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Skýrt hefur komið fram í málflutningi Sadiq Kahn, borgarstjóra 
Lundúnaborgar, að evrópskir ríkisborgarar séu og verði áfram 
velkomnir í borginni eftir Brexit. Til að upplýsa um hvaða 
þýðingu útganga Breta úr Evrópusambandinu hefur fyrir þig og 
hvernig hægt er að sækja um svokallað Settled Status, hefur 
ný upplýsingagátt á vegum borgarinnar verið opnuð.

Hvað þýðir Brexit fyrir stöðu þína í Bretlandi?
Ef þú ert evrópskur ríkisborgari og búseta þín í Bretlandi 
byggir á reglunni um frjálsa för fólks, munu búseturéttindi þín 
breytast við útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Ef þú vilt 
búa og vinna áfram í Bretlandi munt þú þurfa að sækja um ný 
búseturéttindi, Settled Status. Ef þú býrð með fjölskyldu þinni 
í landinu og þið eruð ríkisborgarar Evrópusambandslands 
(ESB27) eða aðildarríkis Evrópska efnahagssvæðisins  (EES) 
þurfið þið öll að sækja um þessi nýju réttindi. Hið sama 
gildir um fjölskyldumeðlimi sem reiða sig á búseturéttindi 
fjölskyldumeðlims á grundvelli ESB27 eða EES en eru sjálfir 
með annað ríkisfang, svokallaðir Third Country Nationals.

Hvernig getur þú sótt um Settled Status?
Umsóknarferlið fyrir Settled Status verður opið öllum frá 
30. mars 2019 og umsóknarfrestur er þann 30. Júní 2021. 
Umsóknarferlið er gjaldfrjálst og rafrænt.

Frekari upplýsinga er að finna á vefsíðunni:  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


