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În cazul în care nu se ajunge la niciun acord, drepturile cetățenilor UE1 din Regatul Unit vor fi reglementate, după
data retragerii, de legislația Regatului Unit, care va trebui interpretată ținându-se seama de obligațiile care îi revin
Regatului Unit în temeiul Convenției europene a drepturilor omului. Cea mai mare parte a informațiilor furnizate
în prezenta fișă informativă se bazează pe anunțurile făcute de Regatul Unit.

Sunt cetățean al UE și locuiesc în Regatul Unit.
Voi mai avea dreptul de a locui în Regatul Unit după data retragerii?
Guvernul britanic a declarat că „dorește să dea asigurări cetățenilor UE și membrilor lor de familie care locuiesc în
Regatul Unit că sunt bineveniți să rămână în Regatul Unit în eventualitatea scenariului [unui Brexit] fără încheierea
unui acord.”
A se vedea Policy paper on citizens’ rights in the event of a no deal Brexit2 (Documentul de politică privind drepturile
cetățenilor în cazul unui Brexit fără încheierea unui acord), publicat de guvernul britanic.

Ce ar trebui să fac ca cetățean al UE dacă doresc
să locuiesc în continuare în Regatul Unit?
Dacă sunteți cetățean al UE, ați sosit în Regatul Unit înainte de data retragerii și intenționați să locuiți în
continuare în Regatul Unit după 31 decembrie 2020, va trebui să solicitați un nou statut de imigrant în Regatul
Unit, denumit „statutul de rezident permanent” (Settled Status) sau „statutul de rezident temporar” (pre-settled
Status). Va trebui să solicitați acest nou statut de imigrant chiar dacă ați obținut anterior statutul de rezident
permanent pe baza normelor aplicabile la momentul respectiv. Pentru mai multe informații privind noul statut de
imigrant, vă rugăm să consultați site-ul web al Guvernului Regatului Unit3.
Dacă sunteți cetățean al UE și sosiți după data retragerii, veți fi admis în conformitate cu normele în materie
de imigrație din Regatul Unit și va trebui să solicitați un permis de intrare sau de ședere în Regatul Unit. Pentru
mai multe informații, a se vedea Policy paper on Immigration from 30 March 2019 if there is no deal4 (Documentul
de politică privind imigrația după 30 martie 2019 în eventualitatea în care nu se ajunge la un acord), publicat de
guvernul Regatului Unit.
În contextul prezentei fișe informative, „UE” înseamnă cele 27 de state membre ale UE după ce Regatul Unit părăsește UE.
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Vă atragem atenția asupra faptului că, dacă aveți cetățenia irlandeză, este posibil să nu aveți obligația de a solicita
acest nou statut de imigrant în cazul în care beneficiați de regimul zonei comune de călătorie.

Sunt cetățean al UE: ce statut vor avea membrii
familiei mele (cu o altă cetățenie decât cea britanică)
care locuiesc în Regatul Unit?
Dacă sunteți cetățean al UE, membrii familiei dumneavoastră (cu excepția celor care au cetățenia britanică)
vor trebui să vi se alăture în Regatul Unit înainte de o anumită dată-limită. Pentru a vi se alătura, membrii de
familie apropiați trebuie să depună o cerere în acest sens până la 29 martie 2022. Noii soți (Noile soții) și noii
parteneri civili (și anume cei cu care această legătură a fost oficializată după data retragerii) și alte rude aflate în
întreținere trebuie să depună cererea în acest sens până la 31 decembrie 2020. În cazul în care membrii familiei
dumneavoastră nu depun aceste cereri până la datele menționate, aceștia vor fi nevoiți să solicite o autorizație
în temeiul legislației mai restrictive în materie de imigrație care va fi în vigoare în Regatul Unit la acel moment.

Ca cetățean al UE, care vor fi drepturile mele
în materie de muncă și de asigurări sociale?
De la data retragerii, dreptul dumneavoastră la muncă va depinde de legislația națională a Regatului Unit. Vă
recomandăm să solicitați autorităților competente din Regatul Unit informații cu privire la drepturile de care veți
beneficia după data retragerii în ceea ce privește prestațiile de asigurări sociale, cum ar fi prestațiile de boală,
prestațiile familiale, pensiile, prestațiile de invaliditate și indemnizațiile de șomaj.
Guvernul Regatului Unit a anunțat5 că cetățenii UE și membrii familiilor lor aflați în Regatul Unit vor avea în
continuare posibilitatea de a locui, a lucra și a beneficia de acces la prestații de asigurări sociale în Regatul Unit în
general în aceleași condiții ca și în prezent. Comisia se așteaptă ca asigurările oferite să fie în curând exprimate
într-o formă oficială.
Vă recomandăm:

