Stay in Scotland after Brexit
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Following decisions by the UK Government the UK has now left
the EU.
EU citizens* who are resident in the UK by 31 December 2020 will
have to apply to the UK Government’s EU Settlement Scheme by 30
June 2021 to continue living in the UK after that date.
Their family members who are not UK citizens must also apply.
Those with permanent residence documents must apply.
EU citizens with indefinite leave to remain in the UK (ILR) do not
need to apply, but can apply if they wish to do so.
Irish citizens do not need to apply, but can if they wish to do so.

Even if you have been resident in the UK for a long time you
will still need to apply to the EU Settlement Scheme to continue
living in the UK after Brexit.
What can I apply for?
•
•

EU citizens who have been resident in the UK for five continuous
years can apply for settled status.
EU citizens who have been resident in the UK for less than five
years can apply for pre-settled status.

Where can I get help?
The Scottish Government is part funding Citizens Advice Scotland to
operate an advice service to support people applying to the EU Settlement Scheme. If you are experiencing difficulties with your EU Settlement Scheme application and want additional support, advice or information, you can phone Citizens Advice Scotland free on 0800 916 9847
or check the opening hours of your local Citizens Advice Bureau. Find
your local Citizens Advice Bureau at www.cas.org.uk/bureaux.
You can also find more information on how Brexit may affect you at
www.mygov.scot/brexit.
* EU citizens is used throughout this document to also refer to EEA and Swiss nationals who are
eligible to apply to the EU Settlement Scheme.

Likite Škotijoje po „Brexit“
•
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•
•
•
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JK vyriausybei priėmus sprendimus, JK dabar išstojo iš ES.
ES piliečiai*, gyvensiantys JK iki 2020 m. gruodžio 31 d., turės iki 2021 m.
birželio 30 d. pateikti prašymą pagal JK vyriausybės ES nuolatinio gyventojo
statuso programą, kad po šios datos toliau galėtų gyventi JK.
Jų šeimų nariai, kurie nėra JK piliečiai, taip pat turės pateikti prašymą.
Prašymą turės pateikti ir asmenys, turintys teisę gyventi JK patvirtinantį
dokumentą.
ES piliečiams, turintiems neriboto galiojimo leidimą gyventi JK (angl. indefinite
leave to remain in the UK, ILR), prašymo teikti nereikia, bet, jei nori, jie gali jį teikti.
Airijos piliečiams prašymo teikti nereikia, bet, jei nori, jie gali jį teikti.

Net jei ilgą laiką gyvenate JK, vis tiek turite pateikti prašymą pagal
ES nuolatinio gyventojo statuso programą, kad toliau galėtumėte
gyventi JK po „Brexit“
Ką galiu gauti?
•
•

ES piliečiai, gyvenantys JK penkerius metus iš eilės, gali teikti prašymą
gauti nuolatinio gyventojo statusą (angl. settled status).
ES piliečiai, gyvenantys JK mažiau nei penkerius metus iš eilės, gali teikti
prašymą gauti nenuolatinio gyventojo statusą (angl. pre-settled status).

Kur galiu gauti pagalbos?
Škotijos vyriausybė iš dalies finansuoja „Citizens Advice Scotland“, kuri teikia
konsultavimo paslaugas, kad padėtų žmonėms pateikti prašymą pagal ES nuolatinio
gyventojo statuso programą. Jei jums nepavyksta pateikti prašymo pagal ES nuolatinio
gyventojo statuso programą ir jums reikia papildomos pagalbos, patarimo ar informacijos,
galite skambinti nemokamu „Citizens Advice Scotland“ telefonu 0800 916 9847 arba
pasitikslinti vietinio „Citizens Advice“ skyriaus darbo laiką. Vietinio „Citizens Advice“
skyriaus ieškokite adresu https://www.cas.org.uk/bureaux.
Daugiau informacijos apie tai, kokios įtakos jums gali turėti „Brexit“, galite rasti adresu
www.mygov.scot/brexit.
* Šiame dokumente minimi ES piliečiai taip pat reiškia EEE ir Šveicarijos piliečius, kurie gali teikti prašymą
pagal ES nuolatinio gyventojo statuso programą.

