
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Information correct as of 21 March 2019

EU Londoners Hub 
 

Is-Sindku, Sadiq Khan, stqarr b’mod ċar li ċ-ċittadini tal-UE 
li joqogħdu Londra jagħmlu parti minnha u huma milqugħa 
hawn f’din il-belt kbira tagħna. 
 
Sabiex niżguraw li ċ-ċittadini tal-UE u l-familji tagħhom 
ikollhom l-informazzjoni kollha li jeħtieġu dwar il-ħajja 
f’Londra wara l-Brexit, ħloqna dan il-hub. Nedejna ftit 
taqsimiet ta’ riżorsi biex nagħtuk informazzjoni ċara u 
imparzjali u, jekk meħtieġ, niggwidawk lejn aktar appoġġ 
u pariri. Din il-paġna se tkompli tiġi aġġornata. 
 
Irreġistrani għal aġġornamenti minn EU Londoner 
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Brexit: xi jfisser għall-EU Londoners 

Ir-Renju Unit ivvota li joħroġ mill-Unjoni Ewropea f’Ġunju 2016. Hawn taħt weġibna 
tweġibiet għal xi mistoqsijiet li jista’ jkollok dwar din id-deċiżjoni u kif Brexit se jkollu impatt 
fuqek. 

 
X’inhu Brexit? 
Brexit huwa t-terminu popolari għal-proċess tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE b’riżultat tar-
referendum li sar fit-23 ta’ Ġunju 2016.  
 
F’Marzu 2017, il-Prim Ministru Theresa May tat l-avviż uffiċjali lill-UE tal-intenzjoni tar-
Renju Unit li joħroġ mill-UE, dak l-imsejjaħ l-avviż tal-Artikolu 50. Dan kien il-bidu ta’ 
proċess ta’ negozjati ta’ sentejn biex jiġu miftiehma t-termini skont liema r-Renju Unit kien 
se jitlaq, u x’kienet se tkun ir-relazzjoni futura tiegħu mal-UE.  
 
Ir-Renju Unit ilu membru tal-UE sa mill-1973. Dan ifisser li bosta strutturi, arranġamenti u 
ftehimiet li hemm stabbiliti bħala parti mis-sħubija tar-Renju Unit fl-UE jintemmu meta r-
Renju Unit joħroġ mill-UE.  Strutturi, arranġamenti u ftehimiet ġodda jeħtieġu li jieħdu 
posthom, u dawn jaqgħu taħt il-liġi tar-Renju Unit, mhux il-liġi tal-UE. 
 

X’inhu l-impatt ta’ Brexit għall-EU Londoners? 
Il-persuni li jgħixu Londra, hu x’inhu l-isfond jew iċ-ċittadinanza tagħhom, huma reżiljenti u 
mimlija riżorsi, jistgħu jadattaw għall-bidla u jilqgħu opportunitajiet ġodda. Iżda mhux kull 
bidla hija faċli u mixtieqa, jew anke fil-kontroll tagħna. Huma x’inhuma l-ħsibijiet tiegħek 
dwar Brexit, dan għandu impatt sinifikanti fuq il-ħajjiet ta’ kulħadd.  

Dan huwa minnu għal dawk kollha li għandhom passaporti tas-27 pajjiż ieħor tal-Unjoni 
Ewropea (UE), kif ukoll ċittadini tal-pajjiżi mhux tal-UE bħan-Norveġja, il-Liechtenstein u l-
Iżlanda (magħrufa wkoll bħala l-pajjiżi taż-ŻEE) u l-Iżvizzera, li stabbilixxew ruħhom hawn 
bid-drittijiet tal-Libertà ta' Moviment. L-Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit bil-Libertà ta' 
Moviment se jaraw l-istatus ta’ residenza tagħhom jinbidel meta r-Renju Unit joħroġ mill-
UE. Il-Gvern tal-UE ftiehem mal-UE status ġdid għal dawn ir-residenti, biex iħalluhom 
jgħixu u jaħdmu fil-pajjiż. Dan l-istatus ta’ residenza ġdid jissejjaħ Status ta' Stabbilit. Iċ-
ċittadini tal-UE27 li jgħixu fir-Renju Unit se jeħtieġu japplikaw għal dan permezz ta’ proċess 
amministrat mill-Home Office tal-Gvern tar-Renju Unit. 

Is-Sindku ta’ Londra ma għandu ebda poter leġislattiv fuq dan il-proċess peress illi jaqa’ fi 
ħdan il-kompitu tal-gvern nazzjonali tar-Renju Unit, madankollu jrid jiżgura li l-persuni li 
jgħixu Londra li ġejjin mill-UE, iż-ŻEE u l-Iżvizzera, kif ukoll iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li 
jiddependu fuq id-drittijiet tal-qraba mill-UE, ikunu jistgħu jibqgħu jagħmlu parti mill-
komunità tagħna, u jagħmlu kontribut sħiħ fiha.  



 

 

Dawn il-paġni ta’ gwida huma maħsuba biex jagħtuk aċċess għal informazzjoni ċara u 
imparzjali u, jekk meħtieġ, jiggwidawk lejn sorsi għal aktar appoġġ u pariri. Il-paġni ma 
joffrux parir legali u l-Greater London Auhority (GLA) ma tistax tagħmel dan. 

 

X’se tkun ir-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit?  
Il-biċċa l-kbira ta’ din għadha trid tiġi miftiehma u bosta xenarji ġew diskussi b’mod wiesa’ 
fil-midja, inkluża l-prospettiva li joħroġ mill-UE bla ftehim, jew “ebda patt”. Dan ikollu impatt 
serju fuq l-organizzazzjonijiet, in-negozji u l-individwi li jiddependu fuq ir-regolamenti u l-
arranġamenti miftiehma taħt it-trattati tal-UE. F’taqsima hawn taħt, nispjegaw x’jista’ jkun 
differenti fil-każ tal-ebda patt. 
 
Madankollu, ir-Renju Unit u l-UE ddikjaraw li jixtiequ jevitaw li tinqala’ s-sitwazzjoni u l-
protezzjoni tal-istatus kurrenti u d-dritt taċ-ċittadini tal-UE27 li joqogħdu u jgħixu fir-Renju 
Unit (u ċ-ċittadini tar-Renju Unit fil-kumplament tal-UE) hija prijorità, jiġri x’jiġri. Hija l-
intenzjoni tal-Gvern tar-Renju Unit li jimplimenta l-iskema tal-Istatus ta’ Stabbilit, ikun xi 
jkun l-eżitu tan-negozjati. 
 
Fid-“Dikjarazzjoni ta’ Intenzjoni” maħruġa fil-21 ta’ Ġunju 2018, il-Gvern tar-Renju Unit 
jiddikjara:  
 
“Il-prijorità tagħna fin-negozjati mal-Unjoni Ewropea (UE) minn dejjem kienet l-iżgurar tad-
drittijiet taċ-ċittadini. Aħna wettaqna dan l-impenn u lħaqna ftehim mal-UE li jiggarantixxi d-
drittijiet taċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit u taċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu fl-
UE. Iċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit, flimkien mal-membri tal-familja tagħhom, 
ikunu jistgħu joqogħdu hawn u jkomplu b’ħajjithom, bl-istess aċċess għax-xogħol, l-istudju, 
il-benefiċċji u s-servizzi pubbliċi li jgawdu issa. Membri tal-familja eżistenti li jgħixu barra 
mill-pajjiż ikunu jistgħu jingħaqdu magħhom hawn fil-ġejjieni.”  
 
Bħala parti mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, il-Gvern tar-Renju Unit innegozja patt li 
jistabbilixxi t-termini tal-ħruġ tar-Renju Unit. Dan jissejjaħ il-Ftehim dwar il-Ħruġ u ġie 
ffinalizzat bejn l-UE u l-Gvern tar-Renju Unit f'Novembru 2018. F’dan il-ftehim hemm 
dettalji dwar kif dawk li bbenefikaw mil-Libertà ta' Moviment fi ħdan l-UE, kemm iċ-ċittadini 
tal-UE27 li jgħixu fir-Renju Unit, kif ukoll iċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu fil-pajjiżi tal-
UE27, se jkunu protetti meta r-Renju Unit joħroġ. Madankollu, il-Ftehim dwar il-Ħruġ irid jiġi 
approvat mill-Parlament tar-Renju Unit u dan ġie rrifjutat mill-House of Commons 
f’votazzjoni fil-15 ta’ Jannar 2019. Hemm bosta elementi li Membri Parlamentari fuq iż-
żewġ naħat tal-Kamra ma jaqblux fuqhom, inklużi l-arranġamenti fir-rigward tal-fruntiera 
bejn ir-Repubblika tal-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq.  
 
