
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



Primarul, Sadiq Khan, a declarat în termeni clari că cetățenii 
UE care locuiesc în Londra sunt bineveniți aici și fac parte 
integrantă din acest oraș. El a creat o nouă platformă cu 
informații pentru a vă ajuta să înțelegeți ce înseamnă Brexitul 
pentru dumneavoastră și să aflați cum puteți solicita statutul 
de stabilit (Settled Status).

Care sunt implicațiile Brexitului pentru statutul 
dumneavoastră?

Dacă sunteți un cetățean european care locuiește aici  
datorită dreptului la libera circulație, statutul dumneavoastră 
de rezident se va schimba după retragerea Regatului Unit din 
UE. Dacă doriți să continuați să trăiți și să munciți în Regatul 
Unit, trebuie să solicitați un nou statut de rezidență: statutul 
de stabilit. Toți cetățenii din oricare dintre cele 27 de state 
membre ale UE (UE27) sau din Islanda, Norvegia, Liechtenstein 
ori Elveția (SEE+) care locuiesc în Regatul Unit, precum și 
membrii familiilor acestora vor trebui să solicite noul statut. 
Aceasta include și cetățenii țărilor terțe al căror statut de 
imigrație depinde de un membru al familiei din UE27 sau  
din SEE+.

Cum pot solicita statutul de stabilit (Settled Status)?

Noul sistem va fi pe deplin funcțional de la 30 martie 2019 și 
va fi necesar să vă depuneți cererea până la 30 iunie 2021. 
Depunerea cererii este gratuită. Puteți depune cererea online.

Pentru informații suplimentare, consultați  
london.gov.uk/eu-londoners-hub


