
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



Londono meras Sadig’as Khan’as pareiškė, kad visi Europos 
Sąjungos šalių piliečiai, gyvenantys Londone, yra laukiami 
Jungtinės Karalystės sostinėje bei yra jos dalis. Mero iniciatyva 
buvo sukurtas internetinis informacijos centras, kuris pagelbės 
Jums geriau suprasti, kaip JK išstojimas iš ES palies konkrečiai 
Jus, bei kaip galite pateikti paraišką sėslumo statusui (angl.
Settled Status) gauti. 

Kaip Brexit’as pakeis Jūsų statusą JK?

Jei esate vienos iš Europos šalių pilietis ir, naudodamasis 
ES suteikta asmenų judėjimo laisve gyvenate čia, po Brexit’o 
Jūsų statusas pasikeis. Jei norite ir toliau gyventi bei dirbti 
Junginėje karalystėje, Jums reikia pateikti paraišką, norint 
gauti naują sėslumo statusą.  Jei Jūs ir Jūsų šeimos nariai 
esate vienos iš 27 ES šalių (ES27) ar šalių, įeinančių į Europos 
Ekonominę Erdvę, kaip Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas 
arba Šveicarija (EEE+), piliečiai ir gyvenate JK, aukščiau minėtą 
paraišką reikia pateikti kiekvienam šeimos nariui individualiai. 
Tai taipogi liečia ir trečiųjų šalių piliečius, kurių imigracijos 
statusas priklauso nuo šeimos nario, turinčio ES27 arba  
EEE+ pilietybę. 

Kaip galite pateikti paraišką sėslumo statusui gauti?

Sėslumo statuso schema pilnai veiks nuo 2019m. kovo  
mėn. 30-os dienos iki 2021m. birželio mėn. 30-os dienos.  
Paraiškų pateikimas yra nemokamas. Pateikti paraišką/-as 
galite ir internetu. 

Papildomą informaciją rasite čia  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