Il-gvern tar-Renju Unit issa qed jipprova jaqbel dwar emendi mal-UE u l-Parlament tar-
Renju Unit, sabiex jiżgura li jkun twaqqaf ftehim fid-29 ta’ Marzu 2019. Bosta Membri 
Parlamentari fil-House of Commons qed iressqu l-emendi tagħhom stess qabel votazzjoni 
oħra fil-House of Commons fi Frar.  
 

Dan xi jfisser għaċ-ċittadini tal-UE f’Londra? 
Dan ifisser li tkun tista’ toqgħod Londra u tkun tista’ tgħix ħajtek bħalma qed tgħix issa 
meta r-Renju Unit joħroġ mill-UE. L-istatus ta’ residenza kurrenti tiegħek ikun protett, tkun 
tista’ taħdem bħalma tagħmel issa, u taċċessa servizzi u l-kura tas-saħħa. Madankollu, 

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


 

 

ikollok tapplika għal status ta’ residenza ġdid, li jikkonferma li int tgħix fir-Renju Unit u li 
għandek id-dritt li tagħmel dan. Dan jissejjaħ Status ta’ Stabbilit jew Status li jippreċedi l-
Istatus ta' Stabbilit. 
 

Dan xi jfisser għal ċittadini taż-ŻEE min-Norveġja, il-Liechtenstein u l-Iżlanda, 
jew l-Iżvizzera?  
Id-drittijiet taċ-ċittadini minn pajjiżi oħra taż-ŻEE, in-Norveġja, il-Liechtenstein u l-Iżlanda, 
kif ukoll dawk mill-Iżvizzera, issa ġew miftiehma fi ftehimiet separati bejn il-gvern tar-Renju 
Unit u l-gvernijiet ta’ dawk il-pajjiżi. Iċ-ċittadini taż-ŻEE u l-Iżvizzera se jkollhom l-istess 
drittijiet bħaċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-UE27 u jistgħu japplikaw għall-Istatus ta’ Stabbilit u l-
Istatus li jippreċedi l-Istatus ta’ Stabbilit mit-30 ta’ Marzu 2019. 
 

X’inhuma l-Istatus ta’ Stabbilit u l-Istatus li jippreċedi l-Istatus ta’ Stabbilit? 
Ir-regolamenti tal-UE għal-Libertà ta' Moviment ma japplikawx aktar għar-Renju Unit wara 
Diċembru 2020, għalhekk il-Gvern tar-Renju Unit qiegħed jagħmilha obbligatorja li ċ-
ċittadini tal-UE, flimkien mal-membri tal-familja tagħhom, li jixtiequ jibqgħu fir-Renju Unit 
legalment wara l-31 ta’ Diċembru 2020, biex japplikaw għal status ta’ residenza ġdid. Dan 
jissejjaħ Status ta’ Status ta' Stabbilit u jiggarantixxi Awtorizzazzjoni Indefinita għar-
Residenza lill-applikanti li jirnexxu.  
 
Il-Gvern tar-Renju Unit u l-Home Office ddikjaraw li l-maġġoranza l-kbira tal-applikanti se 
jirnexxu, bi ftit eċċezzjonijiet relatati ma’ sentenzi għal reati serji. Ikollok tagħti evidenza li 
għext fir-Renju Unit għal ħames snin konsekuttivi (residenza kontinwa) biex tkun eliġibbli 
għall-Istatus ta’ Stabbilit meta tapplika. Jekk ma tistax tagħmel dan, iżda dħalt fir-Renju 
Unit nhar jew qabel il-31 ta’ Diċembru 2020, tista’ tingħata l-Istatus li jippreċedi l-Istatus ta’ 
Stabbilit. Jekk għandek Status li jippreċedi l-Istatus ta' Stabbilit, tista’ tapplika għal Status 
ta' Stabbilit ladarba jkollok ħames snin ta’ residenza kontinwa fir-Renju Unit.  
 
Hemm xi eċċezzjonijiet, pereżempju għal persuni li għandhom Residenza Permanenti (RP) 
jew li għandhom Awtorizzazzjoni Indefinita għar-Residenza, li hija spjegata fit-taqsima 
“X’jiġri jekk diġà għandi status ta’ Residenza Permanenti jew Awtorizzazzjoni Indefinita 
għar-Residenza jew Awtorizzazzjoni Indefinita għad-Dħul?” hawn taħt. 
 
L-iskedi se jkunu differenti f’xenarju ta’ ebda patt u taqsima separata tispjega dawn id-
differenzi. Il-kumplament tal-gwida tuża l-iskedi proposti fl-abbozz tal-ftehim dwar il-ħruġ. 
 
 

Għaliex jeħtieġ li tapplika għal Status ta' Stabbilit jew Status li jippreċedi l-
Istatus ta' Stabbilit? 
L-Istatus ta’ Stabbilit jiggarantixxi d-dritt tiegħek li toqgħod fir-Renju Unit wara t-30 ta’ 
Ġunju 2021, li huwa t-tmiem tal-perjodu ta' grazzja ta’ sitt xhur wara l-31 ta’ Diċembru 2020 
biex jiġu sottomessi l-applikazzjonijiet. Jekk int ċittadin tal-UE u tixtieq tkompli tgħix u 
taħdem fir-Renju Unit, biex ikollok l-istess aċċess għall-benefiċċji, is-servizzi pubbliċi u l-
kura tas-saħħa, id-dritt li tistudja u tikri akkomodazzjoni wara l-31 ta’ Diċembru 2020, se 
teħtieġ dan l-istatus il-ġdid.  
 
Jekk int membru tal-familja fejn l-istatus tiegħek fir-Renju Unit jiddependi fuq id-drittijiet tal-
moviment liberu ta’ ċittadin tal-UE, jew ċittadin taż-ŻEE min-Norveġja, il-Liechtenstein, jew 



 

 

ċittadin tal-Iżlanda jew l-Iżvizzera, dan se japplika għalik ukoll, anke jekk inti stess m’intix 
ċittadin tal-ebda wieħed minn dawn il-pajjiżi. 
 

Min jeħtieġ japplika?  
Jekk int u l-membri tal-familja tiegħek intom ċittadini minn kwalunkwe mis-27 stat tal-UE 
(UE27) u tgħixu fir-Renju Unit, kollha jkollkom tapplikaw. Dawn jinkludu ċittadini ta’ Pajjiżi 
Terzi li l-istatus tal-immigrazzjoni tagħhom jiddependi fuq membru tal-familja tal-UE27.  
 
Dan ma japplikax għal ċittadini Irlandiżi, jew ċittadini tal-UE li għandhom Awtorizzazzjoni 
Indefinita għar-Residenza (AIR) jew Awtorizzazzjoni Indefinita għad-Dħul, iżda xorta forsi 
jixtiequ japplikaw. Persuni li għandhom dokument validu ta’ Residenza Permanenti (RP) 
jkunu jeħtieġu jibdlu dan għal Status ta' Stabbilit peress li d-dokument tagħhom ma jibqax 
validu wara l-31 ta’ Diċembru 2020. Tista’ ssib aktar informazzjoni fit-taqsima Eliġibbiltà. 
 
Il-Home Office ddikjara li jekk għandek ċittadinanza Brittanika flimkien ma’ dik ta’ pajjiż tal-
UE27, li hija magħrufa bħala Ċittadinanza Doppja, ma tkunx tista’ tapplika għal Status ta' 
Stabbilit, għalkemm ċerti drittijiet protetti taħt il-Ftehim dwar il-Ħruġ forsi jistgħu japplikaw 
għalik. Membri tal-familja jistgħu jingħaqdu miegħek fir-Renju Unit u l-membri tal-familja ta’ 
dawk li jissejħu ċittadini Lounes b'ċittadinanza doppja jistgħu japplikaw taħt l-iskema.   
 

