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Aurkezpena
Bizkaiko Foru Aldundiak MUGIKORTASUN GIDA
2019 aurkezten du, bereizitako bi azterketetan
oinarrituta:
•

Europar Batasunaren mugikortasun gida:
oinarrizko alderdiak, lana eta azterketa

•

Eb-ko estatuetan sartzeko eta bizitzeko prozeduren eta izapideen gida.

EB-ko Estatuetan sartzeko eta bizitzeko prozeduren eta izapideen gidak herrialdez herrialde
aztertzen ditu Batasuneko kide diren beste
Estatuetatik datozen pertsonen sarrera eta

bizkaiko foru aldundia

egoitza baldintzen gainean indarrean dauden
nazio legediak (hizkuntza ofizial bakoitzean dago
informazioa, eta itzulpenak ingelesez eskuragarri
daude). Herrialde bakoitzean, xedapen nagusiak
eta eskumena duten erakundeen identifikazioa
azpimarratu dira, informazio osagarria eman dezaketenak eta, hala badagokio, Europako beste
estatuetatik datozen pertsonen eta euren senide
zuzenen egoitza eskubideak bermatzeko izapide
burokratiko eta administratiboez arduratzen dira.
Tokiko hizkuntza ofizial bakoitzean ematen da informazio hori eta, hala denean, ingelesez dauden
itzulpen eskuragarriak.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Estatuz estatuko laburpen taula
EGOITZA PROZEDURA ETA IZAPIDEAK KIDE DEN BESTE ESTATU BATEAN
EB NAZIONALITATEA DUTEN PERTSONENTZAT

ESTATUA

ALEMANIA

AUSTRIA

ERAKUNDE ARDURADUNA
(INFORMAZIO ATARIA)

Egoiliarren erregistro bulegoa
(“Einwohnermeldeamt”)
http://www.bamf.de/EN/Migration/
Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html
Egoitzen tokiko bulegoak
(“Fremdenbehörde”)
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/content/12/Seite.120225.html
Udal administrazioa

BELGIKA

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Guidedesprocedures/Pages/Le_droit_de_
sejourner.aspx

3 HILABETE BAINO
GUTXIAGOKO
EGOITZA

3 HILABETE BAINO
GEHIAGOKO EGOITZA

Ba al dago presentzia
erregistrorik?

Ba al dago erregistroziurtagiririk?

Nahitaezkoa al da?

Nahitaezkoa al da?

EZ

BAI, NAHITAEZKOA
(3 eguneko epea)

BAI, NAHITAEZKOA
(10 eguneko epea)

http://www.bilbao.eus/inmigracion/gestion.
asp?codges=151&i=es

EZ

Bulgariako Polizia Nazionalaren Immigrazio
Saila (Barne Ministerioa - MoI)
BULGARIA

8

https://www.mvr.bg/migration/en/
administrative-services/administrativeservces/issue-of-documents-to-eu-citizensand-their-family-members
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- Errolda nahitaezkoa
BAI, NAHTAEZKOA
-Errolda nahitaezkoa
-Nortasun-txartela hautazkoa
BAI, NAHITAEZKOA
(GSIZ identifikazio-zenbakia
barne)
BAI, NAHITAEZKOA

Atzerritarren bulegoa
BIZKAIA

EZ

(AIZ atzerritarrak
identifikatzeko zenbakia
barne)
BAI, NAHITAEZKOA

EZ

-Errolda nahitaezkoa
-Zenbaki pertsonala
hautazkoa
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ESTATUA

ERAKUNDE ARDURADUNA
(INFORMAZIO ATARIA)

3 HILABETE BAINO
GUTXIAGOKO
EGOITZA

3 HILABETE BAINO
GEHIAGOKO EGOITZA

Ba al dago presentzia
erregistrorik?

Ba al dago erregistroziurtagiririk?

Nahitaezkoa al da?

Nahitaezkoa al da?
BAI, NAHTAEZKOA.

DANIMARKA

ERRESUMA
BATUA (*)

Estatuko Eskualde Administrazioa
(Statsforvaltningen)
http://www.statsforvaltningen.dk/site.
aspx?p=6028

EZ

Nahitaezkoa EPK lortzea 3
hilabetetik gorako egoitza
bada
- Nahitaezkoa zerga zenbakia
lortzea lanean ari bada

Erresuma Batuko bisa eta immigrazio saila
EZ

BAI, AUKERAKOA

http://igi.mai.gov.ro/en/content/freemovement

EZ

BAI, NAHITAEZKOA

Mugen eta Atzerritarren Polizia Saila

BAI, NAHITAEZKOA
(10 eguneko epea)

