Gairės ES piliečiams,
gyvensiantiems JK
po „Brexit“
Esate vienas iš 3,4 milijono ES piliečių, gyvenančių JK?
Vyriausybė planuoja pakeisti imigracijos taisykles, turėsiančias jums įtakos po
„Brexit“. Jei ketinate toliau gyventi, dirbti ir mokytis JK, turėsite kreiptis dėl
leidimo likti pagal ES apgyvendinimo programą.
Šiame lankstinuke pateikiamos bendrosios gairės apie kreipimąsi dėl jūsų naujo
statuso, ir mes patariame kuo greičiau pradėti šį procesą.
Svarbiausia, norime jums atsiųsti aiškią žinutę:

#LDNlovesEU ir mes norime, kad liktumėte.

Paskelbė Europos Parlamento
narys Scott Ainslie, Žaliųjų partija,
Londonas.

Ar turiu kreiptis dėl naujo statuso,
kad likčiau JK?

Kas yra nuolatinio gyventojo
statusas?

Kas yra iš nenuolatinio gyventojo
statusas?

Šiuo metu dauguma ES / EEE / Šveicarijos piliečių
turi teisę gyventi, dirbti ir studijuoti JK tiek laiko,
kiek nori. Tačiau tai pasikeis po to, kai JK pasitrauks
iš ES.

Kad galėtumėte toliau neribotą laiką gyventi JK, jums
turės būti suteiktas nuolatinio gyventojo statusas.
Nuolatinio gyventojo statusas yra neterminuoto
leidimo atvykti (ILE) (jei prašymas pateiktas už JK
ribų) arba neterminuoto leidimo pasilikti (ILR) (kai
prašymas pateiktas JK) suteikimas. Kad galėtumėte
šį leidimą gauti, paprastai turite būti nuolat gyvenęs
(-usi) Jungtinėje Karalystėje, Kanalo salose ar Meno
saloje. Tai reiškia, kad per paskutinius 5 metus negalėjote būti išvykęs (-usi) daugiau kaip 6 mėnesius per
bet kurį 12 mėnesių laikotarpį.

Nenuolatinio gyventojo statusas yra leidimas likti
5 metus ir vadinamas ribotu leidimu atvykti, kai
prašymas pateikiamas už JK ribų, arba ribotu
leidimu likti (LTR), kai prašymas pateikiamas JK.
Jei būsite persikėlę į JK iki 2020 m. gruodžio 31 d.,
bet negyvenę šalyje penkerius metus (arba būsite
ilgesnį laiką išvažiavę į užsienį ir nutraukę savo 5
metų laikotarpio tęstinumą), paprastai 5 metams
gausite nenuolatinio gyventojo statusą. Išbuvę JK
visus penkerius metus, galėsite pakartotinai kreiptis
dėl nuolatinio gyventojo statuso.

Jei esate ES / EEE / Šveicarijos pilietis (-ė) ir norite
toliau gyventi JK po „Brexit“, turėsite iki 2021
m. birželio 30 d. pateikti paraišką pagal naują
ES apgyvendinimo schemą. Jei JK paliks ES be
susitarimo, paraiškų pateikimo terminas bus 2020
m. gruodžio 31 d.
Jums patariama kuo greičiau kreiptis dėl naujo
statuso. Tai taikoma ir JK gyvenantiems jūsų šeimos
nariams (įskaitant partnerius, vaikus ir išlaikomus
giminaičius, tarp jų tėvus ir senelius), kurie yra ES /
EEE / Šveicarijos piliečiai ir ne Jungtinės Karalystės
piliečiai.

Jums leidžiama būti išvykus daugiausiai 12 mėnesių
dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, gimdymo, studijų
ar komandiruotės užsienyje (visą išimčių sąrašą
rasite Imigracijos taisyklių priedėlyje ES ir Vidaus
reikalų ministerijos gairėse ).

Jei to nepadarysite, jūs ir jūsų šeimos nariai
greičiausiai prarasite teisę pasilikti JK.

Jei JK gyvenate daugiau nei penkerius metus,
kreipdamiesi įsitikinkite, kad jums buvo suteiktas
nuolatinio gyventojo statusas (o ne nenuolatinio
gyventojo statusas).