X’inhuma d-drittijiet tiegħek bħal ċittadin tal-UE stabbilit wara l-Brexit? 
Bl-Istatus ta’ Stabbilit b’mod ġenerali se żżomm l-istess drittijiet bħalma għandek issa. 
Tkun tista’ tibqa’ toqgħod fir-Renju Unit għal kemm żmien trid. Tkun tista’ tibqa’ taħdem fir-
Renju Unit, tuża l-NHS, tistudja u jkollok aċċess għall-fondi pubbliċi bħall-benefiċċji u l-
pensjonijiet, jekk tkun eliġibbli għal dawn. Membri tal-familja eżistenti li jgħixu barra mir-
Renju Unit ikunu jistgħu jingħaqdu miegħek fil-ġejjieni bl-istess mod li jistgħu jagħmlu issa, 
iżda, pereżempju, jista’ jkun li konjuġi futur/a ma jkunx/tkunx jista’/tista’ 
jingħaqad/tingħaqad miegħek. Ikollhom jidħlu bir-regoli tal-immigrazzjoni tar-Renju Unit 
għal-membri tal-familja wara l-31 ta’ Diċembru 2020. 
 
Xi drittijiet, bħad-dritt li tivvota u li toħroġ bħala kandidat fl-elezzjonijiet lokali u reġjonali 
għadhom qed jiġu kkunsidrati mill-amministrazzjonijiet deċentralizzati tar-Renju Unit u 
jistgħu jiġu maqbula għall-Ingilterra bejn in-nazzjonijiet tal-UE-27 fuq bażi reċiproka.  
 
Konjuġi futuri jew membri tal-familja, bl-eċċezzjoni ta’ tfal li jitweldulek jew li jiġu adottati 
minnek, ikunu suġġetti għal liġi tal-immigrazzjoni futura tar-Renju Unit.  
 
Bl-Istatus ta’ Stabbilit, tista’ wkoll titlaq mir-Renju Unit għal perjodi ta’ żmien estiżi, iżda 
jekk int assenti għal ħames snin jew aktar, int titlef l-istatus tiegħek u tista’ tirritorna biss 
bħala immigrant ġdid, suġġett għal-liġijiet tal-immigrazzjoni l-ġodda.  
 
Bl-Istatus ta’ Stabbilit tkun tista’ wkoll tapplika għal Ċittadinanza Brittanika, sakemm 
tissodisfa l-kriterji għal din. Il-mogħdija biex tagħmel dan permezz tar-Residenza 
Permanenti tibqa’ miftuħa wkoll matul il-Perjodu ta’ Tranżizzjoni. 
 
 
 
 

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


 

 

X’jiġri jekk ma hemm ebda patt meta r-Renju Unit joħroġ mill-UE?  
Hemm il-possibbiltà li r-Renju Unit joħroġ mill-UE mingħajr ma jiġi konkluż il-patt. Il-Gvern 
tar-Renju Unit fassal dokument ta' politika dwar dak li se jiġri lil ċittadini tal-UE jekk ma jsir 
ebda patt konkluż bejn l-UE u r-Renju Unit.  
 
Id-dokument jgħid li jekk ma hemm ebda patt fid-29 ta’ Marzu, il-Gvern tar-Renju Unit xorta 
se jimplimenta l-iskema tal-Istatus ta’ Stabbilit tal-UE u jadotta approċċ simili għal dak 
stabbilit fil-Ftehim dwar il-Ħruġ. Bħala ċittadini tal-UE27, int u l-familja tiegħek tibqgħu 
teħtieġu li tapplika taħt l-iskema biex tibqgħu fir-Renju Unit.  
 
Madankollu, se jkun hemm xi differenzi sinifikanti. Peress li ma jkun hemm l-ebda perjodu 
ta’ implimentazzjoni, il-garanzija tapplika biss għaċ-ċittadini tal-UE27 li jkunu residenti fir-
Renju Unit sad-29 ta’ Marzu 2019. Tkun teħtieġ tapplika sal-31 ta’ Diċembru 2020, billi ma 
hemmx perjodu ta' grazzja ta’ sitt xhur. Il-Gvern tar-Renju Unit ikollu ppjanat li s-sistema l-
ġdida tal-immigrazzjoni tar-Renju Unit tidħol fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2021.  
 
Jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni, xorta tista’ titlob reviżjoni amministrattiva, iżda ma jkun 
hemm ebda dritt għal appell kontra d-deċiżjoni. Barra dan, fil-każ ta’ reati kommessi wara 
d-29 ta’ Marzu 2019, se japplika l-limitu tad-deportazzjoni tar-Renju Unit. 
 
Membri tal-familja ta’ dawk li għandhom status ta' stabbilit, bħal tfal, konjuġi, sħab u 
nanniet, fejn ir-relazzjoni kienet teżisti qabel id-29 ta’ Marzu 2019 jistgħu jingħaqdu 
miegħek sad-29 ta’ Marzu 2022. Konjuġi u sħab futuri, fejn ir-relazzjoni ġiet iffurmata wara 
d-29 ta’ Marzu 2019, jistgħu jingħaqdu miegħek sal-31 ta’ Diċembru 2020, u wara dan se 
japplikaw ir-Regoli tal-Immigrazzjoni tar-Renju Unit. 

 

Ir-Renju Unit għamel ftehimiet separati mal-istati taż-ŻEE-EFTA u l-Iżvizzera. 
 

 

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/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/government/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/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Status ta' Stabbilit: proċess tal-applikazzjoni 

Il-proċess tal-applikazzjoni se jinfetaħ mit-30 ta’ Marzu 2019, sat-tmiem tal-perjodu ta' 
grazzja (sitt xhur wara l-31 ta’ Diċembru 2020), jiġifieri t-30 ta’ Ġunju 2021, u issa huwa bla 
ħlas. Fil-21 ta’ Jannar 2019 inbdiet prova pubblika tal-iskema sabiex ċittadini tal-UE 
residenti b’passaport tal-UE validu u ċittadini mhux mill-UE li jkunu membri tal-familja ta’ 
ċittadin tal-UE li għandhom karta ta' residenza bijometrika setgħu japplikaw qabel din id-
data bħala parti minn fażi ta’ prova.  

Applikazzjonijiet li jaslu wara t-30 ta’ Ġunju 2021 xorta jistgħu jiġu kkunsidrati skont iċ-
ċirkostanzi speċifiċi tiegħek, pereżempju jekk se tingħaqad ma’ membru tal-familja bi 
Status ta’ Stabbilit jew li jippreċedi l-Istatus ta’ Stabbilit. 

Il-gwida li ġejja se tgħinek tiskopri informazzjoni dwar l-istatus tiegħek u x’teħtieġu int u l-
membri tal-familja tiegħek biex timlew l-applikazzjoni. 

 
Nista’ napplika għal Status ta’ Stabbilit jew Status li jippreċedi l-Istatus ta' 
Stabbilit? 
Jekk ilek residenti b’mod kontinwu għal ħames snin jew aktar fir-Renju Unit, tista’ tapplika 
għal Status ta' Stabbilit. “Kontinwu” tfisser li int ma tkunx tlaqt mir-Renju Unit għal aktar 
minn sitt xhur fi kwalunkwe sena kalendarja matul il-perjodu ta’ ħames snin, għalkemm 
assenzi aktar twal huma permessi f’xi ċirkostanzi limitati. 
 
Fil-proċess tal-applikazzjoni se tintalab tikkonferma l-identità tiegħek, tagħti evidenza tat-
tul tas-soġġorn tiegħek fir-Renju Unit u tintalab tiddikjara jekk għandekx xi kundanni 
kriminali. 
 
Jekk ilek tgħix fir-Renju Unit għal inqas minn ħames snin sal-aħħar ta’ Diċembru 2020, 
tkun tista’ tapplika għal Status li jippreċedi l-Istatus ta' Stabbilit. Ladarba tilħaq il-ħames 
snin ta’ residenza kontinwa, imbagħad tkun tista’ tapplika għal Status ta' Stabbilit. 
 

