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 Momentan nu locuiesc în Regatul Unit - putem eu și familia mea să venim să locuim în Regatul Unit după Brexit? 

Sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit va proteja drepturile 
resortisanților din SEE care locuiesc în Regatul Unit înainte de Brexit (în cazul unui Brexit „fără acord”) și resortisanților din SEE 
care locuiesc în Regatul Unit înainte de Brexit și în timpul perioadei de tranziție de până la 31 decembrie 2020 (în cazul unui 
Brexit cu acord). 

Prin urmare, sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit nu se va 
aplica resortisanților din SEE care doresc să vină și să locuiască în Regatul Unit după data ieșirii din UE (sau după 31 decembrie 
2020, în cazul unui acord). 

Ce drepturi voi avea să vin și să locuiesc în Regatul Unit imediat după Brexit? 

Regimul curent de imigrație pentru resortisanții din SEE va continua să se aplice până când guvernul revocă libera circulație și 
adoptă o nouă lege a imigrației. 

Momentan, nu este clar când va fi libera circulație abrogată de guvern și aici par să existe două posibilități: 

1) Libera circulație va fi abrogată imediat după data ieșirii - aceasta este noua propunere a guvernului publicată pe 19
august 2019. În acest caz, nu este clar ce reguli se vor aplica resortisanților din SEE care doresc să se mute în Regatul
Unit pentru a lucra sau studia aici. Cu toate acestea, turiștii ar trebui să poată călători în Regatul Unit în mod normal;
sau

2) Vor exista acorduri de tranziție temporarei - intenția anterioară a guvernului a fost de a implementa un acord de
tranziție temporar înainte de a se începe deschiderea regimului de imigrație. Acest acord de tranziție s-ar aplica 
începând cu data ieșirii până pe 31 decembrie 2020, iar în cadrul acestuia:

a) Resortisanții din SEE vor putea să vină în Regatul Unit și să rămână (indiferent de activitatea desfășurată în
Regatul Unit) până la 3 luni la fiecare intrare.

b) Resortisanții din SEE care doresc să stea mai mult de 3 luni vor trebui să depună actele pentru permisul
european temporar pentru ședere. În urma verificărilor referitoare la identitate, cazier și securitate, acesta va 
fi acordat pentru 36 de luni și va permite resortisantului din SEE să lucreze sau să studieze. Permisul de ședere
nu va putea fi prelungit și, pentru a rămâne mai mult timp, resortisantul din UE va trebui să depună o cerere în 
funcție de noul regim bazat pe competențe.

c) Resortisanții din SEE pot fi însoțiți de membrii familiei. Dacă membrii familiei nu sunt resortisanți din SEE, 
trebuie să depună o cerere pentru un permis de familie înainte de sosire - acesta va fi acordat doar
soților/partenerilor și copiilor aflați în întreținere sub 18 ani.

Ce drepturi voi avea să vin și să locuiesc în Regatul Unit după încheierea perioadei de tranziție? 
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După ce expiră perioada de tranziție, guvernul Regatului Unit intenționează să aducă schimbări majore regimului de imigrație 
pentru resortisanții din UE. În continuare puteți vedea rezumatul principalelor schimbări planificate în „Regimul viitor bazat 
pe competențe”: 

(A) Resortisanții UE care sunt turiști vor putea petrece până la 6 luni în Regatul Unit fără viză, iar activitățile comerciale pe 
termen scurt vor fi permise fără viză. 

(B) Tuturor lucrătorilor calificați li se va aplica un singur sistem bazat pe competențe. Nu va exista un plafon privind 
numărul de lucrători calificați din UE, dar aceștia vor avea nevoie de un angajator care să îi sponsorizeze. Este foarte 

probabil că lucrătorii calificați vor putea să aducă persoanele aflate în întreținere, să îți prelungească șederea și să 
treacă la alte rute (și să devină rezidenți permanenți). 

(C) Nu s-a făcut nicio recomandare specifică pentru lucrătorii necalificați, dar s-a propus 
ca aceștia să poată locui în Regatul Unit până la 12 luni (fără a putea intra în următoarele 12 luni și fără să aibă acces 

la fonduri publice sau prelungirea șederii). 

(D) Studenții din UE vor trebui să obțină permisiunea înainte de a sosi în Regatul Unit pentru studii, dar 
nu va exista nicio limită privind numărul de studenți din UE. După finalizarea studiilor, studenții universitari și 

masteranzi vor primi un permis de 6 puni post-studii (iar studenții la doctorat vor primi un permis de un an post-studii) 
pentru a le permite să găsească o activitate calificată permanentă. 

 


