
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



Župan Sadiq Khan je jasno povedal, da državljani EU, ki živijo 
v Londonu, pripadajo temu mestu in so v njem dobrodošli. 
Da bi vam pomagal ugotoviti, kaj Brexit pomeni za vas in kako 
lahko vložite vlogo za pridobljeni status, je vzpostavil novo 
informacijsko središče.

Kaj Brexit pomeni za vaš status?
Če ste Evropejec/Evropejka, ki tukaj živi v skladu s svobodo 
gibanja, se bo vaš status prebivanja ob izstopu Združenega 
kraljestva iz EU spremenil. Če želite še naprej živeti in delati 
v Združenem kraljestvu, morate vložiti vlogo za nov status 
prebivanja: pridobljeni status. Če ste vi in vaši družinski 
člani državljani katerekoli od 27 držav EU (EU27) ali Islandije, 
Norveške, Lihtenštajna ali Švice (EGP+) in živite v Združenem 
kraljestvu, boste morali vlogo vložiti vsi. Navedeno vključuje 
državljane tretjih držav, katerih status priseljenca je odvisen od 
družinskega člana iz EU27 ali EGP+. 

Kako lahko vložite vlogo za pridobljeni status? 
Program pridobljenega statusa bo v celoti odprt od 30. marca 
2019 in vlogo morate vložiti do 30. junija 2021. Vložitev vloge 
je brezplačna. Oddate jo lahko prek spleta.

Za več informacij obiščite london.gov.uk/eu-londoners-hub