X’jiġri jekk diġà għandi status ta’ Residenza Permanenti jew Awtorizzazzjoni 
Indefinita għar-Residenza jew Awtorizzazzjoni Indefinita għad-Dħul?  
L-Istatus ta’ Stabbilit fil-fatt huwa Awtorizzazzjoni Indefinita għar-Residenza. Persuni li 
għandhom Awtorizzazzjoni Indefinita għar-Residenza jew Awtorizzazzjoni Indefinita għad-
Dħul fir-Renju Unit diġà għandhom id-dritt li jibqgħu fir-Renju Unit. Madankollu, forsi tixtieq 
tapplika għal Status ta' Stabbilit biex tikseb drittijiet addizzjonali miftiehma fil-Ftehim dwar 
il-Ħruġ, bħad-dritt għal assenza ta’ ħames snin u d-dritt li jingħaqdu miegħek membri tal-
familja eliġibbli. Ikun aktar faċli wkoll li turi dritt ta' residenza tiegħek bi Status ta' Stabbilit 
aktar milli b’AIR. 
 



 

 

Persuni li għandhom dokument validu ta’ Residenza Permanenti jkollhom japplikaw għal 
Status ta' Stabbilit, peress li l-istatus ta’ Residenza Permanenti ma jibqax validu wara l-31 
ta’ Diċembru 2020. Id-dokument madankollu xorta jista’ jibqa’ rilevanti, bħala evidenza taċ-
ċittadinanza ta’ tfal li twieldu fir-Renju Unit, pereżempju, għalhekk għandek iżżommu. 
Matul il-proċess tal-applikazzjoni, tista’ tindika jekk għandekx Awtorizzazzjoni Indefinita 
għar-Residenza jew Residenza Permanenti. 
 
Jekk kellek AIR u ma tistax tagħti prova ta’ dan, pereżempju jekk tlift d-dokument tiegħek 
jew ġew meqruda għal xi raġuni, u tkun wasalt fir-Renju Unit qabel il-31 ta’ Diċembru 1988, 
forsi tkun tista’ tapplika wkoll taħt l-Iskema Windrush.  
 
Tkun teħtieġ tiddikjara li ma kontx assenti mir-Renju Unit għal kwalunkwe perjodu ta’ aktar 
minn sentejn (Awtorizzazzjoni Indefinita għar-Residenza jew Awtorizzazzjoni Indefinita 
għad-Dħul) jew 5 snin (Residenza Permanenti). Madankollu, ma tkunx meħtieġ tagħti 
evidenza tat-tul tas-soġġorn tiegħek fir-Renju Unit. 
 
Jekk m’intix ċert dwar id-drittijiet tiegħek, dejjem staqsi għal parir legali indipendenti. 
Riżorsi disponibbli għalik f’Londra jistgħu jinstabu fil-paġna tas-servizzi ta’ appoġġ 
tagħna. 
 

Dan japplika wkoll għal Ċittadini Irlandiżi? 
Ċittadini Irlandiżi għandhom dritt ta’ residenza fir-Renju Unit li ma jiddependix fuq is-
sħubija tar-Renju Unit fl-UE u huma meqjusa bħala “stabbiliti” mill-mument li jibdew jgħixu 
fir-Renju Unit. Għaldaqstant ma jkunux meħtieġa japplikaw għall-istatus il-ġdid taħt l-
iskema, għalkemm mhumiex esklużi milli jagħmlu dan jekk jixtiequ. Membri tal-familja ta’ 
ċittadini Irlandiżi li huma ċittadini tal-UE jew ċittadini mhux miż-ŻEE jkunu meħtieġa 
japplikaw għal Status ta' Stabbilit. 
 
Membri tal-familja eliġibbli ta’ Ċittadini Irlandiżi li jgħixu fir-Renju Unit minn pajjiżi mhux tal-
UE jkunu jistgħu jiksbu Status ta' Stabbilit taħt l-iskema filwaqt li ċ-ċittadin Irlandiż ma jkunx 
meħtieġ jagħmel dan. 

 

U xi ngħidu dwar it-Tfal? 
Il-membri tal-familja kollha jeħtieġu japplikaw individwalment, għalkemm il-ġenituri jew it-
tuturi jkunu meħtieġa jimlew l-applikazzjonijiet f’isem it-tfal fil-kura tagħhom. Tfal taħt il-21 
sena ta’ ġenituri bi Status ta' Stabbilit, ikunu eliġibbli għal Status ta’ Stabbilit hekk kif 
japplikaw, anke jekk ikunu għexu fir-Renju Unit għal inqas minn ħames snin. Hija meħtieġa 
applikazzjoni sħiħa, iżda jekk il-ġenituri għandhom prova ta’ residenza kontinwa, jiġi 
preżunt li t-tfal dipendenti jkollhom din ukoll. Dan japplika wkoll għal tfal li jaslu fir-Renju 
Unit wara l-31 ta’ Diċembru 2020. 
 
Applikazzjonijiet għal tfal taħt ħarsien se jiġu sottomessi mill-awtoritajiet li huma fdati bil-
ħarsien tagħhom. 
 
Tfal li twieldu fir-Renju Unit fejn ġenitur wieħed huwa diġà ċittadin tar-Renju Unit, jew li 
għandu Residenza Permanenti jew Status ta' Stabbilit meta jitwieldu, huma ċittadini 
Brittaniċi u ma jeħtieġux li jiġu naturalizzati jew irreġistrati. Jistgħu japplikaw xi 
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eċċezzjonijiet għal dan. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar jekk it-tfal humiex diġà 
Brittaniċi. 
 
Għal tfal li ġew adottati, ikun meħtieġ li jiġi pprovdut dokument ta’ adozzjoni legali li huwa 
rikonoxxut fir-Renju Unit.  Tfal li jitwieldu jew li jiġu adottati wara l-31 ta’ Diċembru 
2020 jiġu protetti wkoll.  

Aqra dwar eżempji ta’ kif Status ta’ Stabbilit u l-Istatus li jippreċedi l-Istatus ta’ 
Stabbilit japplika għal familji differenti. 
 

U għal dawk il-persuni li jeħtieġu aktar għajnuna?  
Il-Home Office jaf li hemm bosta raġunijiet għaliex xi persuni ma jkollhomx aċċess faċli 
għall-informazzjoni, jew ma jistgħux jifhmu jew jinnavigaw fis-sistema mingħajr għajnuna. 
Jista’ ma jkollhomx aċċess għall-kompjuters jew għarfien kif jużawh, jista’ jkollhom fehim 
limitat tal-lingwa Ingliża, jista’ jkollhom diżabilità jew problemi oħra tas-saħħa li 
jimpeduhom milli jipproċedu bil-proċess tal-applikazzjoni b’mod faċli jew mingħajr appoġġ. 
Għal persuni li ma jistgħux jaċċessaw servizzi online, jew dan ikun diffiċli għalihom, se jiġi 
offrut Servizz Diġitali Assistit. Servizz diġitali assistit jista’ jinkludi appoġġ fuq it-telefown, 
appoġġ wiċċ imb’wiċċ f’ċerti libreriji jew fid-dar għal kull min ma jistax jaċċessa ebda 
wieħed minn dawn is-servizzi. 
 
Bħala parti mill-fażi ta’ prova pubblika, il-Home Office għandu helpline apposta u servizzi 
oħrajn. Għal kwalunkwe mistoqsija dwar applikazzjoni li ssir matul il-fażi pilota, iċ-Ċentru 
ta’ Riżoluzzjoni tal-Iskema ta’ Residenza għal Żmien Twil tal-UE jista’ jiġi kkuntattjat 
permezz tat-telefown 0300 123 7379 (mir-Renju Unit) jew +44 (0) 203 080 0010 (barra 
mir-Renju Unit). Id-dettalji dwar it-tariffi jinsabu hawn www.gov.uk/call-charges. Tista’ wkoll 
issaqsi mistoqsija permezz ta-formola għal sottomissjonijiet online eu-settled-status-
enquiries.service.gov.uk. 
 
Identifikajna servizzi indipendenti ta’ appoġġ u konsulenza f’Londra li jistgħu jkunu ta’ 
għajnuna, kif ukoll avvenimenti li qed isiru f’Londra li tista’ ssibhom utli. 
 

X’jiġri jekk għandi Ċittadinanza Doppja  
Għaċ-ċittadini tal-UE27 li għandhom ukoll passaport Brittaniku, xejn mhu se jinbidel. 
Peress li int ċittadin Brittaniku, tkun tista’ tkompli taċċessa l-istess drittijiet li għandek issa 
mingħajr ma tkun meħtieġ tapplika għal Status ta' Stabbilit. Madankollu, jista’ jkun li xorta 
żżomm id-drittijiet miftiehma fl-abbozz tal-Ftehim dwar il-Ħruġ għalkemm il-Gvern tar-
Renju Unit għadu ma pprovdiex dettalji dwar kif ċittadini b’ċittadinanza doppja se jagħtu 
prova tal-intitolament tagħhom. Ara t-Taqsima “Nista’ napplika għal Ċittadinanza 
Brittanika” għal aktar dettalji. 
 

