. Siiski 
peab väljaastumislepingu heaks kiitma Ühendkuningriigi parlament ja selle lükkas House of 
Commons 2019. aasta 15. jaanuari ja 29. märtsi vahel toimunud mitme hääletusega 
korduvalt tagasi. Esines mitmesuguseid aspekte, millega parlamendiliikmed alamkoja 
mõlemal poolel ei nõustunud, kaasa arvatud kokkulepped seoses Põhja-Iirimaa ja Iiri 
Vabariigi vahelise piiriga.  
 
Ühendkuningriigi valitsus leppis ELiga kokku ajapikenduses, et peaministril oleks aega 
parlamendiga tuleviku suuna osas kokkuleppe jõudmiseks ja alamkojas kokkulepitud 
väljaastumisprotsessi osas häälteenamuse saavutamiseks. Praegune Ühendkuningriigi 
EList väljaastumise kuupäev on 31. oktoober 2019. See ei mõjuta üleminekuperioodi 

https://www.gov.uk/valitsus/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

lõppkuupäeva ega ELi püsistaatuse kava raames taotluste esitamise tähtaegu, mis jäävad 
samaks. 
 

Mida tähendab see ELi kodanikele Londonis? 
See tähendab, et te saate jääda Londonisse ja elada enam-vähem samamoodi nagu 
praegu, kui Ühendkuningriik EList lahkub. Teie praegust elaniku staatust kaitstakse, te saate 
töötada nagu praegu ning teil on juurdepääs teenustele ja tervishoiule. Kuid te peate 
esitama taotluse uue elaniku staatuse saamiseks, mis kinnitab, et elate Ühendkuningriigis 
ja teil on selleks õigus. Seda nimetatakse püsielaniku staatuseks või püsivale eelnevaks 
staatuseks. 
 

Mida see tähendab EMP kodanikele Norrast, Liechtensteinist ja Islandilt või 
Šveitsist? 
Teiste EMP riikide, Norra, Liechtensteini ja Islandi ning ka Šveitsi kodanike õiguste puhul 
lepiti kokku eraldi lepingutes, mis sõlmiti Ühendkuningriigi valitsuse ja nende riikide 
valitsuste vahel. EMP riikide ja Šveitsi kodanikel on samad õigused kui ELi 27 liikmesriigi 
kodanikel ning nad saavad taotleda püsielaniku staatust ja püsivale eelnevat staatust. 
 

Mis on püsielaniku staatus ja püsivale eelnev staatus? 
Liikumisvabadust käsitlevad ELi määrused ei ole Ühendkuningriigi suhtes pärast 2020. 
aasta detsembrit enam kohaldatavad, mistõttu on Ühendkuningriigi valitsus teinud nendele 
Eli, EMP ja Šveitsi kodanikele, koos pereliikmetega, kes soovivad jääda seaduslikult 
Ühendkuningriiki pärast 31. detsembrit 2020, kohustuslikuks taotleda uut elaniku staatust. 
Seda nimetatakse püsielaniku staatuseks ja see annab edukatele taotlejatele tähtajatu 
elamisloa. 
 
Ühendkuningriigi valitsuse ja siseministeeriumi sõnul ootavad nad, et enamik taotlustest 
rahuldatakse, välja arvatud vähesed erandid, mis on seotud raskete kuritegude eest tehtud 
süüdimõistvate kohtuotsustega. Te peate esitama tõendeid selle kohta, et olete elanud 
Ühendkuningriigis viis aastat järjest (pidev elamine), et täita püsielaniku staatuse 
taotlemiseks vajalikud tingimused. Kui te ei saa seda teha, kuid olete sisenenud 
Ühendkuningriiki 31. detsembril 2020 või varem, siis on võimalik, et te saate püsivale 
eelneva staatuse. Kui teil on püsivale eelnev staatus, saate taotleda püsielaniku staatust 
juhul, kui olete elanud pidevalt Ühendkuningriigis viis aastat järjest.  
 
Siinkohal esineb mõni erand, näiteks inimeste puhul, kellel on alaline elamisluba (permanent 
residence, PR) või tähtajatu elamisluba, mida selgitatakse jaotises „Mis saab siis, kui mul 
juba on alaline elamisluba või tähtajatu elamisluba või tähtajatu Ühendkuningriiki 
sisenemise luba?“ 
 
Leppeta lahkumise stsenaariumi korral on ajakavad erinevad, neid erinevusi kirjeldatakse 
eraldi jaotises. Ülejäänud suunistes kasutatakse ajakavasid, mis on pakutud 
väljaastumislepingu eelnõus.  
 

Miks ma peaksin taotlema püsielaniku staatust või püsivale eelnevat staatust? 
Püsielaniku staatus tagab teile õiguse elada Ühendkuningriigis pärast 30. juunit 2021, mil 
lõpeb kuue kuu pikkune ajapikendus pärast 31. detsembrist 2020 esitatavatele taotlustele. 
Kui te olete ELi kodanik ning soovite jätkata elamist ja töötamist Ühendkuningriigis, pääseda 



 

 

samamoodi ligi toetustele, avalikele teenustele ja tervishoiule, kasutada oma õigust 
õppimiseks ja eluaseme üürimiseks pärast 31. detsembrit 2020, siis vajate seda uut 
staatust.  
 
Kui te olete pereliige, kelle staatus Ühendkuningriigis sõltub ELi kodaniku või Norrast ja 
Liechtensteinist pärit EMP kodaniku või Islandi või Šveitsi kodaniku vaba liikumise õigusest, 
kohaldub see ka teile ja te peate esitama asjakohase taotluse isegi juhul, kui te ei ole ühegi 
nimetatud riigi kodanik. 
 

Kes peavad taotluse esitama?  
Kui teie olete ja teie pereliikmed on Eli, EMP või Šveitsi kodanikud ja elate 
Ühendkuningriigis, peate te esitama taotluse. See hõlmab kolmanda riigi kodanikke, kelle 
sisserändajastaatus sõltub Eli, EMP või Šveitsi pereliikmest.  
 
See ei kohaldu Iiri kodanikele ega Eli, EMP või Šveitsi kodanikele, kellel on tähtajatu 
elamisluba (indefinite leave to remain, ILR) või tähtajatu Ühendkuningriiki sisenemise luba 
(indefinite leave to enter, ILE), kuid on võimalik, et nad peavad siiski esitama taotluse. 
Inimesed, kellel on kehtiv alaline elamisluba (PR), peavad vahetama selle püsielaniku 
staatuse vastu, sest nende dokument muutub pärast 31. detsembrit 2020 kehtetuks. 
Lisateavet leiate jaotisest „Sobivuskriteeriumid“. 
 
