Stay in Scotland after Brexit
•
•

•
•
•
•

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.

Cum se poate rămâne în Scoția după Brexit
•
•

•
•
•
•

În urma deciziilor Guvernului Regatului Unit, Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană.
Pentru ca cetățenii UE* care locuiesc în Regatul Unit la data de 31 decembrie 2020 să
poată continua să locuiască în Regatul Unit, aceștia vor trebui să transmită o solicitare în
conformitate cu Sistemul de înregistrare a cetățenilor în UE (EU Settlement Scheme)
instituit de Guvernul Regatului Unit, până la data de 30 iunie 2021.
Totodată, și membrii familiilor acestora care nu sunt cetățeni ai Regatului Unit vor trebui să
transmită solicitarea respectivă.
Persoanele care au documente de ședere permanentă trebuie, la rândul lor, să transmită
această solicitare.
Cetățenii UE cu permis de ședere pe durată nedeterminată în Regatul Unit (ILR) nu au
obligația de a transmite solicitarea, însă pot proceda astfel, dacă doresc.
Nu este necesar ca cetățenii irlandezi să transmită solicitarea, însă pot proceda astfel,
dacă doresc.

Chiar dacă locuiți în Regatul Unit de mult timp, pentru a putea rămâne în
continuare aici, va trebui să transmiteți o solicitare conform Sistemului de
înregistrare a cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în
Regatul Unit după Brexit.

Ce anume pot solicita?
•
•

Cetățenii UE care locuiesc în Regatul Unit de cinci ani neîntrerupți pot
solicita statutul de stabilit.
Cetățenii UE care locuiesc în Regatul Unit de mai puțin de cinci ani pot
solicita statutul de stabilit provizoriu.

Unde pot obține asistență?
Guvernul Scoției finanțează parțial Citizens Advice Scotland, în scopul de a oferi un
serviciu de consiliere adresat persoanelor care emit o solicitare în conformitate cu
Sistemul de înregistrare a cetățenilor în UE. Dacă întâmpinați dificultăți în ceea ce
privește solicitarea dvs. privitoare la Sistemul de înregistrare a cetățenilor în UE și doriți
să beneficiați de asistență suplimentară, consiliere sau informații, puteți telefona gratuit
la serviciul Citizens Advice Scotland, la numărul 0800 916 9847, sau vă puteți adresa
biroului local Citizens Advice în timpul orelor de program. Găsiți biroul local Citizens
Advice, la adresa de internet www.cas.org.uk/bureaux.
De asemenea, puteți găsi mai multe informații despre modul în care puteți fi afectat de
Brexit, la adresa: www.mygov.scot/brexit.
* Prin sintagma „cetățeni ai UE”, utilizată în acest document, se înțelege și cetățenii Spațiului Economic European și ai
Elveției care întrunesc condițiile pentru a transmite o solicitare conform Sistemului de înregistrare a cetățenilor UE în
vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit.

