
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



Mērs Sadiks Hans (Sadiq Khan) ir skaidri norādījis, ka Londonā 
dzīvojošie ES pilsoņi ir piederīgi šai pilsētai un tajā gaidīti. 
Viņš ir izveidojis jaunu informācijas centru, lai palīdzētu jums 
saprast, kā jūs ietekmēs Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
ES jeb Brexit un kā jūs varat pieteikties pastāvīgā iedzīvotāja 
statusam.

Kā Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ietekmēs  
jūsu statusu?

Ja esat eiropietis, kas šeit dzīvo, īstenojot savas tiesības uz 
pārvietošanās brīvību, jūsu pastāvīgās uzturēšanās statuss 
mainīsies tad, kad Apvienotā Karaliste izstāsies no ES. Ja 
vēlēsieties turpināt dzīvot un strādāt Apvienotajā Karalistē, 
jums būs jāiesniedz pieteikums jauna pastāvīgās uzturēšanās 
statusa – pastāvīgā iedzīvotāja statusa – saņemšanai. Ja jūs 
ar saviem ģimenes locekļiem esat kādas ES dalībvalsts (ES-
27) vai Islandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas vai Šveices (EEZ+) 
pilsoņi un dzīvojat Apvienotajā Karalistē, jums visiem būs 
jāiesniedz pieteikumi. Tas attiecās arī uz tiem trešo valstu 
valstspiederīgajiem, kuru imigrācijas statuss ir atkarīgs no 
ģimenes locekļa, kas ir pilsonis kādā ES-27 vai EEZ valstī. 

Kā var iesniegt pieteikumu pastāvīgā iedzīvotāju  
statusa saņemšanai? 

Pastāvīgā iedzīvotāja statusa piešķiršanas shēmas darbība 
pilnā apmērā sāksies 2019. gada 30. martā, un pieteikums ir 
jāiesniedz līdz 2021. gada 30. jūnijam. Pieteikumu iesniegšana 
ir bez maksas. Jūs varat iesniegt pieteikumu tiešsaistē.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