Siseministeerium on teatanud, et kui teil on lisaks Briti kodakondsusele mõne Eli, EMP või 
Šveitsi kodakondsus, mida kokkuleppeliselt nimetatakse topeltkodakondsuseks, siis on 
võimalik, et te ei saa taotleda püsielaniku staatust, kuigi teile võivad kohalduda teatud 
õigused, mis on tagatud väljaastumislepingu alusel. Lähedased pereliikmed saavad teiega 
Ühendkuningriigis ühineda ja nn Lounesi topeltkodakondusega isikud saavad esitada 
taotluse vastava kava raames.  
 

Millised on teie õigused püsivalt riiki elama asunud ELi kodanikuna pärast 
Brexitit? 
Püsielaniku staatusega on teil üldiselt samad õigused kui praegu. Te saate jääda 
Ühendkuningriiki nii kauaks kui soovite. Te saate töötada Ühendkuningriigis, kasutada 
NHSi, õppida ja pääseda ligi riiklikele rahalistele vahenditele, nagu toetustele ja 
pensionitele, kui te vastate nende tingimustele. Olemasolevad lähedased pereliikmed, kes 
elavad väljaspool Ühendkuningriiki, saavad tulevikus siin teiega ühineda samal viisil nagu 
praegu, kuid on võimalik, et näiteks teie tulevane abikaasa ei saa teiega ühineda. Nad 
peavad riiki sisenema pereliikmete sisserännet reguleerivate Ühendkuningriigi eeskirjade 
alusel pärast 31. detsembrit 2020. 
 
Mõne õiguse, nagu õigus hääletada ja kandideerida kohalikul ja piirkondlikul tasandil, on 
Ühendkuningriigi regionaalsed valitsused kaalumisele võtnud ja nende kehtestamise kohta 
Inglismaal võidakse EL27 liikmesriigi poolt vastastikusel alusel kokku leppida. 
 
Tulevastele kaasadele või pereliikmetele, välja arvatud teil sündinud või teie adopteeritud 
lapsed, kohalduvad pärast 31. detsembrit 2010 tulevased Ühendkuningriigi sisserände 
eeskirjad. 
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

Püsielaniku staatusega saate te ka Ühendkuningriigist pikemaks ajaks lahkuda, ent kui 
viibite eemal viis aastat või kauem, siis kaotate oma staatuse ja saate tagasi pöörduda uue 
sisserändajana kooskõlas uute sisserände eeskirjadega. 
 
Püsielaniku staatus võimaldab teil ka taotleda Briti kodakondsust, juhul kui vastate 
sellekohastele kriteeriumitele. Võimalus teha seda alalise elamisloa kaudu on 
üleminekuperioodil endiselt avatud. 
 

Mis saab siis, kui Ühendkuningriik lahkub EList leppeta?  
On võimalik, et Ühendkuningriik lahkub EList kokkuleppele jõudmata. Ühendkuningriigi 
valitsus on sätestanud asjakohases poliitikadokumendis, mis juhtub ELi kodanikega juhul, 

kui EL ja Ühendkuningriik ei jõua kokkuleppele. 
 
Selles dokumendis märgitakse, et juhul kui Ühendkunigriigi Euroopa Liidust väljaastumise 
ajaks kokkuleppele ei jõuta, rakendab Ühendkuningriigi valitsus ikkagi püsielanike kava ja 
kasutab lähenemisviisi, mis on sarnane väljaastumislepingus sätestatuga. EL27 liikmesriigi 
kodanikud peavad, teie peate ja teie pereliikmed peavad Ühendkuningriiki jäämiseks ikkagi 
esitama kava raames sellekohase taotluse. 
 
Siiski esineb märkimisväärseid erinevusi. Kuna rakendusperioodi ei kohaldata, kehtib 
tagatis ainult EL27 liikmesriigi kodanikele, kes elavad Ühendkuningriigis selle Euroopa 
Liidust väljaastumise kuupäeval, mis praeguse hetkeseisuga peaks aset leidma 31. 
oktoobril 2019. Te saate esitada taotluse kuni 31. detsembrini 2020, seega kuue kuu pikkust 
ajapikendust ei kohaldata. Ühendkuningriigi valitsus kavatseb Ühendkuningriigi uue 
sisserändesüsteemi jõustada alates 1. jaanuarist 2021. 
 
Kui te otsusega ei nõustu, saate siiski taotleda otsuse halduskorras läbivaatamist, kuid teil 
puudub õigus otsuse vaidlustamiseks. Samuti hakatakse pärast 31. oktoobrit 2019 
sooritatud kuritegude puhul (eeldades, et Ühendkuningriik astub Elist välja sel kuupäeval) 
rakendama Ühendkuningriigi deporteerimisläve. 
 
Püsielaniku staatusega isikute lähedased pereliikmed, nagu lapsed, kaasad, partnerid ja 
vanavanemad, kui suhe eksisteeris juba enne 31. oktoobrit 2019, saavad teiega ühineda 
29. märtsiks 2022. Tulevased kaasad ja partnerid, kui suhe on loodud pärast 31. oktoobrit 
2019, saavad teiega ühineda 31. detsembriks 2020, misjärel hakkavad kehtima 
Ühendkuningriigi sisserände eeskirjad. 
 
Kui teil on olemas püsielaniku staatus, säilitate te oma Ühendkuningriiki 
tagasipöördumisõiguse ka siis kui te lahkute siit kuni viieks aastaks. 

 

Ühendkuningriik on sõlminud eraldi kokkulepped EFTA riikide (Norra, Island, Lihtensteinja 
Šveitsiga. Pere taasühinemise õigused ei erine nende riikide puhul kokkuleppeta lahkumisel 
kokkuleppega lahkumisest. 

 

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/valitsus/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/valitsus/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://www.gov.uk/valitsus/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland
https://www.gov.uk/valitsus/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Püsielaniku staatus: taotluste menetlemine 

Kava kolmas avalik katsetamine algas 21. jaanuaril 2019 ja selle raames said avaldusi 
esitada kehtiva ELi passiga ELi kodanikud ja biomeetrilise elamisloaga ELi kodanike mitte-
ELi kodanikest pereliikmed. EEA riikide ja Šveitsi kodanikud sel ajal avaldusi esitada ei 
saanud, aga 30. märtsist 2019 saavad kava raames taotlusi esitada kõik taotlejad. 