> să verificați condițiile în care veți putea lucra în continuare în Regatul Unit. Este posibil să aveți nevoie de
un permis de muncă, de exemplu. Dacă lucrați în Regatul Unit și locuiți în UE, este posibil să aveți nevoie și
de un document specific pentru a intra pe teritoriul Regatului Unit;

> să verificați condițiile pe care vor trebui să le îndeplinească membrii familiei dumneavoastră pentru a locui
și a lucra în continuare în Regatul Unit;

> să verificați condițiile în care copiii dumneavoastră își vor putea continua educația în Regatul Unit;
> să solicitați instituției la care sunteți asigurat(ă) informații referitoare la drepturile dumneavoastră în
materie de asigurări sociale.

Dacă ați lucrat, ați locuit sau ați fost asigurat(ă) în Regatul Unit în trecut, vă recomandăm:

> să obțineți dovada acestor perioade de încadrare în muncă, de ședere sau de asigurare, adresându-vă
instituțiilor de asigurări sociale din Regatul Unit, cum ar fi National Insurance;

> să solicitați imediat statutul de imigrant temporar sau permanent în conformitate cu normele Regatului
Unit privind imigrația.

> Pentru mai multe informații, consultați documentul Questions and Answers on the consequences of the UK
leaving the EU in the event of no deal („Întrebări și răspunsuri despre consecințele ieșirii Regatului Unit din
UE în eventualitatea în care nu se ajunge la un acord”)6.
> Pentru a obține informații suplimentare și pentru a beneficia de asistență, contactați ambasada țării
dumneavoastră în Regatul Unit7.
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Ce statut voi avea dacă am atât cetățenia
UE, cât și pe cea britanică?
Ca cetățean al UE care are și cetățenia britanică, veți putea locui în Regatul Unit datorită faptului că sunteți
cetățean britanic.

Ce statut voi avea ca cetățean al UE care locuiește
în Regatul Unit și este membru apropiat al familiei
(și anume soț/soție, fiu/fiică) unui cetățean britanic?
Ca cetățean al UE și membru al familiei unui cetățean al Regatului Unit, va trebui să solicitați un nou statut de
imigrant în Regatul Unit, denumit „statutul de rezident permanent” (Settled Status) sau „statutul de rezident
temporar” (pre-settled Status) în cazul în care intenționați să locuiți în continuare în Regatul Unit.

Sunt cetățean al UE și locuiesc în Regatul Unit, voi avea în
continuare dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale?
Începând cu data retragerii, dreptul de a vota sau de a candida la alegerile locale din Regatul Unit va depinde de
legislația Regatului Unit.
Guvernul Regatului Unit a anunțat8 că cetățenii UE din Regatul Unit vor putea să voteze și să candideze la alegerile
din Anglia și Irlanda de Nord din mai 2019. Parlamentul Scoțian și Adunarea Țării Galilor sunt responsabile în ceea
ce privește acordarea dreptului de vot pe teritoriul aflat sub competența lor. Orice cetățean al UE care este ales în
administrația locală în urma acestor alegeri își va putea duce până la capăt mandatul electiv în cauză.

Sunt cetățean al UE și locuiesc în Regatul Unit,
voi avea în continuare dreptul de a vota și de a candida
la alegerile pentru Parlamentul European?
De la data retragerii, dacă sunteți cetățean mobil al UE înscris în listele electorale pentru a vota la alegerile pentru
Parlamentul European în Regatul Unit, va trebui să vă înscrieți pentru a vota pentru listele de candidați din statul
membru de origine dacă doriți să votați în continuare la alegerile pentru Parlamentul European. Dreptul de vot
în calitate de cetățean cu domiciliul în străinătate depinde de legislația națională a statului dumneavoastră de
origine.
În calitate de cetățean al UE cu domiciliul în Regatul Unit, ar trebui să verificați în statul membru de origine dacă
aveți dreptul de vot sau dreptul de a candida la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, care vor avea loc
în perioada 23-26 mai 2019. Pentru a veni în ajutorul alegătorilor, Parlamentul European a elaborat o serie de
fișe informative pe țări, care furnizează o prezentare generală a condițiilor de vot și o listă a punctelor naționale
de contact9.
Dacă aveți nevoie de mai multe informații pentru a afla dacă și în ce mod puteți vota din Regatul Unit în statul
membru din care sunteți originar(ă), puteți consulta secțiunea Cum se votează în străinătate10.
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