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Sem državljan Združenega kraljestva in živim v državi
članici EU. Ali bom imel po izstopu Združenega
kraljestva iz EU še vedno pravico živeti v EU?
Vse države članice EU pripravljajo ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da se bo za državljane Združenega kraljestva,
ki na datum izstopa zakonito prebivajo na njihovem ozemlju, še naprej štelo, da tam zakonito prebivajo.
Ko pa bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU, državljani Združenega kraljestva ne bodo več državljani EU in bodo
postali državljani tretje države. Zato za vas pravila EU o prostem gibanju načeloma ne bodo več veljala.
To na primer pomeni, da vam, četudi ste pridobili stalno prebivališče v državi članici, to ne daje pravice do prostega
gibanja in prebivanja v drugi državi članici.
Vaše pravice do prebivanja, ki jih boste imeli kot državljan tretje države, bodo določene z nacionalno zakonodajo
in direktivami EU o zakonitem priseljevanju (glejte tudi naslednje vprašanje).

Kaj naj storim kot državljan Združenega
kraljestva, če želim še naprej živeti v EU?
Vse države članice bi morale biti pripravljene na izdajo dovoljenj za prebivanje kot dokazil o vaši pravici do
prebivanja v zadevni državi članici in vaši pravici do dela. Ta dovoljenja so lahko začasna za začetno prehodno
obdobje, vendar bi jih bilo treba postopoma nadomestiti s časovno neomejenimi dovoljenji v enotni obliki EU. Za
pridobitev takega dovoljenja za prebivanje bo morda potrebnih nekaj upravnih korakov, odvisno od pristopa, ki ga
je izbrala država članica, v kateri prebivate. Na spletišču Evropske komisije o pripravljenosti na brexit1 preverite
pregled posebnih ukrepov držav članic, ki se redno posodablja.
Če v državi članici EU zakonito in neprekinjeno prebivate že pet let ali več ter izpolnjujete druge ustrezne pogoje,
lahko zaprosite za status rezidenta za daljši čas2. Če v državi članici EU prebivate manj kot pet let, bo večina držav
članic upoštevala dobe zakonitega prebivanja v tej državi članici do zahtevanih petih let. Nekatere države članice
lahko že pred datumom izstopa sprejmejo vloge za taka dovoljenja za prebivanje.
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https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_sl.
Direktiva Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas. Opozoriti je treba, da se ta
direktiva ne uporablja na Irskem in Danskem.

Sem državljan Združenega kraljestva. Kakšen
bo status mojih družinskih članov, ki niso
državljani EU3 in živijo v državi članici EU?
Vaši družinski člani, ki niso državljani EU, ne bodo več uživali pravic, ki so jih imeli v skladu s pravili EU o prostem
gibanju4. Ne bodo mogli uveljavljati pravic EU do prostega gibanja, tudi če so pred datumom izstopa pridobili
dovoljenje za stalno prebivanje v skladu z direktivo EU o prostem gibanju. Njihov status bo določen z nacionalno
zakonodajo in pravili EU o združitvi družine5.
Kontrolni seznam za državljane Združenega kraljestva in njihove družinske člane, ki niso državljani
EU:

> Če tega še niste storili, se prijavite pri nacionalnih organih6 države članice, v kateri prebivate, in
pridobite potrdilo o prijavi prebivališča (za državljane Združenega kraljestva, če je primerno) ali dovoljenje
za prebivanje (za družinske člane iz tretjih držav).

> Pozanimajte se o ukrepih, ki jih vaša država članica prebivališča sprejema za zagotovitev

nadaljnjih pravic do prebivanja državljanov Združenega kraljestva (in njihovih družinskih članov),
ki zakonito prebivajo v državi članici, ter o časovnem razporedu njihovega izvajanja. Na spletišču
Evropske komisije o pripravljenosti na brexit7 je na voljo pregled priprav, ki potekajo v državah članicah EU.
Za več informacij stopite v stik s pristojnimi nacionalnimi organi vaše države članice prebivališča.

> Pri pristojnih nacionalnih organih pridobite dokumente za prebivanje, takoj ko bodo na voljo. Pomembno
je, da jih imate, kadar potujete v tujino.

Sem državljan Združenega kraljestva. Kakšne bodo moje pravice
na področju dela in socialne varnosti v državi članici EU?
V primeru izstopa brez dogovora vi in vaši družinski člani ne boste več uživali pravic, ki ste jih imeli v skladu
s pravili EU o prostem gibanju, ko je bilo Združeno kraljestvo država članica EU. Vaš primer bodo urejala pravila
EU o državljanih tretjih držav in nacionalni predpisi v zadevni državi članici EU. Čeprav se bo položaj državljanov
Združenega kraljestva med državami članicami razlikoval, se številne države članice pripravljajo, da bodo
državljanom Združenega kraljestva v skladu z nacionalno zakonodajo za določeno obdobje priznale prednostni
status. V ostalih državah članicah EU boste morali, da bi lahko tam še naprej živeli in delali, izpolnjevati posebne
pogoje, ki jih pravo EU in nacionalna zakonodaja določata v zvezi z državljani tretjih držav. Tudi vaše pravice na
področju socialne varnosti se lahko spremenijo.
Več informacij o pravilih EU in nacionalnih pravilih držav članic EU o zakonitih migracijah, ki se uporabljajo za
državljane tretjih držav, je na voljo na spletišču Evropske komisije8 in portalu EU o priseljevanju9.
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Družinski člani, ki so bodisi državljani Združenega kraljestva bodisi državljani druge tretje države.
V enem primeru lahko družinski člani državljanov Združenega kraljestva, ki niso državljani EU, po datumu izstopa ohranijo
pravico do prebivanja v državi članici gostiteljici v skladu s pravili EU o prostem gibanju, in sicer če je bila njihova pravica
do prebivanja pred datumom izstopa ločena od pravice državljana Združenega kraljestva (takrat državljana EU) in je zdaj
neodvisna pravica do prebivanja. To je mogoče v primeru smrti družinskega člana, ki je državljan Združenega kraljestva, ali
v primeru razveze.
Direktiva Sveta 2003/86/ES o pravici do združitve družine.
https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_sl.htm?topic=living-abroad.
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_sl.
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en.
https://ec.europa.eu/immigration.

