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Dragi cetățeni ai Uniunii Europene stabiliṭi în Scoția,
În 2016 am publicat o scrisoare deschisă către voi, în urma referendumului UE, și o nouă
scrisoare în aprilie anul acesta pentru a vă asigura de faptul că, în mijlocul incertitudinii create
de Brexit, sunteți bineveniți în Scoția.
Mesajul meu către voi nu s-a schimbat: Scoția vă apreciază pentru contribuția pe care o
aduceți societății, culturii și economiei noastre. Indiferent dacă locuiți aici de câteva luni sau
de mulți ani, Scoția este casa voastră, sunteți bineveniți și dorim să rămâneți.
“EU Settlement Scheme” a guvernului britanic este acum în vigoare și, deși nu sunt de acord
cu procesul de a solicita drepturile care vi se cuvin oricum, vreau să vă asigur că puteți rămâne
în Scoția după Brexit.
Guvernul scoțian a condus cu succes o campanie pentru ca guvernul Regatului Unit să
renunțe la taxele associate cu cererile pentru “EU Settlement Scheme” . Aceasta înseamnă
că nu mai trebuie să plătiți pentru a vă asigura statutul.
Mulți dintre voi ați aplicat deja pentru “EU Settlement Scheme” . Pentru cei care încă nu aṭi
aplicat, vă încurajez să o faceți cât mai curând posibil. Guvernul Regatului Unit a anunțat că
puteți aplica până la data de 31 decembrie 2020.
Apreciez impactul emoțional pe care îl poate avea procesul de aplicare. Știu că poate fi o
sursă de anxietate pentru voi și este posibil să aveți indoieli cu privire la informațiile care vă
sunt solicitate.
Pentru a vă ajuta în aceste vremuri, am lansat campania guvernului scoțian: “Rămâi în
Scoția”. Aceasta vă oferă sfaturi practice și vă indică de unde puteți obține sprijin în legatură
cu procesul de aplicare pentru “EU Settlement Scheme”. Campania “Rămâi în Scoția” dorește
și să vă informeze asupra drepturilor pe care le aveți în a accesa servicii publice. Puteți afla
mai multe informații la https://www.gov.scot/stayinscotland
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În același timp, finanțăm Citizens Advice Scotland pentru a furniza servicii de informare
cetățenilor din UE și familiilor lor. Acest serviciu este disponibil oricui dorește să aplice pentru
“EU Settlement Scheme” și are nevoie de ajutor. Puteți accesa acest serviciu prin intermediul
birourilor locale Citizens Advice sau la numărul de telefon gratuit: 0800 916 9847.
Colaborăm cu organizații precum 3Million și Citizens Rights Project pentru a oferi suport și
informații cetățenilor UE si pentru a organiza o serie de evenimente în toată țara, menite să
vă informeze în legătură cu ce aveți nevoie să faceți pentru a ramane în Scoția.
Guvernul scoțian va continua să preseze guvernul Regatului Unit să realizeze mai multe
pentru a recunoaște drepturile cetățenilor europeni și pentru a le garanta prin lege.
Sunt cu adevărat mândră că ați ales să faceți din Scoția casa voastră și voi face tot ce îmi stă
în putință ca să puteți rămâne aici.
Veți fi mereu bineveniți aici.
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