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Cetăţenii UE în Regatul Unit după
votul ‘Brexit’
Deocamdată, drepturile şi statutul cetăţenilor UE din Regatul Unit nu s-au schimbat ca rezultat al
referendumului sau al invocării articolului 50 al tratatului de la Lisabona.

Evenimente recente
În 29 Martie 2017, premierul Regatului Unit a înştiinţat în mod oficial Uniunea Europeană de
intenţia Regatului Unit de a se retrage din această uniune, invocând articolul 50 al tratatului de la
Lisabona.
Aceast lucru demarează un proces de doi ani de negocieri cu privire la termenii separării.
Statutul cetăţenilor UE în Regatul Unit rămâne incert. Va fi clarificat de abia în acordul final, dacă se
ajunge la o înţelegere.
În acest moment, situaţia cetăţenilor UE din Regatul Unit nu s-a schimbat. Vom actualiza această
fişă informativă odată ce acesta se schimbă.

Cum mă pot pregăti pentru ‘Brexit’?
Primul pas pentru a vă proteja împotriva posibilelor efecte ale Brexit-ului este să consideraţi
aplicatul pentru un card de rezidenţă sau pentru un document ce certifică rezidenţa permanentă în
Regatul Unit.
Nici unul dintre aceste documente nu sunt obligatorii. Ele doar confirmă drepturile pe care le aveţi
deja ca cetăţean UE. Aceste documente sunt o cale simplă prin care cetăţenii UE pot demonstra
exercitarea dreptului la liberă circulaţie în Regatul Unit înaintea retragerii Regatului Unit din UE1.
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Certificatul de rezidenţă permanentă
Dacă aţi locuit în Regatul Unit continuu pentru o perioadă de minim 5 ani ŞI în acest interval de timp
aţi fost o ‘persoană calificată’ (adica aţi îndeplinit anumite condiţii necesare menţinerii dreptului de
şedere, citiţi următoarea secţiune pentru detalii), puteţi aplica pentru un certificat de recunoaştere
a rezidenţei permanente. Acest document este şi un pas către obţinerea cetăţeniei britanice.
Pentru a obţine un certificat de recunoaştere a rezidenţei permanente, cetăţenii UE şi membrii
familiei lor (rude apropiate sau îndepărtate), trebuie să folosească:



ORI
formularul online, care este pentru cetăţenii UE dar nu şi pentru membrii familiei lor2
(https://visas-immigration.service.gov.uk/product/eea-pr)
ORI formularul tipărit EEA (PR)
(https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-document-certifyingpermanent-residence-or-permanent-residence-card-form-eea-pr)

În ambele cazuri, costul de aplicare este £65 de persoană.
Formularul online şi serviciul de înapoiere a paşaportului European
Home Office a lansat recent un formular de aplicaţie online, ca alternativă formularului tipărit EEA
(PR). Doar cetăţenii UE pot folosi acest formular. Persoanele care aplică ca membrii de familie
trebuie să folosească formularul tipărit. Costul de aplicare este tot £65 de persoană.
Odată completat online, formularul va trebui imprimat.
Dacă folosiţi formularul de aplicare online, puteţi trimite o fotocopie a paşaportului (dar nu şi a unei
cărţi de identitate) în locul paşaportului în original, folosind serviciul de înapoiere a paşaportului.
Acest serviciu este oferit de autorităţi locale sau de centre nominate. Pentru a găsi centrul dvs. cel
mai apropiat (în engleză): https://www.gov.uk/government/collections/european-passport-returnservice.
Acest serviciu este disponibil doar prin programare. Va trebui să vă prezentaţi la programare în
termen de 5-10 zile după trimiterea formularului online.
Puteţi afla valoarea taxei pentru acest serviciu contactând autoritatea dvs. locală sau centrul
nominat, care va putea şi să vă confirme intervalele de timp disponibile pentru programări.
Membrii familiei extinse (include parteneri necăsătoriţi)
Puteţi aplica ca un membru al familiei extinse doar dacă deţineţi documente de rezidenţă valide
(certificat de înregistrare, card de rezidenţă sau permis de familie UE) acoperind toată durata
perioadei relevante calificării pentru rezidenţă permanentă.
Certificatul de înregistrare
Dacă în momentum de faţă sunteţi o ‘persoană calificată’ (citiţi mai jos pentru detalii) dar aţi locuit
în Regatul Unit timp de MAI PUȚIN de 5 ani, puteţi aplica pentru un certificat de înregistrare. Acesta
confirmă că aveţi dreptul de a locui, lucra şi închiria locuinţe în Regatul Unit. Acest document se mai
poate dovedi folositor pentru a vă demonstra statutul în ceea ce priveşte imigraţia, dacă se schimbă
legile în viitor.

2

Dacă membrii familiei îşi derive dreptul la şedere dintr-un cetăţean UE şi ace(a)sta nu e inclus(ă) în aplicaţie.

Acest proiect este finanţat prin programul Uniunii Europene “Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie”.

Cetăţenii UE pot folosi formularul EEA (QP), membrii apropiaţi de familie pot folosi formularul EEA
(FM), şi mebrii familiei extinse pot folosi formularul EEA (EFM). Alte versiuni ale acestor formulare
sunt, de asemenea, acceptate. Costul este £65 de persoană.
Mai puteţi folosi şi noul serviciu online (în engleză): https://visasimmigration.service.gov.uk/product/eea-qp.

‘Persoane calificate’
Vă clasaţi ca o ‘persoană calificată’ dacă aveţi unul sau mai multe din următoarele statuturi:








Lucrător;
Lucrător pe cont propriu (o formă de PFA – persoană fizică autorizată);
Persoană ȋn căutarea unui loc de muncă, pentru o perioadă de timp limitată, dacă sunteţi
înregistrat(ă) cu JobCentre Plus şi vă căutaţi, activ, de muncă;
Persoană care se întreţine fără ajutorul statului Regatului Unit (self-sufficient), şi care deţine
asigurare de sănătate completă;
Student cu asigurare de sănătate completă;
Un membru al familiei apropiate a unei ‘persoane calificate’ (copil, soţ/soţie);
Un membru al familiei extinse care este dependent(ă) financiar de o ‘persoană calificată’.

Regulile sunt complexe şi este indicat să cereţi sfatul unui avocat pentru a determina dacă
sunteţi o ‘persoană calificată’ sau nu.

Unde pot primi ajutor?
Centre Juridice Comunitare
Centrele Juridice Comunitare (Law Centres) oferă asistenţă juridică celor care nu îşi pot permite un avocat.
Puteţi găsi centrul dvs. local aici (în engleză):  http://www.lawcentres.org.uk/i-am-looking-for-advice
East European Resource Centre
Organizaţia oferă informaţii, sfaturi şi asistenţă persoanelor din Europa central şi de est din ţările următoare:
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria.
http://www.eeac.org.uk/ 020 8741 1288
Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni


Anglia:  03444 111 444:  www.citizensadvice.org.uk/index/getadvice.htm



Scoţia:  0808 800 9060:  http://www.cas.org.uk/
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