Taotlused, mis on saadud pärast 30. juunit 2021, võidakse siiski arvesse võtta teie 
konkreetsest olukorrast lähtudes, näiteks kui te ühinete pereliikmega, kellel on püsielaniku 
staatus või püsivale eelnev staatus. 

Järgmised suunised aitavad teil välja selgitada oma staatuse ja saada teavet selle kohta, 
mida vajate teie ja mida vajavad teie pereliikmed taotluse vormi täitmiseks. 

Kas ma võin taotleda püsielaniku staatust või püsivale eelnevat staatust? 
Kui te olete elanud pidevalt Ühendkuningriigis viis aastat järjest või kauem, siis saate 
taotleda püsielaniku staatust. „Pidevalt“ tähendab, et te ei ole lahkunud Ühendkuningriigist 
rohkem kui kuueks kuuks mis tahes kalendriaasta jooksul viieaastase perioodi jooksul, kuigi 
pikemad eemalviibimised on teatavatel piiratud tingimustel lubatud. 
 
Taotluse menetlemisel palutakse teil kinnitada oma identiteeti, esitades tõendeid oma 
Ühendkuningriigis viibimise kestuse kohta, ja teil palutakse anda teavet enda 
süüdimõistvate kohtuotsuste olemasolu kohta. 
 
Kui te olete elanud Ühendkuningriigis vähem kui viis aastat 2020. aasta detsembrikuu 
lõpuks, saate taotleda püsivale eelnevat staatust. Kui teie Ühendkuningriigis pideva elamise 
kestus ulatub lõpuks viie aastani, saate te taotleda püsielaniku staatust. 
 

Mis saab siis, kui mul juba on alaline elamisluba või tähtajatu elamisluba või 
tähtajatu Ühendkuningriiki sisenemise luba?  
Püsivale eelnev staatus on tegelikult tähtajatu elamisluba. Inimestel, kellel on tähtajatu 
elamisluba või tähtajatu Ühendkuningriiki sisenemise luba, on juba õigus jääda 
Ühendkuningriiki. Ent on võimalik, et te soovite taotleda püsielaniku staatust, et saada 
väljaastumislepinguga kokku lepitud lisaõigusi, nagu õigus viieaastaseks eemalviibimiseks 
ja õigus ühineda tingimustele vastavate pereliikmetega. Samuti võib elamisõiguse 
tõestamine olla lihtsam, kui kasutada selleks püsielaniku staatust, mitte tähtajatut 
elamisluba. 
 
Inimesed, kellel on kehtiv alaline elamisluba, peavad taotlema püsielaniku staatust, kuna 
püsielaniku staatus muutub pärast 31. detsembrit 2020 kehtetuks. See dokument võib olla 
siiski vajalik, sest see on näiteks tõendiks Inglismaal sündinud lapse kodakondsuse kohta 
ja vajab säilitamist. Taotluse menetlemisel saate näidata, kas teil on tähtajatu elamisluba 
või alaline elamisluba. 



 

 

 
Kui teil on tähtajatu elamisluba ja te ei suuda selle kohta tõendeid esitada, näiteks olete 
kaotanud dokumendid või need on mingil põhjusel hävinenud, ja saabusite Ühendkuningriiki 
enne 31. detsembrit 1988, siis on võimalik, et te saate esitada taotluse Windrushi kava 
alusel. 
 
Te peate kinnitama, et ei ole ühelgi ajavahemikul viibinud Ühendkuningriigist eemal rohkem 
kui kaks aastat (tähtajatu elamisluba või tähtajatu Ühendkuningriiki sisenemise luba) või viis 
aastat (alaline elamisluba). Kuid te ei pea esitama tõendeid oma Ühendkuningriigis viibimise 
kestuse kohta. 
 
Kui te ei ole päris kindel, millised on teie õigused, küsige alati õigusabi. Teenused, mis on 
teile Londonis kättesaadavad, leiate meie veebisaidilt  tugiteenuste lehelt. 
 

Kas seda kohaldatakse ka Iiri kodanike suhtes? 
Iiri kodanikel on Ühendkuningriigis elamise õigus, mis ei sõltu Ühendkuningriigi kuulumisest 
ELi ja neid käsitletakse püsielanikena alates hetkest, mil nad asusid elama 
Ühendkuningriiki. Seetõttu ei pea nad kava raames uut staatust taotlema, kuigi nende 
vastava soovi korral selle õiguse kasutamist ei takistata. Iiri kodanike pereliikmed, kes 
elavad Ühendkuningriigis liikumisvabaduse õiguse alusel peavad taotlema püsielaniku 
staatust. 
 
Iiri kodanike pereliikmed, kes võivad perekonna taasühinemist taotleda ja elavad 
Ühendkuningriigis, võivad kava alusel saada püsielaniku staatuse, samal ajal kui Iiri 
kodanike jaoks ei ole see vajalik. 
 

Aga mis saab lastest? 
Kõik pereliikmed peavad esitama taotluse eraldi, kuigi vanemad või hooldajad peavad täitma 
taotluse vormid hooldatavate laste nimel. Püsielaniku staatusega alla 21 aasta vanuste laste 
vanematel on taotlemise korral õigus saada püsielaniku staatus isegi juhul, kui nad on 
elanud Ühendkuningriigis vähem kui viis aastat. Esitada tuleb täielik taotlus, ent kui 
vanemad esitavad tõendusmaterjali oma alalise elukoha kohta, siis eeldatakse, et ka lastel 
on see olemas. See kohaldub ka laste suhtes, kes saabuvad Ühendkuningriiki pärast 31. 
detsembrit 2020. 
 
Hooldatavate laste nimel koostatava taotluse esitavad ametiasutused, kelle hoole all lapsed 
on. 
 
Kuna Ühendkuningriigis sündinud lapsed, kes elavad koos ühe vanemaga, kes on juba 
Ühendkuningriigi kodanik või kellel on enne selle lapse sündimist alaline elamisluba või 
püsielaniku staatus, on Briti kodanikud ja neil pole vaja läbida naturalisatsioonimenetlust 
ega registreeruda. On võimalik, et sellele kohalduvad erandid. Lisateave selle kohta, kas 
laps võib olla Briti kodanik. 
 
