
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



Borgmästare Sadiq Khan har varit tydlig med att EU-
medborgare som bor i London hör hemma och är välkomna 
här. För att hjälpa dig att reda på vad Brexit innebär för dig  
och hur du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd 
(settled status) har han upprättat ett nytt informationsnav.

Vad innebär Brexit för din status?
Om du är europeisk medborgare och bor här under den fria 
rörligheten så kommer din uppehållsstatus att ändras när 
Storbritannien lämnar EU. Om du vill fortsätta att bo och 
arbeta här måste du ansöka om permanent uppehållstillstånd 
– settled status. Om du och dina familjemedlemmar är 
medborgare i något av de 27 EU-länderna (EU27) eller 
Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz (EEA+) och bor i 
Storbritannien så kommer ni att behöva ansöka. Detta gäller 
även icke-EU medborgare vars migrationstatus är beroende  
av en familjemedlem från EU27 eller EEA+. 

Hur ansöker man om settled status? 
Programmet för ansökningar om settled status kommer att 
öppna i sin helhet från och med 30 mars 2019, och du måste 
ansöka innan 30 juni 2021. Ansökningen är gratis och går att 
ansöka online.

Läs mer på london.gov.uk/eu-londoners-hub