Nista’ napplika għal Ċittadinanza Brittanika? 
Jekk għandek dokument ta’ Residenza Permanenti (RP) jew għandek Awtorizzazzjoni 
Indefinita għar-Residenza (AIR), jista’ jkun possibbli għalik li tapplika wkoll għal 
Ċittadinanza Brittanika. Tista’ tagħmel dan ukoll ladarba tingħata l-Istatus ta’ Stabbilit, 
għalkemm ikollok tistenna 12-il xahar qabel ma tissottomettiha. Madankollu, mhux in-
nazzjonijiet kollha tal-UE27 jippermetti liċ-ċittadini tagħhom li jkollhom passaport ta’ pajjiż 
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ieħor, jew f’ċirkostanzi speċifiċi biss, għalhekk jista’ jkun li jkollok titlef iċ-ċittadinanza 
kurrenti tiegħek.  
 
Jekk int eliġibbli għal Ċittadinanza Brittanika u tixtieq tapplika għaliha, l-ewwel ikun aħjar li 
tiċċekkja mal-ambaxxata tiegħek biex tara jekk tistax iżżomm il-passaport tal-pajjiż tat-
twelid tiegħek u taħt liema kundizzjonijiet. Iċċekkja Kif tapplika għal Ċittadinanza 
Brittanika u sib id-dettalji tal-kuntatt tal-ambaxxati tal-UE27 f’Londra fit-taqsima Servizzi 
ta’ Appoġġ hawn taħt.  
 

Xi ngħidu għal membri tal-familja u dipendenti mhux mill-UE? 
Prova tar-relazzjoni tiegħek mal-membru tal-familja tiegħek li huwa ċittadin tal-UE 
(pereżempju, ċertifikat tat-twelid, taż-żwieġ jew ta’ sħubija reġistrata) tista’ tiġi skenjata u 
sottomessa permezz tal-formola tal-applikazzjoni online. Tkun meħtieġ ukoll li tipprovdi 
evidenza tal-identità u r-residenza tal-membru tal-familja tiegħek, jekk ma jkunux għadhom 
kisbu l-Istatus ta’ Stabbilit huma stess, u l-marki tas-swaba’ tiegħek u ritratt ta’ wiċċek 
f'ċentru tal-applikazzjonijiet fir-Renju Unit, sakemm mhux diġà għandek karta ta' residenza 
bijometrika. 

 
Il-membri tal-familja kurrenti ta’ ċ-ċittadini tal-UE li huma residenti fir-Renju Unit sal-31 ta’ 
Diċembru 2020, jistgħu jingħaqdu magħhom, anke jekk dawn stess mhumiex ċittadini tal-
UE. Dan huwa minnu wkoll għal dawk li jiksbu jew li kisbu ċ-ċittadinanza Brittanika flimkien 
maċ-ċittadinanza tal-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Dawn iżommu d-drittijiet li jippermettilhom li 
membru tal-familja kurrenti li mhux mill-UE jista’ jingħaqad magħhom awtomatikament 
wara l-31 ta’ Diċembru 2020. Membri tal-familja, f’dan il-każ, huma ġenituri u nanniet 
dipendenti, kif ukoll tfal taħt il-21 sena jew tfal dipendenti fuq il-21 sena. Dan b’riżultat tas-
sentenza f’dak li jissejjaħ il-każ Lounes. Ċittadini tar-Renju Unit jista’ ma jkollhomx dan id-
dritt awtomatiku.  
 
Dan ma japplikax għal Ċittadini Brittaniċi li kisbu passaport tal-UE27 (inkluż dak Irlandiż), 
biex ikunu jistgħu jżommu d-dritt għal-Libertà ta' Moviment fl-UE iżda xorta joqogħdu fir-
Renju Unit.  Peress li ma jimmigrawx lejn ir-Renju Unit u mhumiex meqjusa li jkunu 
eżerċitaw id-drittijiet tat-trattat tagħhom, jiġu ttrattati bħala ċittadin Brittaniku għal dan l-
iskop. 
 
Jekk m’intix ċert dwar l-istatus tad-dipendenti u l-membri tal-familja, forsi tixtieq titlob parir 
indipendenti. Organizzazzjonijiet f’Londra minn fejn forsi tixtieq titlob parir indipendenti. 
 

Ċittadini tal-UE li jgħixu temporanjament barra mir-Renju Unit  
Bħalissa tista’ tgħix barra mir-Renju Unit għal massimu ta’ sentejn, qabel ma titlef l-
Awtorizzazzjoni Indefinita għar-Residenza jew ir-Residenza Permanenti. Skont l-abbozz 
tal-Ftehim dwar il-Ħruġ miftiehem bejn l-UE u r-Renju Unit, dan se jiġi estiż għal ħames 
snin għal Status ta’ Stabbilit.  
 
Jekk bħalissa qed tgħix barra mill-pajjiż u għandek il-ħsieb li tirritorna, forsi tixtieq 
tikkunsidra li tagħmel dan qabel id-data ta’ skadenza tal-31 ta’ Diċembru 2020, biex 
tapplika għal Status ta’ Stabbilit jew l-Istatus li jippreċedi l-Istatus ta' Stabbilit. Jekk 
jogħġbok żomm amment li d-data biex tikkwalifika għal Status ta' Stabbilit jew Status li 
jippreċedi l-Istatus ta' Stabbilit hija differenti fil-każ ta’ ebda patt bejn l-UE u r-Renju Unit.  
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Jista’ jkun hemm ċirkostanzi fejn ma tistax jew ma teħtieġx li tirritorna sa dik id-data, iżda 
xorta tkun eliġibbli biex tapplika. Bħalissa ma hemm ebda indikazzjoni ta’ provvediment 
biex tapplika minn barra l-pajjiż. 
 

Ċittadini tal-UE li jaslu wara d-data ta’ skadenza (regoli tal-immigrazzjoni ta’ 
wara l-Brexit) 
B’mod ġenerali, jekk tasal wara d-data ta’ skadenza tal-31 ta’ Diċembru 2020, id-dritt 
tiegħek li toqgħod fir-Renju Unit jitqies skont regoli tal-immigrazzjoni ġodda stabbiliti wara 
l-Brexit. Għaldaqstant, sakemm ma jiġi miftiehem mod ieħor bejn ir-Renju Unit u l-UE u int 
m’intix qarib ta’ membru tal-familja tal-UE bi Status ta' Stabbilit jew Status li jippreċedi l-
Istatus ta' Stabbilit fir-Renju Unit, int tiġi meqjus bħal kwalunkwe ċittadin ieħor li jasal hawn 
u l-leġiżlazzjoni tal-immigrazzjoni rilevanti f’dak iż-żmien tkun tapplika għalik. Jista’ jkun 
hemm eċċezzjoni għal persuni li jikkwalifikaw għal Status li jippreċedi l-Istatus ta' Stabbilit, 
iżda li ma jirritornawx qabel dik id-data. 
 

Xejn minn dak li qrajt s’issa ma japplika għaċ-ċirkostanzi partikolari tal-familja 
tiegħek. Fejn nista’ nsib aktar informazzjoni? 
Hemm għadd ta’ każijiet oħra fejn, pereżempju, it-tfal u l-carers jistgħu jidderivaw drittijiet 
minn ċittadini tal-UE li joqogħdu jew li kienu joqogħdu fir-Renju Unit jew fejn il-carers mhux 
mill-UE ta’ ċittadini tal-UE fir-Renju Unit jistgħu jidderivaw drittijiet minn dawk li persuni li 
jindokraw. Moviment Liberu fiha aktar informazzjoni dwar dawn. 
 
Jekk xi ħaġa minn dan tapplika għalik jew tinsab imħasseb dwar id-drittijiet tiegħek jew id-
drittijiet tal-membri tal-familja tiegħek, ikun siewi li titlob parir indipendenti.  Aħna ġbarna 
lista ta’ organizzazzjonijiet akkreditati u riżorsi oħra f’Londra li jistgħu jkunu utli. 
 