Lapsendatud laste puhul tuleb esitada Ühendkuningriigis tunnustatud ametlikud 
lapsendamisega seotud dokumendid. Kaitse laieneb ka lastele, kes on sündinud või 
lapsendatud pärast 31. detsembrit 2020.  

https://www.gov.uk/valitsus/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/


 

 

Lugege näiteid selle kohta, kuidas kohaldub püsielaniku staatus või püsivale eelnev 
staatus eri perekondadele. 
 

Mis saab inimestest, kes vajavad lisaabi?  
Siseministeerium on teadlik sellest, et on palju põhjuseid, miks inimestel pole lihtsat 
juurdepääsu teabele või miks teave pole neile arusaadav või miks neil on ilma kõrvalise 
abita süsteemis navigeerimisega raskusi. On võimalik, et neil puudub juurdepääs arvutitele 
või arvutite kasutamise oskus, nende arusaamine inglise keelest võib olla piiratud, neil võib 
olla puue või terviseprobleem, mis teeb taotluse esitamise keeruliseks või takistab seda 
juhul, kui puudub toetus. Inimestele, kellel puudub juurdepääs võrguteenustele, pakutakse 
digitaalseid tugiteenuseid. Digitaalsed tugiteenused võivad hõlmata telefonituge, suulisi 
konsultatsioone kokkusaamistel teatud raamatukogudes või kodus nende puhul, kellel 
puudub juurdepääs kummalegi eelnimetatud teenusele. 
 
Siseministeerium on konsulteerinud erinevaid kogukondi esindavate kasutajarühmadega, ja 
õpib taotlusprotsesside proovikavade tekitatud elulistest olukordadest. See on siiski endiselt 
murettekitav valdkond ning taotlejate individuaalsete olukorde ja tingimuste korral võib 
vajalik olla eritoetus. Kavatsus on teha koostööd asjakohaste organisatsioonidega, mis 
saavad aidata välja selgitada isikud, kellel on õigus püsielaniku staatuse taotlemiseks, võtta 
nendega ühendust ja pakkuda neile spetsiaalset tuge taotluse esitamisel. See võib hõlmata 
hooldusteenuseid saavaid inimesi, pikemat aega haiglaravil viibinuid ja eakaid, aga ka 
rändkogukondi (mustlasi) ja fikseeritud aadressita inimesi. Selle toetuse Londonis 
pakkumiseks on linnapea organisatsioone juba rahastanud. 
 
Siseministeerium kasutusele võtnud spetsiaalse telefoniabiliini ja muud suunatud teenused. 
Mis tahes küsimused katseetapil tehtud taotluse kohta saate esitada ELi kodanike 
püsistaatuse kava lahenduskeskusele telefonil 0300 123 7379 (helistades 
Ühendkuningriigist) või telefonil +44 (0) 203 080 0010 (helistades väljastpoolt 
Ühendkuningriiki). Tasude üksikasjaliku kirjelduse leiate aadressil www.gov.uk/call-charges. 
Saate ka esitada küsimusi, kasutades elektroonilist taotluste esitamise vormi aadressil eu-
settled-status-enquiries.service.gov.uk. 
 
Oleme teinud kindlaks asutused sõltumatud tugi- ja nõustamisteenused Londonis, mis 
võivad olla abiks, samuti Londonis toimuvad sündmused, mis võivad osutuda kasulikuks. 
 

Mida teha, kui teil on topeltkodakondsus?  
Eli, EMP ja Šveitsi kodanike jaoks, kellel on Briti pass, ei muutu midagi. Kuna te olete Briti 
kodanik, on teil endiselt võimalik kasutada samu õigusi kui praegu, ilma et peaksite taotlema 
püsielaniku staatust. Kuid te võite siiski säilitada õigused, milles lepiti kokku 
väljaastumislepingu eelnõus, kuigi Ühendkuningriigi valitsus pole veel teinud teatavaks 
üksikasju selle kohta, kuidas aitab topeltkodakondsus neil oma õigusi tõestada. 
Lisaüksikasju vt jaotisest „Kas ma saan taotleda Briti kodakondsust?“. 
 

Kas ma saan taotleda Briti kodakondsust? 
Kui teil on kehtiv alaline elamisluba (PR) või tähtajatu elamisluba (ILR), siis on võimalik, et 
saate taotleda ka Briti kodakondsust. Saate seda teha ka siis, kui teile on antud püsielaniku 
staatus, kuigi te peate enne sellekohase taotluse tegemist 12 kuud ootama. Kuid kõik riigid 

https://www.gov.uk/valitsus/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#https://www.gov.uk/valitsus/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk
https://www.gov.uk/valitsus/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#https://www.gov.uk/valitsus/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk
https://www.gov.uk/valitsus/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/valitsus/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
http://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

ei luba oma kodanikel hoida teise riigi passi, või siis lubavad seda ainult erandlikel 
asjaoludel, mis tähendab, et te võite kaotada oma praeguse kodakondsuse. 
 
Kui teil on õigus saada Briti kodakondsus ja te soovite seda taotleda, siis võib olla hea mõte 
küsida esmalt oma saatkonnast, kas te saate oma sünniriigi passi alles jätta ja millistel 
tingimustel see võib toimuda. Saage teada, kuidas taotleda Briti kodakondsust ja leidke 
alltoodud tugiteenuste jaotisest EL27 liikmesriigi saatkondade kontaktandmed Londonis.  
 

Mis saab pereliikmetest ja ülalpeetavatest, kes ei ole Eli, EMP või Šveitsi 
kodanikud? 
Dokumendi, mis tõendab teie suhet teie Eli, EMP või Šveitsi kodanikust pereliikmega 
(näiteks sünnitunnistus, abielutunnistus või tsiviilpartnerlust kinnitav dokument), saab 
skaneerida ja esitada elektroonilise taotlusvormi kaudu. Te peate ka esitama tõendid oma 
pereliikmete isiku ja residentsuse kohta, kui nad pole ise veel püsielaniku staatust saanud, 
ning samuti esitama taotluskeskuses Ühendkuningriigis oma sõrmejäljed ja näofoto, välja 

arvatud juhul, kui teil juba on biomeetriline elamisluba. 