BAI, NAHITAEZKOA

EZ

BAI, NAHITAEZKOA

https://www.gov.uk/government/
organisations/uk-visas-and-immigration
Immigrazio Ikuskaritza Nagusia

ERRUMANIA

ESLOVAKIA

http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
Udaleko bulego administratiboa

ESLOVENIA

http://www.mnz.gov.si/en/services/
slovenia_your_new_country/entering_the_
country/citizens_of_eu_and_eea/

EZ

Erregistro Zibila eta Polizia.
ESTONIA

https://www.politsei.ee/en/teenused/
elamisoigused/

EZ

-Errolda nahitaezkoa
-Nortasun-txartela
nahitaezkoa
BAI, NAHITAEZKOA

FINLANDIA

Finlandiako Immigrazio Zerbitzua
http://www.migri.fi/eu_registration

EZ

-Errolda nahitaezkoa
urtebetetik gorako egoitza
bada
-Identifikazio pertsonaleko
txartela aukeran

Bizilekuko prefektura
FRANTZIA

bizkaiko foru aldundia

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N105

EZ

BAI, AUKERAKOA
(Bizileku-txartela aukeran)

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

9

mugikortasunaren gida 2019

ESTATUA

ERAKUNDE ARDURADUNA
(INFORMAZIO ATARIA)

3 HILABETE BAINO
GUTXIAGOKO
EGOITZA

3 HILABETE BAINO
GEHIAGOKO EGOITZA

Ba al dago presentzia
erregistrorik?

Ba al dago erregistroziurtagiririk?

Nahitaezkoa al da?

Nahitaezkoa al da?

EZ

BAI, NAHITAEZKOA

EZ

*beharrezkoa da soilik EBkoa
ez den senide bat erregistratu
nahi bada

Atzerritarren polizia
GREZIA

http://www.astynomia.gr/index.
php?option=ozo_content&perform=view&id
=1086&Itemid=133...EN

BAI, AUKERAKOA*

HERBEHEREAK

Immigrazio eta Naturalizazio
Zerbitzua (IND)
https://ind.nl/en/eu-eea

-errolda nahitaezkoa 4
hilabetetik gorako egoitza
nahi bada (BRP)

Immigrazio eta Asilo Bulegoa (Barne
Ministerioa)
HUNGARIA

IRLANDA

ITALIA

10

http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=ite
m&id=33&Itemid=678&lang=en
Irlandako Immigrazio eta Nazionalizazio
Zerbitzua (INIS)
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/
EU%20Treaty%20Rights

Estatuko polizia
http://www.poliziadistato.it/articolo/10930

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
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BAI, NAHITAEZKOA
EZ

-Etxearen txartel ofiziala,
nahitaezkoa

EZ

- PPS zenbakia nahitaezkoa
lanean ari bada

EZ

BAI,
BORONDATEZKOA
-Nahitaezkoa egoitza
hiru hilabetetik
gorakoa izatea
aurreikusten bada

BAI, NAHITAEZKOA
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ESTATUA

ERAKUNDE ARDURADUNA
(INFORMAZIO ATARIA)

3 HILABETE BAINO
GUTXIAGOKO
EGOITZA

3 HILABETE BAINO
GEHIAGOKO EGOITZA

Ba al dago presentzia
erregistrorik?

Ba al dago erregistroziurtagiririk?

Nahitaezkoa al da?

Nahitaezkoa al da?

EZ

BAI, NAHITAEZKOA

Barne Ministerioa – Polizia Saila
KROAZIA

http://stari.mup.hr/main.
aspx?id=120027#Stay%20and%20work%20
of%20EEA%20nationals%20and%20
their%20family%20members
Barne Ministerioaren Saila

LITUANIA

https://www.migracija.lt/index.
php?496379447

EZ

BAI, NAHITAEZKOA
-Errolda nahitaezkoa

Atzerriko eta Europako Gaien
Ministerioaren Immigrazio Zuzendaritza
LUXENBURGO

http://www.guichet.public.lu/citoyens/
fr/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/
conditions-entree/sejour-travail/index.html
Herritarren eta Erbesteratze Gaien Saila

MALTA

https://identitymalta.com/citizenshipsexpatriates/

POLONIA

http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-iczlonkowie-ich-rodzin/

EZ

BAI, NAHITAEZKOA

BAI, NAHITAEZKOA
(hilabeteko epea)

BAI, NAHITAEZKOA

EZ

BAI, NAHITAEZKOA

EZ

BAI, NAHITAEZKOA

EZ

-Errolda nahitaezkoa
urtebetetik gorako egonaldia
bada

Poloniako Atzerritarren Bulegoa

Atzerritarren eta Mugen Zerbitzua (SFE)
PORTUGAL

https://www.sef.pt/pt/Pages/homepage.
aspx?requestUrl=https://www.sef.pt/portal/
V10/EN/aspx/apoioCliente/detalheApoio.
aspx
Suediako bulego nazionala