Kif nista’ napplika? (app tal-mowbajl, online, bil-miktub, f’librerija) 
L-applikazzjonijiet jistgħu jimtlew online u l-Home Office ħareġ app tal-mowbajl b’appoġġ 
għall-proċess tal-applikazzjoni. L-app taħdem fuq smartphones li għandhom Android 6.0 
jew aktar riċenti. Tkun tista’ tiskenja l-passaport tiegħek u din tista’ taqra ċ-chip bid-data 
bijometrika. L-app tal-iPhone ma tkunx tista’ tiskenja l-passaport jew l-ID Bijometrika 
tiegħek, iżda servizzi għall-iskenjar ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni huma disponibbli 
f’għadd ta’ ċentri (għalkemm jistgħu japplikaw xi tariffi). Tista’ wkoll tibgħat id-dokumenti ta’ 
identifikazzjoni tiegħek bil-posta. 
 
Għal persuni li ma jistgħux jaċċessaw servizzi online, jew dan ikun diffiċli għalihom, se jiġi 
offrut Servizz Diġitali Assistit. Servizz diġitali assistit jista’ jinkludi appoġġ fuq it-telefown, 
appoġġ wiċċ imb’wiċċ f’ċerti libreriji jew fid-dar għal kull min ma jistax jaċċessa ebda 
wieħed minn dawn is-servizzi. 

 

X’dokumenti u informazzjoni oħra neħtieġ? 
Tkun teħtieġ passaport jew karta tal-identità nazzjonali bijometrika valida. Dokument 
bijometriku jkun fih chip (eż. karta tal-bank għandha chip) li jkollu informazzjoni dwarek. 
 
Tkun teħtieġ prova ta’ residenza fir-Renju Unit sakemm mhux diġà għandek dokument 
validu ta’ Residenza Permanenti, jew Awtorizzazzjoni Indefinita għar-Residenza jew 
Awtorizzazzjoni Indefinita għad-Dħul fir-Renju Unit. Jekk ħallast it-taxxa permezz tal-
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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/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service


 

 

impjieg jew irċevejt xi benefiċċji, tista’ tuża n-numru tas-Sigurtà Soċjali tiegħek bħala 
konferma li kont qed toqgħod fir-Renju Unit.  
 
Jekk ma hemmx biżżejjed informazzjoni miżmuma fuq id-databases nazzjonali, bħal 
HMRC jew DWP, tintalab evidenza addizzjonali bħala prova tar-residenza tiegħek. Din 
tista' tinkludi:  
 

• P60 jew P45 

• payslips 

• rendikonti tal-bank 

• kontijiet tal-utilitajiet, kontijiet tat-Taxxa tal-Kunsill, kontijiet tat-telefown 

• kontijiet annwali tan-negozju 

• kuntratti mill-impjegatur jew ittri li jikkonfermaw l-impjieg 

• ittri, fatturi jew ċertifikati minn organizzazzjonijiet edukattivi akkreditati 

• timbri tal-passaport li jikkonfermaw id-dħul fil-fruntiera tar-Renju Unit 

• biljetti tal-ajru jew tal-ferrovija li jikkonfermaw il-vjaġġ lejn ir-Renju Unit.  
 

Bħalissa hemm limitu fuq il-volum ta’ data għad-dokumenti li tista’ tiskenja u ttella’ permezz 
tal-app, iżda l-applikanti jistgħu jissottomettu dawn online jew bil-posta, jekk ma 
jirnexxilekx tibqa’ fil-limitu. Ma tkunx meħtieġ tipprovdi evidenza għar-residenza kollha 
tiegħek fir-Renju Unit, iżda biss għall-perjodu li jagħti prova li int eliġibbli għal Status ta’ 
Stabbilit jew Status li jippreċedi l-Istatus ta' Stabbilit, li ġeneralment huwa l-aħħar 5 snin. 

 
Jekk int minn barra l-UE, minn kwalunkwe mit-tliet pajjiżi l-oħra taż-ŻEE jew l-Iżvizzera, 
jeħtieġ li tipprovdi evidenza tar-relazzjoni tiegħek ma’ membru tal-familja mill-UE li jgħix fir-
Renju Unit. 

 
Jekk ma tistax tipprovdi informazzjoni addizzjonali jew prova ta’ residenza, il-Home Office 
ddikjara li se jitkellmu miegħek aktar fid-dettall biex jiddeterminaw ir-residenza tiegħek fir-
Renju Unit.  
 
Hemm lista ta’ dokumenti u informazzjoni utli li għandek iżżomm għal meta jibda l-proċess 
tal-applikazzjoni. 
 

Verifiki tal-kriminalità 
Tiġi mitlub tiddikjara kwalunkwe kundanna kriminali fir-Renju Unit u barra mir-Renju Unit, 
jew dik ta’ kwalunkwe mit-tfal ta’ aktar minn 10 snin li qed tissottometti l-applikazzjoni 
għalihom. Dawn jiġu vverifikati fid-databases tal-kriminalità tar-Renju Unit. Jekk ġejt 
arrestat jew ikkundannat għal reat minuri biss, xorta tkun eliġibbli tapplika għal Status ta' 
Stabbilit jew Status li jippreċedi l-Istatus ta' Stabbilit. Pereżempju multi għal veloċità 
eċċessiva ma jitqisux.  
 
Ir-reati u l-kundanni jiġi vvalutati każ b’każ u jista’ jkun aħjar jekk titlob parir legali 
indipendenti qabel ma tapplika jekk kellek aktar minn kundanna waħda jew piena ta' 
kustodja ta’ 12-il xahar jew aktar. Ipprovdejna lista ta’ konsulenti legali indipendenti. 
 
 

Hemm xi spejjeż? 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Fil-bidu, il-Gvern ħabbar li se tiġi ċċarġjata miżata (£65 għall-adulti u £32.50 għat-tfal taħt 
is-16-il sena). Madankollu, fi stqarrija lill-House of Commons fil-21 ta’ Jannar 2019 il-Prim 
Ministru ħabbret li dan ir-rekwiżit tal-miżata ġie rtirat u li l-applikazzjonijiet issa huma bla 
ħlas. Jekk tapplika waqt il-fażi pilota kurrenti tal-iskema, xorta jkollok tħallas iżda tiġi 
rimborżat. Jekk applikajt waqt provi preċedenti oħrajn, il-miżata tiġi rimborżata wkoll. Dan 
isir fuq l-istess kard li użajt għall-pagament. 
 
Xorta jista’ jkun hemm xi spejjeż assoċjati mas-servizz għall-verifika tad-dokumenti u l-
identifikazzjoni f’ċentri apposta, kif ukoll konsulenza legali u dwar immigrazzjoni, jekk iċ-
ċirkostanzi speċifiċi tiegħek jeħtiġuhom.   

 

  



 

 

Informazzjoni addizzjonali 

Kif tapplika minn barra l-pajjiż  
Bħalissa, l-applikazzjonijiet iridu jsiru fir-Renju Unit u jkunu miftuħa għal persuni meqjusa 
bħala “residenti” qabel nofsillejl fil-31 ta’ Diċembru 2020.  
 
Tinkludi wkoll lil dawk li preċedentement kienu residenti fir-Renju Unit li jinsabu barra mir-
Renju Unit f’dik id-data iżda li mantnew “residenza kontinwa” hawnhekk. Pereżempju, 
dawk li huma residenti kontinwament fir-Renju Unit iżda li jinzertaw li jkunu barra mill-pajjiż 
fuq negozju jew btala jew jgħixu barra mill-pajjiż temporanjament fil-31 ta’ Diċembru 2020 
jkunu jistgħu japplikaw meta jidħlu lura fir-Renju Unit.  
 
Il-Home Office bħalissa qed jikkunsidra “applikazzjonijiet fil-pajjiż”, jiġifieri applikazzjonijiet 
sottomessi minn barra l-pajjiż, iżda għad trid tittieħed deċiżjoni. Din tista’ tapplika 
pereżempju għal persuni b’Residenza Permanenti li ma ħarġux mill-pajjiż għal aktar minn 
sentejn. 
 