 
ELi , EMP või Šveitsi kodanikega, kes elavad Ühendkuningriigis 31. detsembriks 2020, 
saavad nende ühineda pereliikmed isegi juhul, kui nad ise ei ole Eli, EMP või Šveitsi 
kodanikud. See kehtib ka nendele, kes taotlevad või kellel on Briti kodakondsus lisaks oma 
päritoluriigi kodakondsusele. Neile jäävad endiselt õigused, mis võimaldavad nende 
pereliikmetel, kes ei ole Eli, EMP või Šveitsi kodanikud, nendega pärast 31. detsembrit 2020 
automaatselt ühineda. Lähedased pereliikmed, sellel juhul ülalpeetavad vanemad ja 
vanavanemad, nagu ka alla 21 aasta vanused lapsed või üle 21 aasta vanused ülalpeetavad 
lapsed. See põhineb nn Lounesi juhtumis langetatud kohtuotsusel. On võimalik, et 
Ühendkuningriigi kodanikel ei ole seda automaatset õigust. 
 
See ei kehti Briti kodanikele, kes on saanud Eli, EMP või Šveitsi passi (kaasa arvatud Iiri), 
et kasutada endiselt vaba liikumise õigust ELis, kuid elades siiski Ühendkuningriigis. Kuna 
nad ei rännanud sisse Ühendkuningriiki, ei võeta nende puhul seisukohta, et nad on 
kasutanud oma Euroopa Liidu toimimise lepingust tulenevaid õigusi, ning neid koheldakse 
selles asjas Briti kodanikena. 
 
Kui te ei ole kindel, milline on teie ülalpeetavate ja pereliikmete staatus, siis võite kaaluda 
sõltumatute arvamuste küsimist. Organisatsioonid Londonis, kellelt võite küsida teavet, 
leiate siit: sõltumatut arvamust. 
 

ELi kodanikud, kes elavad ajutiselt väljaspool Ühendkuningriiki  
Praegu saate elada väljaspool Ühendkuningriiki kõige rohkem kaks aastat, enne kui kaotate 
tähtajatu või alalise elamisloa. Lähtudes väljaastumislepingu eelnõust, milles lepiti kokku 
ELi ja Ühendkuningriigi vahel, pikendatakse see viiele aastale püsielaniku staatuse puhul. 
 
Kui te elate praegu välismaal ja kavatsete tagasi pöörduda, võiksite kaaluda seda sammu 
enne lõpptähtaega, milleks on 31. detsember 2020, et taotleda püsielaniku staatust või 
püsivale eelnevat staatust. Arvestage, et määrav kuupäev püsielaniku staatuse või püsivale 
eelneva staatuse puhul on erinev, kui EL ja Ühendkuningriik kokkuleppele ei jõua. 
 

https://www.gov.uk/british-citizenship
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Võib esineda asjaolusid, mille korral te ei saa või ei pea selleks kuupäevaks naasma, kuid 
täidate siiski taotlemiseks vajalikud tingimused. Ent kui te rakendust kasutada ei saa, võib 
dokumentide turvaline saatmine teie elukohariigist olla keeruline või isegi võimatu, 
takistades sellega teid avaldust esitamast. 
 

ELi kodanikud, kes saabuvad pärast lõpptähtaega (Brexiti-järgsed sisserände 
eeskirjad) 
Kui te saabute pärast lõpptähtaega 31. detsembrit 2020, kaalutakse teie Ühendkuningriiki 
jäämise õigust mis tahes uute sisserände eeskirjade alusel, mis hakkavad kehtima pärast 
Brexitit. See tähendab, kui Ühendkuningriigi ja ELi vahel ei ole teisiti kokku lepitud ja te ei 
ole Eli, EMP või Šveitsi kodaniku pereliikme lähedane sugulane, kellel on püsielaniku 
staatus või püsivale eelnev staatus Ühendkuningriigis, koheldakse teid kui kõiki teisi siia 
saabuvaid kodanikke ja teie suhtes kohaldatakse sel ajal asjakohaseid sisserände 
õigusakte. Erandiks võivad olla inimesed, kes täidavad püsivale eelneva staatuse 
tingimused, kuid kes ei naasnud enne seda tähtaega. 
 

Mitte miski sellest, mida olen eespool lugenud, ei vasta minu perekondlikule 
olukorrale. Kust ma saan lisanõuandeid? 
On palju juhtumeid, kus näiteks laste või hooldajate õigused võivad tuleneda ELi kodanikest, 
kes on elanud või elavad Ühendkuningriigis või kus Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike 
mitte-ELi kodanikest hooldajate õigused võivad tuleneda hooldatavate õigustest. 
Veebilehel „Free Movement“ on saadaval lisateave mõlema kohta. 
 
Kui miski eeltoodust kehtib teie kohta või kui miski seoses teie või teie pereliikmete 
õigustega teeb teid murelikuks, siis on mõttekas küsida sõltumatut arvamust. Me 
oleme koostanud loendi akrediteeritud asutustest ja muudest ressurssidest Londonis, 
millest teil võib abi olla. 
 

Kuidas ma saan taotluse esitada? (mobiilirakendus, veeb, dokument, 
raamatukogu) 
Taotlusi saab täita võrgus ja siseministeerium on taotlusprotsessi toetamiseks loonud 
mobiilirakenduse. See rakendus töötab nutitelefonides, mis kasutavad 
operatsioonisüsteemi Android 6.0 või uuemat versiooni. Te saate skaneerida oma passi ja 
selle biomeetrilisi andmeid saab lugeda kiibilt. iPhone’i rakendus ei suuda teie passi või 
biomeetrilist isikutunnistust skaneerida, vt paljudes keskustes on saadaval isikut tõendava 
dokumendi skaneerimise teenused (võimalik, et kohaldatakse tasusid).  
 
Teatud juhtudel ning Siseministeeriumilt heakskiidu ja asjakohase ankeedi saamise järel on 
võimalik taotlust esitada ka paberkandjal. 
 
Inimestele, kellel puudub juurdepääs võrguteenustele: pakutakse digitaalseid tugiteenuseid. 
Digitaalsed tugiteenused võivad hõlmata telefonituge, suulisi konsultatsioone 
kokkusaamistel teatud raamatukogudes või kodus nende puhul, kellel puudub juurdepääs 
kummalegi eelnimetatud teenusele. 

 

Milliseid dokumente ja muud teavet ma vajan? 
Te vajate kehtivat passi või biomeetrilist riiklikku isikutunnistust. Biomeetriline dokument 
sisaldab kiipi (nagu kiibiga pangakaart), millel on teave teie kohta. 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/valitsus/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/valitsus/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/valitsus/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service


 

 

 
Te vajate elukohatõendit Ühendkuningriigis elamise kohta, kui teil juba ei ole kehtivat alalist 
elamisluba või tähtajatut elamisluba või tähtajatut Ühendkuningriiki sisenemise luba. Kui te 
olete tasunud makse oma töötulult või saanud toetusi, võite kasutada oma 
sotsiaalkindlustusnumbrit kinnitusena selle kohta, et olete elanud Ühendkuningriigis. 
 