SUEDIA

TXEKIAR
ERREPUBLIKA

http://www.skatteverket.se/
servicelankar/otherlanguages/inenglish/
individualsandemployees/livinginsweden.4.
7be5268414bea064694c3f8.html
Barne Ministerioko Asilo
eta Immigrazio Politika Saila
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/eucitizens-and-their-family-members.aspx

EZ

BAI, NAHTAEZKOA
30 eguneko gorako
egoitza (hilabeteko
epea)

Migrazio eta Erregistro Zibila edo Poliziaren
Immigrazio Unitatea.
ZIPRE

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/69E690A161D174D6C2257D2C00457
50B?OpenDocument

BAI, AUKERAKOA

BAI, NAHITAEZKOA
EZ

-Nahitaezkoa Gizarte
Segurantzako zenbakia lortzea
lanean ari bada

Oharrak:
•

3 HILABETETIK BEHERAKO EGONALDIAK: presentzia adierazpenak salbuespenezkoak dira (28tik 6tan).

•

3 HILABETETIK GORAKO EGONALDIAK: “erregistro-ziurtagiriak” nahitaezkoak dira herrialde gehienetan (28tik 19tan). Gutxieneko batzuetan, berriz, aukerako izapidea edo, hala denean, nahitaezko
erroldatze izapideen ordez edo horiekin batera aurkezten dira bizilekuko herrietako udaletxeetan.
(*) Erresuma Batua EBtik irteteko prozeduraren ondorioz (Brexit), herrialde horretan 2021eko ekainaren
30etik aurrera bizi nahi duten eta EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta euren senideentzako
erregistro sistema berria jarri du martxan gobernu britainiarrak. 2018ko azaroan EBtik irteteko lortutako akordioan aurreikusten denez, pertsona horiek bizitzeko eskubideari eutsiko diote, baina gerta
liteke akordioa azkenean ez berrestea eta, beraz, Erresuma Batuak atzerritarren gaineko euren arau
aplikagarriak aplika diezazkieke, hala denean, EBko nazionalitatea duten pertsonei eta euren senideei.
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Alemania
Hiriburua: Berlín.
EBko hizkuntza ofizialak: alemana.
Noiztik den EBko kidea: 1958ko urtarrilaren 1etik.
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
1999ko urtarrilaren 1etik.
Schengen: Schengen eremuko kidea
1995eko martxoaren 26tik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
16,16
1/ 28

15.350.566,90
3.277.340,00
1/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Alemania
Rankinga EBn

512.647.966
82.850.000

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala

•

EBko herritar baten erkidegotik kanpoko
senideei, hala badagokie, bisa eskatuko zaie
Alemanian sartzeko eta hiru hilabete bitarteko aldi batean bizitzeko, atzerritarren legedi
aplikagarria aplikatuz.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

100
123
6/ 28

EB nazionalitatea duten pertsonek hiru hilabete baino gehiagoko egoitza eskubidea dute
ondorengo kasuetan:
– Norberaren edo besteren konturako langileak, edo lan-bilatzaileak (denbora-epe
zehatz baterako
– Biztanleria aktibokoak ez diren pertsonak,
ikasleak, edo lan-praktikak egiten ari direnak, bizitzeko behar beste baliabide eta
osasun-aseguru bat edukita.
– Bizileku iraunkorrerako eskubidea eskuratu duten pertsonak.
– Familiako kideak, nazionalitatea edozein
delarik ere, aurreko kasuetako batean
dagoen EBko herritar bati laguntzen diotenak.

•

Alemanian mugitzeko askatasuna duten eta
Estatuan bizi nahi duten EBko nazionalitateko
pertsonek erroldatzearen bidez jakinarazi
behar dute nahitaez (“anmeldung”) bizi diren
hiriko egoiliarren erregistro bulegoan herrialdera iritsi eta 3 hilabeteko epean, eta gauza
bera egin behar dute nazionalitate alemana
duten pertsonek.

•

EBko herritarrak erregistratzeko, Atzerritarrentzako Bulegoak behar duen informazioa
bizilekua duten tokiko egoiliarren erregistroko
bulegoan eman daiteke, eta honako informazio hau da: (“Einwohnermeldeamt”):

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
EBko nazionalitatea duten herritarrak baliozko
nortasun-agiri edo pasaporte batekin sar daitezke Alemanian, eta hiru hilabete bitarteko
aldi batean bizi.

Indize (28ko EB = 100)

100
21,35

•

Nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

FREIZÜGG/EU –Mugimendu Askatasunari
buruzko Legea/EB- 2004ko uztailaren 30koa;
azken aldaketa: 2015eko abenduaren 21ean.

