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V primeru izstopa brez dogovora in po datumu izstopa bo pravice državljanov EU1 v Združenem kraljestvu urejalo
pravo Združenega kraljestva, ki ga bo treba razlagati ob upoštevanju obveznosti Združenega kraljestva v okviru
Evropske konvencije o človekovih pravicah. Večina informacij iz tega informativnega pregleda temelji na obvestilih
Združenega kraljestva.

Sem državljan EU, ki živi v Združenem kraljestvu.
Ali bom imel po izstopu Združenega kraljestva iz EU
še vedno pravico živeti v Združenem kraljestvu?
Vlada Združenega kraljestva želi po svojih navedbah državljanom EU in njihovim družinskim članom, ki živijo
v Združenem kraljestvu, sporočiti, da bodo lahko v primeru scenarija „brez dogovora“ ostali v Združenem kraljestvu.
Glej Policy paper on citizens' rights in the event of a no deal Brexit2 (Dokument o politiki glede pravic državljanov
v primeru izstopa brez dogovora) vlade Združenega kraljestva.

Kaj naj storim kot državljan EU, če želim
še naprej živeti v Združenem kraljestvu?
Če ste državljan EU, ki je v Združeno kraljestvo vstopil pred datumom izstopa, in nameravate po
31. decembru 2020 še naprej živeti v Združenem kraljestvu, boste morali zaprositi za nov status priseljenca
v Združenem kraljestvu, ki se imenuje pridobljeni status ali status v pridobivanju. Za novi status priseljenca boste
morali zaprositi, tudi če ste že pridobili status stalnega rezidenta na podlagi takrat veljavnih pravil. Več informacij
o novem statusu priseljenca je na voljo na spletišču vlade Združenega kraljestva3.
Če ste državljan EU, ki v Združeno kraljestvo vstopa po datumu izstopa, boste sprejeti po pravilih Združenega
kraljestva o priseljevanju in boste morali zaprositi za dovoljenje za vstop ali nadaljnje bivanje v Združenem
kraljestvu. Več informacij je na voljo v dokumentu vlade Združenega kraljestva Policy paper on Immigration from
30 March 2019 if there is no deal4 (Dokument o politiki glede priseljevanja z dne 30. marca 2019 v primeru izstopa
brez dogovora).
Če ste državljan Irske, vam morda ne bo treba zaprositi za novi status priseljenca, če ste zajeti v ureditvi skupnega
potovalnega območja.
Za namene tega informativnega pregleda pomeni „EU“ 27 držav članic EU po izstopu Združenega kraljestva iz EU.
https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit.
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https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status.
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https://www.gov.uk/government/publications/eu-immigration-after-free-movement-ends-if-theres-no-deal/immigrationfrom-30-march-2019-if-there-is-no-deal.
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Sem državljan EU. Kakšen bo status mojih
družinskih članov, ki niso državljani Združenega
kraljestva in živijo v Združenem kraljestvu?
Kot državljanu EU se vam bodo družinski člani (razen državljanov Združenega kraljestva) v Združenem kraljestvu
lahko pridružili samo do določenega datuma. Ožji družinski člani morajo zaprositi za to, da bi se vam pridružili,
do 29. marca 2022. Novi zakonci in registrirani partnerji (tj. tisti, ki so to postali po datumu izstopa) ter drugi
vzdrževani sorodniki morajo za to zaprositi do 31. decembra 2020. Če vaši družinski člani za to ne bodo zaprosili
v navedenih rokih, bodo morali za dovoljenje zaprositi po bolj restriktivni zakonodaji Združenega kraljestva na
področju priseljevanja, veljavni v trenutku zaprositve.

Sem državljan EU. Kakšne bodo moje pravice
na področju dela in socialne varnosti?
Po datumu izstopa bo vaša pravica do dela odvisna od prava Združenega kraljestva. Priporočamo vam, da pri
pristojnih organih Združenega kraljestva preverite, katere pravice boste po datumu izstopa imeli glede prejemkov
socialne varnosti, kot so nadomestilo za čas bolezni, družinski prejemki, pokojnina, invalidnina in denarno
nadomestilo za brezposelnost.
Vlada Združenega kraljestva je napovedala5, da bodo državljani EU in njihovi družinski člani, ki prebivajo v Združenem
kraljestvu, še naprej lahko živeli, delali in imeli dostop do prejemkov socialne varnosti v Združenem kraljestvu
v približno enakem obsegu kot do zdaj. Komisija pričakuje, da bodo ta zagotovila kmalu formalizirana.
Svetujemo vam naslednje:

