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18 December 2020 

 
 
Dragi cetățeni ai Uniunii Europene rezidenti în Scoția,  
 

V-am scris ultima dată în octombrie 2019 într-un moment de incertitudine 
considerabilă care conducea către ieșirea noastră din Uniunea Europeană (UE). De 
atunci, cu toții în Scoția, în întreaga Europă precum și în lumea largă ne-am 
confruntat cu dificultatea pandemiei de COVID-19.  

 
Aș dori să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut în această perioadă în care ne-am 
confruntat cu această dificultate și cu care continuăm să ne confruntăm  împreună. 
Sunteți bineînțeles prietenii, familia și vecinii noștri într-un an în care importanța 

acestor relații nu poate fi exagerată. 
 
Consider că cetățenii UE din Scoția nu trebuie să facă cerere pentru protejarea 
drepturilor pe care deja le au pentru a locui, munci și studia aici, însă cu toate 

acestea, există totuși o cerință, oricât de nebinevenită, de a aplica la Guvernul 
Regatului Unit pentru statutul de ședere în Regatul Unit ca cetățeni UE (EU 
Settlement Scheme).  
 

Din fericire, mulți dintre dumneavoastră ați aplicat deja pentru statutul de ședere în 
Regatul Unit și l-ați obținut. Însă, mulți dintre dumneavoastră încă așteaptă să își 
obțină acest statut și, din nefericire, trebuie să reiterez că este în continuare extrem 
de important ca oricine dorește să rămână în Scoția trebuie să completeze 

formularul de cerere până la 30 iunie 2021. Toți cetățenii UE care sunt rezidenți în 
Scoția dinainte de 31 decembrie 2020 sunt eligibili să facă cerere și vă încurajez să 
o faceți.  
 

Campania de Ședere în Scoția a Guvernului Scoțian furnizează îndrumări practice și 
sprijin pentru a vă ajuta să vă protejați drepturile și să completați aplicația pentru 
obținerea statutului de ședere în Regatul Unit.  
 

Lucrând cu partenerii noștri, finanțăm un Serviciu de Sprijin pentru Cetățenii UE care 
deține o linie telefonică gratuită și un personal calificat în consiliere. În plus, finanțăm 
parțial și o rețea de consilieri în Birourile de Consiliere a Cetățenilor (Citizen Advice 
Bureau) în întreaga Scoție.  

 
Este vital ca informațiile despre drepturile dumneavoastră să fie corecte. De aceea, 
Guvernul Scoțian a delegat agenția de caritate pentru drepturile omului, JustRight 
Scotland, pentru a produce o serie de note îndrumătoare și accesibile privind 

drepturile cetățenilor UE. Acestea sunt disponibile în șase limbi și vă vor ajuta să 
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înțelegeți mai bine drepturile privind asistența medicală, locuințe, activități bancare și 
alte servicii din Scoția după 31 decembrie.   
 

Puteți găsi informații despre toate tipurile de sprijin disponibil pentru dumneavoastră 
la mygov.scot/stayinscotland, sau contactând gratuit linia de asistență la numărul 
0800 916 9847. 
 

În lumina impactului devastator al pandemiei, sper că aceste resurse vă vor ajuta să 
vă înțelegeți drepturile și să le exercitați. Vă rugăm să le folosiți și să îi încurajați și 
pe alții să o facă. Mesajul meu pentru dumneavoastră rămâne același: Scoția este 
casa voastră, sunteți bineveniți aici, vrem să rămâneți. 
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