Kot državljanu Združenega kraljestva v EU vam svetujemo, da:

> pri organih države članice, v kateri prebivate, pridobite informacije o pravilih in postopkih, ki jih morate
upoštevati, da bi lahko tam še naprej živeli in delali;

> pridobite dokazila o dobah zaposlitve, prebivanja in študija ter o davčnih prispevkih v državi članici, v kateri
živite;

> nemudoma zaprosite za začasni ali stalni status priseljenca v okviru nacionalnih pravil o priseljevanju.
Več informacij boste našli v dokumentu z vprašanji in odgovori o posledicah izstopa Združenega kraljestva iz
Evropske unije brez ratificiranega sporazuma o izstopu10.

Kakšen bo moj status, če sem državljan Združenega
kraljestva in državljan države članice EU?
Če imate dvojno državljanstvo Združenega kraljestva in države članice EU, boste ostali državljan EU na podlagi
vašega državljanstva države članice EU. V celoti boste ohranili pravico do prostega gibanja in prebivanja na
podlagi pravil EU o prostem gibanju.
Primer: Če imate dvojno državljanstvo Združenega kraljestva in Španije in študirate v Franciji, boste tudi po izstopu
Združenega kraljestva iz EU ohranili pravico do prebivanja in študija v Franciji na podlagi pravil EU o prostem gibanju,
ker ste še vedno državljan EU.

Kakšen bo moj status, če sem državljan Združenega kraljestva
in živim v državi članici EU kot družinski član državljana EU?
To je odvisno od tega, ali državljan EU, katerega družinski član ste (npr. vaš zakonec), prebiva v državi članici,
katere državljan je.
Državljan EU, ki prebiva v državi članici, ki ni država, katere državljan je, je „mobilni državljan EU“. Če ste družinski
član mobilnega državljana EU, boste uživali pravice na podlagi pravil EU o prostem gibanju, ki izhajajo iz pravic
mobilnega državljana EU11.
Primer: Državljan Združenega kraljestva je poročen s češko državljanko. Oba sta pred datumom izstopa delala v Nemčiji
in imela lastno pravico do prebivanja v skladu z direktivo EU o prostem gibanju. Po datumu izstopa lahko državljan
Združenega kraljestva še naprej ostane in dela v državi članici EU, kot to velja za katerega koli družinskega člana
mobilnega državljana EU, ki ni državljan EU.

To se lahko v določenih okoliščinah uporablja tudi v državi članici, katere državljan je državljan EU, če se je
državljan EU vrnil domov iz druge države članice, v kateri je prebival.
Če pa ste družinski član državljana EU, ki je državljan države članice, v kateri prebivate, in ki ni nikoli uveljavljal
pravic do prostega gibanja (tj. nemobilni državljan EU), ne boste uživali pravic na podlagi pravil EU o prostem
gibanju. Vaše pravice bodo določene z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo na področju priseljevanja.

10
11

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf.
Družinsko razmerje z državljanom Združenega kraljestva je moralo biti že vzpostavljeno, ko je državljan EU prebival v drugi
državi članici.

Sem državljan Združenega kraljestva in živim
v eni od držav članic EU. Ali bom še vedno lahko
volil in bil voljen na lokalnih volitvah?
Od datuma izstopa ne boste več imeli volilne pravice na lokalnih volitvah v državi članici, v kateri prebivate,
v skladu s pravom EU.
Vsaka država članica EU sama določi, ali in pod katerimi pogoji lahko kot državljan tretje države sodelujete na
lokalnih volitvah. Država članica, v kateri prebivate, vam lahko tako dodeli volilno pravico enako kot kateremu koli
drugemu državljanu tretje države ali na podlagi vzajemnosti. V državi članici, v kateri prebivate, se pozanimajte,
ali imate volilno pravico na lokalnih volitvah.
Če ste bili v državi članici, v kateri prebivate, izvoljeni na določeno funkcijo v lokalni upravi, se pri pristojnih organih
svoje države članice pozanimajte, ali imate na podlagi nacionalne zakonodaje te države članice pravico, da to
funkcijo opravljate do konca mandata.

Sem državljan Združenega kraljestva in živim
v eni od držav članic EU. Ali bom še vedno lahko volil
in bil voljen na volitvah v Evropski parlament?
Kot državljan Združenega kraljestva od datuma izstopa ne boste več imeli pravice voliti ali biti voljeni na volitvah
v Evropski parlament v skladu s pravom EU, za lokalne volitve pa lahko to pravico ohranite, če tako določa
nacionalna zakonodaja.
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