Ningħata prova ta’ Status ta’ Stabbilit jew Status li jippreċedi l-Istatus ta' 
Stabbilit? 
Jekk tingħata Status ta' Stabbilit, ma tingħatax dokument bi prova ta’ dan. Iżda, jekk qatt 
tkun meħtieġ tipprovdi prova tal-istatus tiegħek, pereżempju għal impjegatur ġdid, sid il-
kera, jew professjonista tas-saħħa, tista’ tagħtihom kodiċi ta’ aċċess u link fuq il-web biex 
ikunu jistgħu jikkonfermaw l-istatus tiegħek elettronikament. Ma jkollhomx aċċess għal xi 
informazzjoni oħra dwarek permezz ta’ din il-link. 
 

Appell u superviżjoni  
L-ittra tad-deċiżjoni tiegħek tispjega kif tista’ tapplika għal reviżjoni jekk m’intix sodisfatt 
bid-deċiżjoni u l-istatus li ġejt offrut. Din tissejjaħ reviżjoni amministrattiva u t-talba trid tiġi 
sottomessa fi żmien 28 jum mid-data tad-deċiżjoni. Hemm miżata ta’ £80, iżda din tiġi 
rimborżata jekk l-applikazzjoni tirnexxi, jew jekk l-applikazzjoni tiġi rrifjutata minħabba li 
tkun invalida. Il-miżata ma tiġix rimborżata jekk ir-reviżjoni tirnexxi minħabba li int 
tissottometti informazzjoni addizzjonali. Tista’ titlob reviżjoni permezz ta’ formola ta’ 
applikazzjoni.  
 
Fl-abbozz tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, ġie miftiehem it-twaqqif ta’ awtorità independenti biex 
tissorvelja l-proċess u matul il-Perjodu ta’ Tranżizzjoni, il-Kummissjoni Ewropea tkompli 
toffri sorveljanza. 
 

Kundizzjonijiet għaż-żamma tal-Istatus ta’ Stabbilit ladarba jingħata  
Sabiex iżżomm l-Istatus ta’ Stabbilit, m’għandekx titlaq mir-Renju Unit għal aktar minn 
perjodu kontinwu ta’ ħames snin, jew tiġi kkundannat b’reat serju. Xort’oħra ma hemm 

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


 

 

ebda ostaklu li nafu dwaru biex iżżomm l-Istatus ta’ Status ta' Stabbilit u tibqa’ fir-Renju 
Unit bħalma qiegħed issa.  
 

Drittijiet futuri  
Ħafna minn dan jiddependi fuq in-natura finali tal-ftehim bejn ir-Renju Unit u l-UE u l-
arranġamenti għal sorveljanza li jiġu miftiehma, iżda d-drittijiet tiegħek isiru parti mil-liġi tar-
Renju Unit. Il-Ftehim dwar il-Ħruġ jifforma l-bażi ta’ kwalunkwe sfida jew avveniment dwar 
dan li qed jiżviluppaw.  
 

Servizzi ta’ Appoġġ għal Persuni Ewropej f’Londra 
Dan il-hub jipprovdi gwida liċ-ċittadini tal-UE27 u ċ-ċittadini min-Norveġja, l-Iżlanda, il-
Liechtenstein u l-Iżvizzera u l-familji tagħhom li jgħixu f’Londra.  
 
Il-mira hija li ngħinuk tipprepara għall-applikazzjoni tiegħek għal Status ta' Stabbilit. Jekk 
teħtieġ aktar informazzjoni dwar dak li qrajt f’din il-paġna, tista’ tfittex il-lista tagħna ta’ 
servizzi ta’ appoġġ biex taċċessa sorsi affidabbli, akkreditati u fdati għal aktar appoġġ u 
informazzjoni. 

Ipprovdejna wkoll glossarju biex nispjegaw xi wħud mit-termini f'dan il-hub. Din l-
informazzjoni mhijiex ugwali għal parir legali u m’għandekx tiddependi fuqha b’mod 
esklussiv. 

Tista’ wkoll tirreġistra għal aġġornamenti fuq is-sit ta’ informazzjoni tal-Home Office. 
 
  

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


 

 

Glossarju 

Dan t’hawn taħt huwa glossarju ta’ kliem u termini biex jgħinuk tifhem aħjar il-lingwaġġ 
użat biex jiddeskrivi l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u xi jfisser dan għalik. 

It-termini inklużi hawn jistgħu jinbidlu skont il-patt miftiehem bejn l-UE u r-Renju Unit. 
 

Terminu Spjegazzjoni 

Artikolu 50 

Dan huwa artikolu tat-Trattat ta’ Lisbona 
tal-UE, li jagħti d-dritt lil kwalunkwe stat 
membru tal-UE biex joħroġ mill-UE b’mod 
unilaterali. Ladarba l-istat membru jkun 
innotifika lill-Kunsill Ewropew bl-intenzjoni 
tiegħu, l-UE u l-Istat għandhom 
jinnegozjaw l-arranġamenti tal-irtirar fi 
żmien sentejn. 

ID Bijometrika 

Hija passaport jew karta tal-identità li 
għandha chip mikroproċessur elettroniku 
integrata li fih informazzjoni bijometrika li 
tista’ tintuża biex tawtentika l-identità tad-
detentur tal-passaport jew tal-karta tal-
identità 

Permess ta’ Residenza Bijometriku  

Karta ta’ residenza ta’ ċittadin mhux miż-
ŻEE li tinkludi data bħall-isem, id-data tat-
twelid, l-istatus tal-immigrazzjoni, il-
kundizzjonijiet tar-residenza u l-
informazzjoni bijometrika (marki tas-swaba’ 
u ritratt) 

Ċittadinanza Brittanika (Nazzjonalità 
Brittanika) 

Iċ-ċittadinanza jew in-naturalizzazzjoni 
Brittanika tagħti lil persuna d-dritt għal 
passaport Brittaniku u d-drittijiet sħaħ ta’ 
ċittadin tar-Renju Unit 

Residenza kontinwa 

Skont il-Home Office residenza kontinwa 
sempliċement tfisser li persuna tkun 
għexet, jew qed tgħix, fir-Renju Unit (tal-
anqas sitt xhur kontinwament f’kull sena) 



 

 

Qarib dipendenti 

Din il-persuna hija qarib tal-isponsor 
tagħhom mill-UE/ŻEE iżda mhux il-konjuġi, 
is-sieħeb/sieħba rreġistrat/a, it-tfal jew il-
ġenitur dipendenti; u għandha dokument 
rilevanti bħala l-qarib dipendenti inkluż 
permess tal-familja, ċertifikat ta’ 
reġistrazzjoni, karta ta’ residenza, 
dokument li jiċċertifika r-residenza 
permanenti jew karta ta' residenza 
permanenti li nħarġet mir-Renju Unit skont 
ir-Regolamenti taż-ŻEE (u li tkun applikat 
għaliha sal-31 ta’ Diċembru 2020) 

Drittijiet idderivati 

Persuna li ma tikkwalifikax għal dritt ta' 
residenza skont id-Direttiva dwar il-
Moviment Liberu u mhix ċittadin tal-
UE/ŻEE, tista’ tikkwalifika għal dritt ta' 
residenza ieħor skont il-liġi tal-Unjoni 
Ewropea (UE), pereżempju persuni mhux 
miż-ŻEE li jindokraw tfal mill-UE/ŻEE u tfal 
Brittaniċi u adulti dipendenti (inklużi l-
każijiet “Zambrano”, “Chen”, “Ibrahim” u 
“Texeira”) 

Ċittadinanza doppja u l-konservazzjoni 
tad-drittijiet tal-UE 

Persuna li għandha ċittadinanza doppja, li 
ġiet naturalizzata bħala ċittadin Brittaniku 
iżda li għandhom wkoll ċittadinanza ta’ stat 
tal-UE ieħor u li għexet fir-Renju Unit fl-
eżerċitar tad-drittijiet tagħha bħala ċittadin 
tal-UE qabel ma saret ċittadin Brittaniku  

ŻEE (iż-Żona Ekonomika Ewropea) 
Iż-ŻEE tinkludi l-Iżlanda, il-Liechtenstein u 
n-Norveġja, pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-
Unjoni Ewropea 

Tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni - il-31 
ta’ Diċembru 2020 

Dan huwa t-tmiem tal-perjodu ta’ 
tranżizzjoni, meta l-irtirar tar-Renju Unit 
mill-UE jkun komplet 

