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.

Zostaňte po brexite v Škótsku
•
•

•
•
•
•

Na základe rozhodnutí vlády Spojeného kráľovstva teraz Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ.
Občania EÚ* s pobytom na území Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020 si
budú musieť do 30. júna 2021 podať žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov
EÚ (EU Settlement Scheme) vlády Spojeného kráľovstva, aby mohli zostať
naďalej žiť v Spojenom kráľovstve aj po tomto dátume.
Žiadosť si musia podať aj ich rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi Spojeného
kráľovstva.
Žiadosť si musia podať osoby s dokladmi o trvalom pobyte.
Občania EÚ s povolením na trvalý pobyt alebo na vstup do Spojeného kráľovstva
na dobu neurčitú (ILR) si žiadosť nemusia podať, ale ak chcú, môžu tak urobiť.
Írski občania si nemusia podať žiadosť, ale ak chcú, môžu tak urobiť.

Aj keď dlhodobo žijete v Spojenom kráľovstve, budete si musieť
podať žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ, aby ste
mohli v Spojenom kráľovstve zostať žiť aj po brexite.
O čo žiadate?
•
•

Občania EÚ, ktorí žijú na území Spojeného kráľovstva nepretržite päť
rokov, môžu požiadať o „status usadenej osoby“ (settled status).
Občania EÚ, ktorí žijú na území Spojeného kráľovstva menej ako päť rokov,
môžu požiadať o „predbežný status usadenej osoby“ (pre-settled status).

Kde môžem získať pomoc?
Škótska vláda čiastočne financuje Citizens Advice Scotland, ktorá pôsobí ako
poradenská služba na podporu ľudí, ktorí si podávajú žiadosť do Pobytovej schémy
pre občanov EÚ. Ak máte ťažkosti so žiadosťou do Pobytovej schémy pre občanov
EÚ a potrebujete ďalšiu pomoc, poradenstvo alebo informácie, môžete zavolať na
bezplatnú linku Citizens Advice Scotland na čísle 0800 916 9847 alebo si overte
úradné hodiny vašej miestnej Občianskej poradenskej kancelárie (Citizens Advice
Bureau). Svoju miestnu Občiansku poradenskú kanceláriu nájdete na adrese
www.cas.org.uk/bureaux.
Ďalšie informácie o tom, ako sa vás brexit môže týkať, nájdete aj na stránke
www.mygov.scot/brexit.
* Výraz Občania EÚ, ktorý sa používa v celom tomto dokumente, sa vzťahuje aj na občanov EHP a Švajčiarska,
ktorí sú oprávnení podať si žiadosť do Pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme).

