Brexitul și
cetățenii UE
Cum funcționează
procedura?

www.gov.je/brexit

Dacă sunteți cetățean al UE și locuiți în Jersey, va trebui să solicitați
un permis de ședere permanentă (Settlement Scheme) pentru
a obține permisul de imigrare și pentru a putea locui în continuare
aici după Brexit.
Dacă ați avut reședința în Jersey de peste 5 ani, veți fi eligibil
pentru statutul de rezident permanent (settled status). Dacă ați
avut reședința de mai puțin de 5 ani, sunteți eligibil pentru statutul
de rezident temporar (pre-settled status).

Trebuie să fac cerere?

• Dacă sunteți cetățean al UE
sunteți cetățean al UE și aveți un membru al
• Dacă
familiei din afara Europei, care locuiește tot în Jersey,
trebuie să faceți amândoi o solicitare

aveți cetățenie britanică sau irlandeză,
• Dacă
nu trebuie să faceți nicio cerere

Când ar trebui
să fac cererea?

Procedura de solicitare a statutului
de rezident permanent sau temporar
se va deschide odată cu Noul An. .

Cum solicit statutul de
rezident permanent?
Din ianuarie 2019, dacă sunteți cetățean al UE și locuiți în Jersey,
puteți solicita statutul de rezident permanent.
Procedura de cerere este simplă. Va trebui să completați un scurt
formular de cerere, pe computer, tabletă sau smartphone. Vi se
va cere pur și simplu să furnizați câteva informații de bază.

1. Identitate

2. Reședință în Jersey

3. Cazier judiciar

4. Taxa de cerere

5. Statut de rezident
temporar

6. Statut de rezident
permanent

Va trebui să furnizați
datele dvs. personale,
numărul pașaportului
sau al cărții de
identitate.

Mai multe informații
vizitați gov.je/brexit

Datele vor fi comparate
cu datele dvs. de asigurare
socială; prin urmare, va trebui
să precizați numărul de
asigurare socială din Jersey.
Este posibil să vi se solicite
documente justificative.

Dacă locuiți în Jersey de mai
puțin de 5 ani, vi se va acorda
un statut de rezident
temporar.

Va trebui să declarați
dacă aveți cazier
judiciar în Jersey sau
în orice altă țară.

Dacă locuiți în Jersey de
peste 5 ani, vise va acorda
un statut de rezident
permanent.

Tomasz este polonez și locuiește în
Jersey de 11 ani, împreună cu soția, care
este maghiară. Au 1 copil, care are dublă
cetățenie: poloneză și maghiară.
Având în vedere că Tomasz și familia sa
locuiesc în Jersey de peste 5 ani, aceștia
se califică pentru statutul de rezident
permanent, sub rezerva verificării
cazierului judiciar.
Tomasz și soția lui trebuie să depună
cereri separate, prin procedura de cerere
online. Numai unul dintre aceștia trebuie
să includă informații privind persoanele
aflate în întreținere.

Carla este portugheză și locuiește în
Jersey de peste 40 de ani. Deși are copii
și nepoți care locuiesc pe insulă și care
au dobândit cetățenie britanică, Carla a
ales să își păstreze cetățenia portugheză.
Carla se califică pentru statutul de
rezident permanent, sub rezerva verificării
cazierului judiciar.
Ea poate solicita statutul de rezident
permanent, în cadrul procedurii pentru
Jersey, odată ce aceasta va fi deschisă.
După primirea acestui statut, nu este
nevoie să mai facă altceva.

Tomasz și familia sa pot depune o
cerere odată ce procedura este lansată.
Ei trebuie să trimită o cerere până la
31 decembrie 2020.

Mai multe informații

Vizitați www.gov.je/brexit, sau dacă aveți întrebări,
trimiteți un email la: settledstatus@gov.je sau
sunați-ne la: 01534 447900