UE 

L-Unjoni Ewropea (UE) hija sħubija 
ekonomika u politika bejn 28 pajjiż. L-UE 
hija l-forma l-aktar riċenti tal-integrazzjoni 
Ewropea, fejn, permezz tas-suq uniku, il-
merkanzija, il-kapital, is-servizzi u l-persuni 
jiċċaqalqu b’mod liberu bejn il-fruntieri 
nazzjonali tal-istati membri 



 

 

Il-pajjiżi tal-UE 

L-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, 
Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-
Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, 
il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, l-Irlanda, il-
Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, 
in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, ir-
Rumanija, Spanja, is-Slovakkja, is-
Slovenja u l-Iżvezja  

It-trattati tal-UE 

L-UE hija mwaqqfa fuq sensiela ta’ trattati 
legali bejn l-istati membri tagħha. 
Pereżempju, id-drittijiet tal-Libertà ta' 
Moviment għaċ-ċittadini tal-UE ġew 
stabbiliti bħala parti minn trattat tal-UE u 
rregolati mid-direttivi tal-UE 

Membri tal-familja 

Dawn li ġejjin jistgħu jitqiesu bħala membri 
tal-familja diretti ta’ ċittadin tal-UE/ŻEE: il-
konjuġi jew is-sieħeb/sieħba reġistrat/a 
tagħhom, dixxendenti diretti taċ-ċittadin tal-
UE/ŻEE jew tal-konjuġi jew is-
sieħeb/sieħba reġistrat/a li għandhom 
inqas minn 21 sena, qraba diretti 
dipendenti fil-linja axxendenti taċ-ċittadin 
tal-UE/ŻEE jew tal-konjuġi jew 
sieħeb/sieħba reġistrat/a tagħhom 

Viża tal-Familja (Permess tal-Familja 
taż-ŻEE) 

Il-Permess tal-Familja taż-ŻEE hija viża 
għal dħul fir-Renju Unit għal membri tal-
familja mhux miż-ŻEE jew membri tal-
familja estiża ta’ ċittadin taż-ŻEE 

Moviment liberu 

Il-moviment liberu u r-residenza tal-persuni 
huwa d-dritt ta’ ċittadini tal-UE u ż-ŻEE u l-
membri tal-familja tagħhom li jgħixu u 
joqogħdu b’mod liberu fi kwalunkwe pajjiż 
tal-UE. Dan huwa prinċipju fundamentali li 
huwa minqux fl-Artikolu 45 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Iċ-
ċittadini tal-UE huma intitolati li: 

• Jfittxu impjieg f’pajjiżi tal-UE ieħor 

• Jaħdmu hemm mingħajr il-ħtieġa li 
jkollhom permess tax-xogħol 

• Joqogħdu hemm għal dak l-iskop 

• Jibqgħu hemm anke wara li jintemm 
l-impjieg 



 

 

• Igawdu trattament ugwali għal dak 
taċ-ċittadini nazzjonali fl-aċċess 
għall-impjiegi, il-kundizzjonijiet tax-
xogħol u l-vantaġġi soċjali u tat-
taxxa l-oħra kollha 

Perjodu ta’ grazzja 

Huwa l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sat-
30 ta’ Ġunju 2021 fejn l-applikazzjonijiet 
għall-Istatus ta’ Stabbilit u l-Istatus li 
jippreċedi l-Istatus ta’ Status ta' Stabbilit 
ikunu għadhom qed jiġu aċċettati, anke 
jekk ir-Renju Unit ikun irtira formalment 
mill-UE. 

Residenza għal Żmien Indefinit (RŻI) 

Residenza għal Żmien Indefinit huwa 
status tal-immigrazzjoni tar-Renju Unit 
disponibbli għal ċittadini ta’ kwalunkwe 
pajjiż li jippermetti lil persuna biex tgħix u 
taħdem fir-Renju Unit b’mod permanenti.  
Dan normalment jinkiseb wara ħames snin 
ta’ residenza kontinwa 

Il-Każ Lounes 

Każ prominenti u sentenza mill-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) fejn 
ċittadin tal-UE ma jitlifx id-dritt tiegħu li 
jkollu jew li jġib konjuġi jew membru tal-
familja qarib li mhux ċittadin tal-UE, biex 
joqgħod fir-Renju Unit wara li jsir ċittadin 
Brittaniku 

Residenza Permanenti (RP) 

Iċ-ċittadini tal-UE u ż-ŻEE jistgħu japplikaw 
għal dan id-dokument mhux obbligatorju 
bħala prova tad-drittijiet tagħhom għal 
residenza permanenti wara ħames snin 
kontinwi ta’ residenza fir-Renju Unit skont 
il-liġi tal-UE, biex jiżguraw id-drittijiet ta’ 
residenza tal-membri tal-familja tagħhom li 
mhumiex mill-UE jew bħala rekwiżit biex 
japplikaw għaċ-Ċittadinanza Brittanika 
qabel l-introduzzjoni tal-Iskema ta’ 
Residenza għal Żmien Twil tal-UE f’Marzu 
2019. Din ma jkunx valida meta r-Renju 
Unit toħroġ mill-UE iżda tista’ tiġi mibdula 
mingħajr ħlas għall-Istatus ta’ Status ta' 
Stabbilit 

Status ta’ residenza F’dan il-kuntest, dan jirreferi għad-drittijiet 
tal-immigrazzjoni u r-residenza ta’ ċittadin 



 

 

tal-UE/ŻEE jew mhux taż-ŻEE u l-membri 
tal-familja tagħhom li mhumiex miż-ŻEE 

Skema ta’ Residenza għal Żmien Twil 

Il-Home Office ilu jaħdem biex jiżviluppa 
skema ġdida, li tippermetti liċ-ċittadini tal-
UE residenti u lill-membri tal-familja 
tagħhom biex jiksbu l-istatus tal-
immigrazzjoni tar-Renju Unit li jeħtieġu 
sabiex jibqgħu hawn b’mod permanenti 
wara l-Brexit. L-Iskema ta’ Residenza għal 
Żmien Twil tal-UE se tinfetaħ bis-sħiħ fit-30 
ta’ Marzu 2019. Iċ-ċittadini tal-UE u l-
membri tal-familja tagħhom jistgħu 
japplikaw sat-30 ta’ Ġunju 2021, skont l-
abbozz tal-Ftehim dwar il-Ħruġ 

Data ta’ skadenza għar-reġistrazzjoni 
tal-Istatus ta’ Stabbilit - 30 ta’ Ġunju 
2021 

Din hija d-data ta’ skadenza għall-
applikazzjonijiet għall-Istatus ta’ Stabbilit. 
Wara din id-data, persuni jkunu jistgħu 
japplikaw biss f’ċirkostanzi ta' eċċezzjoni 

Ċittadin ta' Pajjiż Terz 
Ċittadin ta' pajjiż terz fir-Renju Unit huwa 
persuna li mhix Brittanika, Irlandiża jew 
ċittadin taż-ŻEE/UE 

Perjodu ta’ tranżizzjoni (magħruf ukoll 
bħala l-perjodu ta’ implimentazzjoni) 

Wara li r-Renju Unit joħroġ uffiċjalment 
mill-Unjoni Ewropea, hemm pjan għal 
perjodu limitat biż-żmien qabel ma jidħlu 
fis-seħħ l-arranġamenti eventwali 
permanenti għar-relazzjonijiet bejn ir-Renju 
Unit u l-Unjoni Ewropea. Dan il-perjodu se 
jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2020.  Persuni 
li japplikaw għall-Istatus ta’ Stabbilit qabel 
din id-data se jibbenefikaw kemm mill-
protezzjoni tal-liġi tal-UE kif ukoll mill-
Ftehim dwar il-Ħruġ bejn ir-Renju Unit u l-
UE 

Ftehim dwar il-Ħruġ 

Huwa l-ftehim li qed jiġi nnegozjat bejn ir-
Renju Unit u l-UE. Il-mira tal-ftehim hija li 
jiġu stabbiliti l-arranġamenti għall-ħruġ tar-
Renju Unit mill-UE f’Marzu 2019. Wieħed 
mill-oqsma ewlenin kopert minn dan il-
ftehim huwa d-drittijiet taċ-ċittadini u x’se 
jiġri liċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju 
Unit u ċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu fl-
UE meta r-Renju Unit joħroġ mill-UE  

     


