
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



Primátor Sadiq Khan vyjadril presvedčenie, že občania  
EÚ, ktorí žijú v Londýne, k mestu patria a sú v ňom vítaní.  
Nové informačné centrum, ktoré zriadil, Vám pomôže 
oboznámiť sa s dôsledkami Brexitu a získať informácie,  
ako sa môžete uchádzať o status usadenej osoby.

Čo znamená Brexit pre Váš status?
Ak tu žijete ako Európanka/Európan v rámci voľ ného pohybu, 
Váš pobytový status sa po vystúpení Spojeného kráľovstva 
z EÚ zmení. Ak chcete naďalej žiť a pracovať v Spojenom 
kráľovstve, musíte podať žiadosť o nový pobytový status 
– status usadenej osoby (tzv. Settled Status). Ak ste Vy a 
členovia Vašej rodiny štátnymi príslušníkmi jedného z 27 
členských štátov EÚ alebo Islandu, Nórska, Lichtenštajnska 
či Švajčiarska (EHP+) a žijete v Spojenom kráľovstve, musíte 
podať žiadosť všetci. Vzťahuje sa to aj na štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorých imigračný status závisí od rodinného 
príslušníka z EÚ 27 alebo z EHP+.

Ako môžete požiadať o status usadenej osoby? 
Žiadosti o status usadenej osoby bude možné podávať od  
30. marca 2019 do 30. júna 2021. Sú bezplatné a dajú sa 
podávať online.

Podrobnosti nájdete na london.gov.uk/eu-londoners-hub