Kui riiklikes andmebaasides, nagu HMRC või DWP, ei ole piisavalt andmeid, vt palutakse 
teil esitada lisatõendeid, et kinnitada oma pidevat riigis elamist. See võib hõlmata järgmisi 
dokumente:  
 

• P60 või P45; 

• palgaarvestuslehed; 

• pangakonto väljavõtted; 

• kommunaalarved, kohalike maksude arved, mobiili- ja lauatelefoniarved 
(neil peab teie nimi ja aadress peal olema); 

• raamatupidamise aastaaruanded; 

• töölepingud või töötamist kinnitavad dokumendid; 

• kirjad, arved või sertifikaadid akrediteeritud haridusasutustelt; 

• passitemplid, mis kinnitavad sisenemist Ühendkuningriigi piiril; 

• rongi- või lennukipiletid, mis kinnitavad reisimist Ühendkuningriiki; 

• kirjad hoolduskeskustle, perearstilt või haiglatelt, ka arstiaegu jm 
meditsiinilisi visiite kinnitavad kirjad. 

 
Praegu on kehtestatud piirmäär dokumentide arvule, mida te saate rakenduse kaudu 
skaneerida ja üles laadida. Juhul kui dokumente on rohkem, teeb Siseministeerium 
taotlejatele võimalikuks dokumentide esitamise muudel viisidel. Te ei pea esitama tõendeid 
Ühendkuningriigis elamise kogukestuse kohta, vaid ainult seoses perioodiga, mis tõendab, 
et vastate püsielaniku staatuse või püsivale eelneva staatuse taotlemiseks vajalikele 
tingimustele.  

 
Kui te olete väljastpoolt ELi tulnud kodanik, EMP riigi või Šveitsi kodanik, peate esitama 
tõendeid oma suhte kohta Ühendkuningriigis elava Eli, EMP või Šveitsi kodanikust 
pereliikmega. 

 
Kui te ei suuda lisateavet või elukohta tõendavat dokumenti esitada, jätkab siseministeerium 
teiega suhtlemist, et saada lisakinnitust teie elamise kohta Ühendkuningriigis.  
 
Teil on võimalus kasutada  dokumentide ja andmete kontrollnimekirja, mis aitab teid teie 

avalduse ette valmistamisel. 
 

Karistusregistri kontroll 
Teil palutakse teatada enda või mis tahes üle 10-21 aasta vanuse lapse, kelle nimel te 
taotluse esitate, mis tahes kriminaalkorras karistamistest, mille andmeid hoitakse 
Ühendkuningriigi või ülemeremaade karistusregistrites. Seda teavet kontrollitakse 
Ühendkuningriigi karistusregistrist. Te ei pea deklareerima järgnevat: süüdimõistmised, 
mida ei pea avalikustama ('kantud karistused'), hoiatused, süüdistuse esitamise 
alternatiivid, näiteks kiiruse ületamise eest määratud trahvid" 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.the3million.org.uk/checklist


 

 

 
Kui teil on süüdimõistmisi, võib teil sellegipoolest olla õigus püsielaniku staatuse või püsivale 
eelneva staatuse taotlemiseks, ja neid taotlusi hinnatakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi. 
Sellegipoolest oleks hea enne taotluse esitamist taotleda sõltumatut juriidilist nõustamist, 
eriti kui teid on karistatud vähemalt 12 kuu pikkuse vabadusekaotusega. Vt sõltumatute 
õigusnõustajate loendi. 
 

Kas sellega kaasneb kulusid? 
Kava raames avalduse esitamine on tasuta. 
 
Alguses teatas valitsus, et kehtestatakse vastav tasu (65 naela täiskasvanutele ja 32,50 
naela alla 16 aasta vanustele lastele). Kuid oma pöördumises House of Commonsi poole 
21. jaanuaril 2019 teatas peaminister, et tasu nõue tühistati ja taotlusi saab nüüd esitada 
tasuta. Juhul, kui esitasite taotluse mõnel eelmisel katseetapil, hüvitatakse teie kulutused.  
 
Protsessi muude osadega võivad siiski kaasneda kulud, näiteks iskut tõendavate 
dokumentide ja muude dokumentide ja kontrollimise teenus spetsiaalsetes keskustes, mis 
on tavaliselt umbes 14 naela taotleja kohta. Mõnede taotlejate puhul võib olla vajalik ka 
Ühendkunigriigi viisa ja kodakondsuse taotlemise teenuste (UKVCAS) kasutamine ning 
sisserände- ja õigusnõustamine.  

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Lisateave 

Taotluse esitamine välismaalt  
Taotlusi saab nüüd teha välismaalt, kasutades isikut tõendavate dokumentide 
skannimisrakendust ja veebipõhist taotlusprotsessi. Kui te ei saa oma passi või 
isikutunnistust skannida, võidakse teil paluda need siseministeeriumisse saata. Kontrollige 
siiski, kas kohalikud seadused lubavad teil isikut tõendavaid dokumente postiga saata ja 
kahtluse korral pöörduge ELi kodanike püsistaatuse kava lahenduskeskuse poole. 
 

Kas ma saan tõendi püsielaniku staatuse / püsivale eelneva staatuse kohta? 
Kui teile on antud püsielaniku staatus, ei saa te selle tõendamiseks dokumenti. Ent kui teilt 
on kunagi nõutud tõendi esitamist oma staatuse kohta, näiteks on seda teinud uus tööandja, 
majaomanik või mõni tervishoiutöötaja, siis saate te anda neile juurdepääsukoodi ja 
veebilingi, et nad saaksid teie staatust elektrooniliselt kinnitada. Nad ei saa sellelt lingilt 
juurdepääsu mis tahes muule teid puudutavale teabele. 
 

Edasikaebamine ja järelevalve  
Teid puudutav otsus sätestab, kuidas saate taotleda läbivaatamist, kui te ei ole otsuse ja 
teile pakutava staatusega rahul. Seda nimetatakse halduskorras läbivaatamiseks ja 
sellekohane taotlus tuleb esitada 28 päeva jooksul pärast otsuse tegemise kuupäeva. 
Kohaldub 80 naela suurune tasu, kuid see makstakse tagasi, kui taotlus rahuldatakse või 
jäetakse kehtetuse tõttu rahuldamata. Tasu ei maksta tagasi juhul, kui läbivaatamine on 
edukas tänu sellele, et te esitasite lisateavet. Vt Te saate taotleda läbivaatamist, kasutades 
taotlemise vormi.  
 