* Turėkite omenyje, kad šis informacinis lapelis skirtas tik informacijai pateikti. Nuo to laiko, kai
jis buvo parengtas 2020 m. sausio mėn., įstatymai galėjo pasikeisti, todėl visada turėtumėte ieškoti
naujausių teisinių patarimų ir informacijos. Autorius ir leidėjas negali prisiimti atsakomybės už jokį
pasitikėjimą informacija, nurodytą šiame informaciniame lapelyje.
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Ar galiu prarasti savo nuolatinio
arba nenuolatinio gyventojo statusą?
Taip, prarasite savo nuolatinio gyventojo statusą
palikę JK daugiau nei 5 metams iš eilės, jei esate
ES pilietis (-ė), arba daugiau nei 4 metams iš eilės,
jei esate Šveicarijos pilietis (-ė) ar Šveicarijos
piliečio šeimos narys, kuris nėra JK / ES / EEE
pilietis. Savo nenuolatinio gyventojo statusą
prarasite už JK ribų praleidę daugiau nei 2 metus iš
eilės. Jei norite gauti nuolatinio gyventojo statusą,
turėsite išlaikyti nuolatinę gyvenamąją vietą JK.

Imigracijos taisyklių priedėlio ES 1 priedas (apibrėžimai): https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-eu (shortlink: bit.ly/ImmigrationRulesAppendixEU).
Vidaus reikalų ministerijos gairės: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/836603/EU_Settlement_Scheme_caseworker_guidance.pdf (shortlink: bit.ly/CaseworkerGuidance)

Norėdami gauti daugiau
informacijos, žr. Gov.Uk:

Kaip pateikti paraišką?
Pateikti paraišką pagal ES apgyvendinimo programą galima nemokamai. Tai padaryti galite dviem būdais:
Jei turite biometrinį pasą / asmens tapatybės kortelę, galite šį dokumentą nuskaityti ir įkelti savo
nuotrauką naudodami programėlę „EU Exit: ID Document Check“, skirtą „Android“ ir „iPhone 7“
ar naujesnei versijai; arba
Galite atsiųsti savo asmens tapatybės dokumentą paštu ir įkelti savo nuotrauką naudodami šią
internetinę paraiškos formą:
https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/web-or-app.
Turėsite pateikti galiojantį pasą / nacionalinę asmens tapatybės kortelę, gyvenamosios vietos JK įrodymą
(jei neturite galiojančio nuolatinės gyvenamosios vietos dokumento), el. pašto adresą ir telefono numerį.
Jūsų taip pat bus paprašyta nurodyti savo nacionalinio draudimo numerį, jei jį turite.
Jei JK gyvenate 5 metus iš eilės, tačiau vyriausybė savo įrašuose neturi pakankamai duomenų, kad tai būtų
patvirtinta, turėsite įkelti papildomų dokumentų, įrodančių jūsų nuolatinio gyvenimo trukmę.

Imigracijos taisyklių priedėlį ES
http://bit.ly/ImmigrationRulesAppendixEU
Paraiškų teikimą pagal ES
apgyvendinimo programą
http://bit.ly/ApplyEUSS

Šis lankstinukas buvo parengtas
patariant Jan Doerfel, Jan Doerfel
advokatų kontoros baristeriui specialistui
imigracijos teisės klausimais.
https://www.jandoerfel.com

Sudarė „Me And You Create”
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Jūsų artimieji kreipdamiesi turės nurodyti jūsų paraiškos numerį. Jei jie nėra ES / EEE / Šveicarijos piliečiai,
jie turės įkelti savo ryšio su jumis įrodymus. Paraišką taip pat reikės užpildyti už jaunesnius nei 18
metų amžiaus piliečius.

