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Londra hija Miftuħa     London je otvoren     London on avatud     London je odprt
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Londyn jest otwarty     Tá Londain ar oscailt     Londres s'ouvre à vous     Londra è aperta
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Londen is open     London nyitva áll     London är öppet
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Кметът е категоричен, че всички граждани на Европейския 
съюз, понастоящем  живеещи в Лондон, са добре дошли тук. 

За да Ви помогне да разберете по какъв начин Брекзит ще се 
отрази на Вас и каква е процедурата за кандидатстване за 
уседнал статут, той откри нов електронен информационен 
център.

Какво означава Брекзит за Вашия статут?

Ако Вие сте гражданин на ЕС, упражняващ  правото си на 
свободно движение в Европа, Вашият статут ще се промени, 
когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз.

Ако Вие искате да продължите да живеете и работите в 
Обединеното кралство, ще трябва да кандидатствате за 
уседнал статут.

Ако Вие и членовете на Вашето семейство сте граждани на 
една от 27-те страни-членки на ЕС и живеете в Обединеното 
кралство, то всеки един от вас трябва да кандидатства, както 
и прикрепените към вас членове на семейството от страни 
извън ЕС. 

Вашата молба

Правителството заяви, че процесът на кандидатстване за 
уседнал статут ще бъде отворен за всички граждани от март 
2019 и крайният срок за подаване на молбите ще е до 30 юни 
2021 г. Административната такса за всички, навършили 16 
години, ще бъде £ 65.00. За деца и непълнолетни до 16 години 
ще бъде £ 32.50. Молбите ще се подават по интернет.

london.gov.uk/eu-londoners-hub

http://www.london.gov.uk/eu-londoners-hub