Väljaastumislepingu eelnõus tehti kokkulepe luua sõltumatu asutus, kes teeb protsessi üle 
järelevalvet, ja üleminekuperioodil täidab järelevalvekohustusi Euroopa Komisjon. 
 

Tingimused püsielaniku staatuse säilitamiseks pärast selle saamist  
Püsielaniku staatuse säilitamiseks ei tohiks te Ühendkuningriigist eemal olla kauem kui viis 
järjestikust aastat või ei tohi teil olla jõustunud kohtuotsust kriminaalkorras süüdi mõistmise 
kohta. Muudel juhtudel puuduvad teadaolevad takistused teie püsielaniku staatuse 
säilitamiseks ja teie jäämiseks Ühendkuningriiki nagu praegu. 
 

Tulevased õigused  
See sõltub paljuski Ühendkuningriigi ja ELi vahelise kokkuleppe lõplikkusest ja järelevalve 
korraldusest, milles on kokku lepitud, kuid teie õigused saavad Ühendkuningriigi seaduste 
osaks. Väljaastumisleping on aluseks mis tahes probleemide ja ootamatute sündmuste 
korral sellel teemal toimuvates muutustes. 
 

Tugiteenused Euroopa Liidu kodanikest londonlastele 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

See keskus annab suuniseid EL27 liikmesriigi kodanikele ning Norra, Islandi, Liechtensteini 
ja Šveitsi kodanikele ja nende perekondadele, kes elavad Londonis. 
 
Eesmärk on aidata teil valmistuda püsielaniku staatuse taotlemiseks. Kui vajate rohkem 
teavet, kui on esitatud sellel lehel, võite teha otsingu meie tugiteenuste loendis, et leida 
usaldusväärne ja akrediteeritud asutus lisatoe ja -abi saamiseks. 

Oleme koostanud ka sõnastiku, et selgitada teile mõnd terminit, mida selles keskuses 
kasutatakse. Seda teavet ei saa käsitleda õigusnõustamisena, millest ainsana lähtuda. 

Te saate ka registreeruda teabe värskenduste saamiseks siseministeeriumi veebisaidil. 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Sõnastik 

Allpool on toodud sõnade ja terminite tähendusi selgitav sõnastik, mis aitab teil paremini 
mõista keelt, mida kasutatakse Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kirjeldamiseks 
ja ka seda, mida see teie jaoks tähendab. 

Siintoodud terminid võivad vastavalt ELi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud kokkuleppele 
muutuda. 
 

Termin Selgitus 

Artikkel 50 

See on ELi Lissaboni lepingu artikkel, mis 
annab ELi liikmesriigile õiguse ühepoolselt 
EList lahkuda. Kui liikmesriik on teavitanud 
oma kavatsusest Euroopa Ülemkogu, 
peaksid EL ja riik leppima kahe aasta 
jooksul kokku riigi väljaastumise korras 

Biomeetriline isikutunnistus 

See on elektroonilisele 
mikroprotsessorkiibile manustatud pass või 
ID-kaart, mis sisaldab biomeetrilisi 
andmeid, mida saab kasutada 
passiomaniku või ID-kaardi kasutaja 
isikusamasuse tuvastamiseks 

Biomeetriline elamisluba  

Mitte-EMP riigi kodaniku elamisluba, mis 
sisaldab sellist teavet nagu nimi, 
sünnikuupäev, sisserände staatus, riigis 
elamise tingimused ja biomeetrilised 
andmed (sõrmejäljed ja foto) 

Briti kodakondsus (Suurbritannia 
kodakondsus) 

Briti kodakondsus või selle omandamine 
naturalisatsiooni korras annab isikule Briti 
passi saamise õiguse ja Ühendkuningriigi 
kodaniku täielikud õigused 

Püsiv elamine 

Ühendkuningriigi siseministeeriumi 
andmetel tähendab pidev elamine, et isik 
on elanud või elab Ühendkuningriigis 
(vähemalt kuus kuud kaheteistkümne kuu 
jooksul järjest) 



 

 

Ülalpeetav sugulane 

See isik on oma ELi/EMP riigist pärit 
toetaja sugulane, kuid mitte abikaasa, 
registreeritud elukaaslane, püsiv 
elukaaslane, laps või ülalpeetav vanem; 
ülalpeetava sugulasena on tal asjakohane 
dokument, muu hulgas pereliikme 
sissesõiduluba, registreerimistunnistus, 
elamisluba, alalise elukoha tõend või 
alaline elamisluba (mida taotleti 31. 
detsembriks 2020), mis on välja antud 
Ühendkuningriigi poolt EMP määruste 
kohaselt. 

Tuletatud õigused 

Isik, kes ei kvalifitseeru elamisõiguse 
saamiseks vastavalt ELi vaba liikumise 
direktiivile ja ei ole ELi/EMP riigi kodanik, 
võib kvalifitseeruda muu elamisloa 
saamiseks liidu õiguse kohaselt, nt 
ELi/EMP riigi ja Briti kodanike laste ja 
ülalpeetavate täiskasvanute mitte-EMP 
riigist pärit hooldajad (kaasa arvatud 
juhtumid "Zambrano", "Chen", "Ibrahim" ja 
"Texeira") 

Topeltkodakondsus ja ELi õiguste 
säilitamine 

Topeltkodakondsusega isik, kes on saanud 
naturalisatsiooni korras Briti kodanikuks, 
kuid on samal ajal ka teise ELi liikmesriigi 
kodanik ja on elanud Ühendkuningriigis, 
kasutades enne Briti kodanikuks saamist 
oma ELi kodaniku õigusi 

EMP (Euroopa Majanduspiirkond) 
EMP hõlmab Islandit, Liechtensteini ja 
Norrat, Euroopa Liitu mittekuuluvaid riike 

Üleminekuperioodi lõpp – 31. 
detsember 2020 

See on üleminekuperioodi lõpp, mil 
Ühendkuningriigi lahkumine EList peab 
olema lõpule viidud 

EL 

Euroopa Liit (EL) on 28 Euroopa riigi 
majanduslik ja poliitiline partnerlus. EL on 
Euroopa integratsiooni kõige uuem vorm, 
mis ühtse turuna toimides võimaldab 
inimestel, teenustel, kaupadel ja kapitalil 
vabalt liikuda üle liikmesriikide piiride 