Koks yra galutinis paraiškų
teikimo terminas ir kas nutiks,
jei jį praleisiu?
Šiuo metu galutinis paraiškų teikimo
terminas yra 2021 m. birželio 30 d.
Patariame kreiptis kuo greičiau,
o geriausia tai padaryti iki 2020 m.
gruodžio 31 d., kad užsitikrintumėte
stabilumą po šios datos. Taip
užsitikrinsite ir pakankamai laiko
patarimams gauti bei bet kokioms
problemoms išspręsti, nerizikuodami
praleisti galutinio termino!
Jei nebūsite pateikę paraiškos iki galutinio
termino ir tuo metu neturėsite jokio
leidimo, gali būti, kad tai paveiks jūsų
teises į nuomą, įdarbinimą, pašalpas ir
sveikatos apsaugą. Išsaugokite savo teisę
likti JK!

Ar mano paraiška gali būti atmesta?
Taip. Jūsų paraiška dėl nuolatinio gyventojo statuso
gali būti atmesta, jei nebuvote JK nepertraukiamą
5 metų laikotarpį (tokiu atveju jums vis tiek gali būti
suteiktas nenuolatinio gyventojo statusas).
Paraiška taip pat gali būti atmesta dėl „tinkamumo“
priežasčių, pavyzdžiui, jei buvo išduotas jūsų
deportavimo ar pašalinimo įsakymas arba jei jūsų
paraiškai paremti buvo pateikta melaginga ar
klaidinanti informacija (daugiau informacijos rasite
Imigracijos taisyklių priedėlyje ES ).
Paraiškos teikimo proceso metu jūsų bus paprašyta
nurodyti visus nepanaikintus teistumus. Jums
nereikia nurodyti įspėjimų (perspėjimų) ir baudžiamojo
persekiojimo alternatyvų, pavyzdžiui, baudų už greičio
viršijimą. Jei būsite teistas (-a) už nesunkų nusikaltimą,
vis dar turėsite teisę gauti nuolatinio ar nenuolatinio
gyventojo statusą. Jei bausmę atlikote kalėjime,
paprastai reikia bent 5 metų nuolatinio gyvenimo po
paleidimo dienos, kad būtų svarstomas jūsų prašymas
dėl nuolatinio gyventojo statuso.

Ką galiu padaryti, jei mano paraiška
atmetama?
Jei manote, kad jums buvo suteiktas neteisingas
statusas, arba jei jūsų paraiška buvo atmesta dėl
tinkamumo priežasčių, galbūt galėsite kreiptis dėl
administracinės peržiūros internetu . Ši paraiška
kainuoja 80 svarų sterlingų asmeniui ir turi būti
pateikta per 28 dienas. Jis gali būti pateikta būnant
JK arba už JK ribų.
Jei norite kreiptis dar kartą, pavyzdžiui, pateikdami
naujų įrodymų, patvirtinančių 5 metus trukusį
nuolatinį gyvenimą, galite tai padaryti nemokamai
bet kuriuo metu iki dabartinio termino – 2021 m.
birželio 30 d.

Imigracijos taisyklių priedėlis ES: https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-eu (shortlink: bit.ly/ImmigrationRulesAppendixEU).
Dėl administracinės peržiūros internetu kreipkitės adresais: https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-apply-for-an-administrative-review (shortlink: bit.ly/EUSSAdministrativeReview) and
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/administrative-review (shortlink: bit.ly/MoreInfoAdministrativeReview).
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Padėkite skleisti šią žinutę savo kolegoms,
draugams ir kaimynams, kurie yra ES piliečiai.
Jei jums reikia pagalbos jūsų gimtąja kalba, apsilankykite
Londono mero ES londoniečių centre (angl. EU Londoners Hub):
https://www.london.gov.uk/what-we-do/eu-londoners-hub

Norėdami gauti daugiau pagalbos, kreipkitės į Vidaus reikalų ministerijos ES
apgyvendinimo sprendimų centrą (angl. EU Settlement Resolution Centre)
telefonu 0300 123 7379 (būdami JK) arba +44 (0)203 080 0010 (būdami už
JK ribų).
Norėdami gauti patarimų, taip pat galite kreiptis į tokias organizacijas kaip
„Citizens‘ Advice“ ir vietinį teisės centrą. Arba kreipkitės į solisitorių, baristerį ar
akredituotą OISC patarėją imigracijos klausimais dėl nepriklausomos teisinės
konsultacijos atsižvelgiant į jūsų konkrečias aplinkybes.
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