> preverite pogoje, pod katerimi boste lahko še naprej delali v Združenem kraljestvu. Na primer, morda
boste potrebovali delovno dovoljenje. Če delate v Združenem kraljestvu, vendar živite v EU, boste morda
potrebovali tudi poseben dokument za vstop na ozemlje Združenega kraljestva,

> pozanimajte se o pogojih, pod katerimi lahko vaši družinski člani še naprej živijo in delajo v Združenem
kraljestvu,

> pozanimajte se o pogojih, pod katerimi lahko vaši otroci nadaljujejo izobraževanje v Združenem kraljestvu,
> pri zavodu, pri katerem ste zavarovani, preverite, kakšne pravice imate na področju socialne varnosti.
Če ste v preteklosti delali, živeli ali bili zavarovani v Združenem kraljestvu, vam svetujemo, da:

> pridobite dokazila o obdobjih, ko ste delali, prebivali ali bili zavarovani pri zavodih za socialno varnost
v Združenem kraljestvu, na primer pri zavodu National Insurance,

> nemudoma zaprosite za začasni ali stalni status priseljenca v okviru pravil Združenega kraljestva
o priseljevanju.

> Več informacij boste našli v dokumentu z vprašanji in odgovori o posledicah izstopa Združenega kraljestva iz
EU v primeru izstopa brez dogovora6.
> Za dodatne informacije in pomoč se obrnite na svojo ambasado v Združenem kraljestvu7.

Kakšen bo moj status, če sem obenem državljan
EU in državljan Združenega kraljestva?
Kot državljan EU, ki ima tudi britansko državljanstvo, boste lahko živeli v Združenem kraljestvu na podlagi svojega
britanskega državljanstva.

https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf.
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https://www.gov.uk/government/publications/foreign-embassies-in-the-uk.
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Kakšen bo moj status, če sem državljan EU in živim
v Združenem kraljestvu kot ožji družinski član
(npr. zakonec ali otrok) državljana Združenega kraljestva?
Kot državljan EU, ki je obenem družinski član državljana Združenega kraljestva, boste morali, če želite še naprej
živeti v Združenem kraljestvu, zaprositi za nov status priseljenca v Združenem kraljestvu, ki se imenuje pridobljeni
status ali status v pridobivanju.

Sem državljan EU in živim v Združenem kraljestvu.
Ali bom še vedno lahko volil in bil voljen na lokalnih volitvah?
Po datumu izstopa bo vaša pravica voliti in biti voljen na lokalnih volitvah v Združenem kraljestvu odvisna od prava
Združenega kraljestva.
Vlada Združenega kraljestva je napovedala8, da bodo državljani EU v Združenem kraljestvu še naprej lahko volili in
bili voljeni na lokalnih volitvah v Angliji in na Severnem Irskem maja 2019. Za volitve na Škotskem in v Walesu sta
odgovorna škotski parlament in valižanska vlada. Državljan EU, izvoljen v lokalno upravo na teh volitvah, bo lahko
funkcijo opravljal celoten mandat.

Sem državljan EU in živim v Združenem kraljestvu.
Ali bom še vedno lahko volil in bil voljen
na volitvah v Evropski parlament?
Po datumu izstopa se boste kot mobilni državljan EU, ki se bo na podlagi vpisa v volilni imenik lahko udeležil volitev
v Evropski parlament v Združenem kraljestvu, morali vpisati v volilni imenik v svoji državi članici, če boste želeli še
naprej voliti na volitvah v Evropski parlament. Ali boste imeli pravico voliti kot državljan, ki živi v tujini, je odvisno
od nacionalne zakonodaje vaše države članice.
Kot državljan EU, ki živi v Združenem kraljestvu, se v svoji državi članici pozanimajte, ali boste lahko volili ali
kandidirali na prihodnjih volitvah v Evropski parlament, ki bodo potekale med 23. in 26. majem 2019. Evropski
parlament je v pomoč volivcem pripravil vrsto informativnih pregledov po državah, ki vsebujejo informacije
o pogojih glasovanja in nacionalnih kontaktnih točkah9.
Več informacij o tem, ali se lahko iz Združenega kraljestva udeležite volitev v svoji državi članici in kako, najdete
na spletišču Kako voliti iz tujine10.

https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit.
http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/your-meps/european_elections.html#shadowbox/1/.
10
https://www.evropske-volitve.eu/kako-glasovati/iz-tujine.
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