ELi liikmesriigid 
Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, 
Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, 
Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, 



 

 

Ungari, Itaalia, Iirimaa, Läti, Leedu, 
Luksemburg, Malta, Holland, 
Poola, Portugal, Rumeenia, Hispaania, 
Slovakkia, Sloveenia ja Rootsi  

ELi aluslepingud 

EL on rajatud mitmetele liikmesriikide 
vahelistele õiguslikele lepingutele. Näiteks 
ELi kodanike vaba liikumise õigused 
sätestati osana ELi lepingust ja need 
kuuluvad ELi direktiivide 
reguleerimisalasse 

Pereliikmed 

Järgmisi isikuid saab pidada ELi/EMP riigi 
kodaniku otsesteks pereliikmeteks: nende 
abikaasa või registreeritud elukaaslane, 
ELi/EMP kodaniku, tema abikaasa või 
registreeritud elukaaslase otsesed 
järeltulijad, kes on alla 21‐aastased, 
ELi/EMP kodaniku, tema abikaasa või 
registreeritud elukaaslase ülalpeetavad 
ülenejad lähisugulased. 

Pereviisa (EMP kodaniku pereliikme 
sissesõiduluba) 

EMP riigist pärit pereliikme sissesõiduluba 
on mitte-EMP riigist pärit pereliikmetele või 
laiendatud perekonna liikmetele antud viisa 
Ühendkuningriiki sisenemiseks 

Vaba liikumine 

ELi ja EMP riikide kodanikel ja nende 
pereliikmetel on vaba liikumise ja elamise 
õigus, mis võimaldab neil ELi liikmesriikide 
territooriumil vabalt liikuda ja elada. See on 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 45 
kirja pandud aluspõhimõte. ELi kodanikel 
on õigus: 

• otsida tööd mõnes teises ELi riigis 

• töötada seal ilma tööloata 

• viibida seal nimetatud eesmärgil 

• jääda sinna pärast töötamise 
lõppemist 

• vastuvõtva liikmesriigi kodanikega 
võrdsele kohtlemisele seoses tööle 
saamise, töötingimuste ning muude 
sotsiaalsete ja maksusoodustustega 

Ajapikendus Taotlusi püsielaniku staatuse ja püsivale 
eelneva staatuse saamiseks võetakse 



 

 

vastu ajavahemikul 1. jaanuar 2021 kuni 
30. juuni 2021, isegi kui Ühendkuningriik 
on ametlikult EList lahkunud 

Alaline elamisluba (ILR) 

Tähtajatu elamisluba on sisserände 
staatus Ühendkuningriigis, mis on 
saadaval nende riikide kodanikele, kes 
lubavad inimestel alaliselt 
Ühendkuningriigis elada ja töötada. See 
saadakse tavaliselt pärast viis aastat 
kestnud pidevat elamist riigis 

Juhtum Lounes 

Pretsedenti loov kohtuasi ja Euroopa 
Kohtu (ECJ) poolt vastu võetud otsus, mille 
kohaselt ei kaota ELi kodanik pärast Briti 
kodanikuks saamist õigust tuua 
Ühendkuningriiki elama oma abikaasa või 
lähedane pereliige, kes ei ole ELi kodanik. 

Püsiv elamine (PR) 

ELi ja EMP kodanikud saavad taotleda 
seda mittekohustuslikku dokumenti, et 
tõestada oma püsielaniku staatust pärast 
viis aastat kestnud pidevat elamist 
Ühendkuningriigis ELi õiguse kohaselt, et 
tagada oma mitte-ELi kodanikest 
pereliikmete elamisõigused või järgida 
nõuet, mille kohaselt tuleb Briti 
kodakondsust taotleda enne elamisõiguse 
taotlemise protsessi (nn EU settlement 
scheme) kasutusele võtmist märtsis 2019. 
See ei kehti, kui Ühendkuningriik lahkub 
EList, kuid selle saab tasuta asendada 
püsielaniku staatusega 

Elaniku staatus 

Antud kontekstis viitab see ELi/EMP riigi 
kodaniku või mitte-EMP riigi kodaniku ja 
tema mitte-EMP riigist pärit pereliikmete 
sisserände - ja elamisõigusele 

Püsielanike kava 

Siseministeerium on välja töötamas uut 
skeemi, mis võimaldab ELi liikmesriigi 
kodanikel ja nende pereliikmetel saada 
sisserändaja staatust Ühendkuningriigis, 
mida nad vajavad alaliselt riiki jäämiseks 
pärast Brexitit. Elamisõiguse taotlemise 
protsess avatakse täielikult 30. märtsiks 
järgmisel aastal. ELi kodanikud ja nende 
pereliikmed saavad esitada oma taotluse 



 

 

kuni 30. juunini 2021, kooskõlas 
väljaastumislepingu eelnõuga. 

Püsielaniku staatuse registreerimise 
tähtaeg – 30. juuni 2021 

See on püsielaniku staatuse saamiseks 
vajalike taotluste esitamise tähtaeg. Pärast 
seda kuupäeva on taotluste esitamine 
lubatud ainult väga erandlikel asjaoludel 

Kolmanda riigi kodanik 
Kolmanda riigi kodanik Ühendkuningriigis 
on isik, kes ei ole Briti ega Iiri kodanik või 
EMP/ELi riigi kodanik 

Üleminekuperiood (tuntud ka kui 
rakendusperiood) 

On olemas kava piiratud ajavahemikuks 
pärast seda, kui Ühendkuningriik lahkub 
ametlikult Euroopa Liidust, enne kui 
lõplikult jõustuvad Ühendkuningriigi ja ELi 
vahelistel kokkulepetel põhinevad alalised 
suhted. See periood lõpeb 31. detsembril 
2020.  Inimesed, kes taotlevad püsielaniku 
staatust enne seda kuupäeva, saavad tuge 
nii ELi õiguskaitsest kui ka 
väljaastumislepingu eelnõust, milles EL ja 
Ühendkuningriik on omavahel kokku 
leppinud 

Väljaastumisleping 

ELi ja Ühendkuningriigi vahel läbiräägitav 
leping. Lepingu eesmärk on sätestada kord 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust 
väljaastumiseks. Üks olulisi valdkondi, 
mida antud leping hõlmab, on kodanike 
õigused ja ka see, mis juhtub 
Ühendkuningriigis elavate ELi kodanikega 
ja ELis elavate Ühendkuningriigi 
kodanikega, kui Ühendkuningriik lahkub 
EList.  

 