12

%

bizkaiko foru aldundia

mugikortasunaren gida 2019

–
–

–

–

•

•

Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
Herritarra besteren konturako langilea
baldin bada, lanean ari delako idatzizko
egiaztapena, enplegatzaileak emana
Herritarra besteren konturako langilea
baldin bada, lanean ari delako idatzizko
egiaztapena, enplegatzaileak emana.
Herritarra ez badago aktiboan, osasunaseguruaren froga eta bizitzeko behar
beste baliabide izatearen froga.

EBko nazionalitatea duen herritar baten Alemanian aske ibiltzeko eskubidea duten EBtik
kanpoko senitartekoek EBko herritarren
senitartekoen “bizileku-txartel” bat eskatu
behar dute eta haren balio-denbora 5 urte
izango da.

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

Alemanian legalki jarraian 5 urtez bizi izan
diren EBko nazionalitatea duten herritarrek
eta haien senitartekoek bizileku iraunkorra
izateko eskubidea dute

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea duten EBko
nazionalitatea duten herritarrei eskubide hori
egiaztatzen duen agiri bat ematen zaie, eskatzen baldin badute

•

EBtik kanpoko senitartekoei “bizileku iraunkorreko txartel” bat emango zaie.

EBtik kanpoko senitartekoen bizileku-txartela emateko, edo EBko senitartekoentzako
bizileku-ziurtagiria emateko, hauek aurkezten
behar dira:
– Baliozko nortasun agiria edo pasaportera.
– Familia-loturaren agiri-froga.
– Lagundutako EBko nazionalitatea duen
herritarraren erregistro-ziurtagiria.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
ALEMANIAKO ARAUDI NAZIONALARI BURUZKO
JURIS ATARIA (alemanez)
FREIZÜGG/EU (‘Freedom of Movement Act/ EU’)–
Mugimendu Askatasunari buruzko Legea/EB2004ko uztailaren 30koa; azken aldaketa: 2015eko
abenduaren 21ean. http://www.gesetze-im-internet.de/
englisch_freiz_gg_eu/englisch_freiz_gg_eu.html

ALEMANIAKO BARNE MINISTERIO FEDERALABMI (alemanez-ingelesez)
Europako nazionalitatea duten pertsonentzako
mugimendu askatasunaren gaineko informazioa.
https:/www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/lawon-foreigners/freedom-of-movement/freedom-ofmovement-node.html

ALEMANIAKO MIGRAZIO ETA ERREFUXIATUEN
BULEGO FEDERALA (alemanez-ingelesez)
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako egoitzari
buruzko informazioa. http://www.bamf.de/EN/
Migration/Arbeiten/EUBuerger/eu-buerger-node.html
Harremanak. http://www.bamf.de/EN/Willkommen/
Aufenthalt/Ansprechpartner/ansprechpartner-node.
html

ALEMANIAKO ATZERRITARREN BULEGO
FEDERALA (alemanez-ingelesez)
EBko nazionalitatea duten langileentzako
informazioa. http://www.auswaertiges-amt.de/EN/
Infoservice/FAQ/ArbeitenLebenDeutschland/04EUBuergerArbeitsmoeglichkeiten.html?nn=479790
Harremanak. https://www.auswaertiges-amt.de/en/
aamt/zugastimaa/erreichbarkeit-node

EBkoak ez diren senideentzako bizileku-txartel
iraunkorrari buruzko informazioa. http://www.berlin.
de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/
service.493516.php/dienstleistung/324283/en/

MÜNSTERREKO UDALA (alemanez- ingelesez)

LATINOAMERIKARAKO ETA ESPAINIARAKO
ALEMANIAKO INFORMAZIO ZENTROA
(gaztelaniaz)

Bizileku-baimenak
http://www.stadt-muenster.de/english/living-inmuenster/residence-permit.html
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako
egoitzarako formalitateei buruzko informazioa. http://
www.stadt-muenster.de/english/living-in-muenster/
registration-formalities.html
Harremanak. http://www.stadt-muenster.de/kontaktimpressum.html

BERLINGO UDALA (alemanez - ingelesez)
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako aldi
baterako egoitzari buruzko informazioa. http://www.
berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/freizuegigkeit-euewr-schweiz/artikel.597871.en.php
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako egoitza
iraunkorrari buruzko informazioa. http://www.berlin.
de/labo/willkommen-in-berlin/dienstleistungen/
service.493516.php/dienstleistung/324284/en/
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“Halakoa da Alemania”: Alemanian lan egitea eta
ikastea. https://www.deutschland.de/es

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)- ALEMANIAKO ENPLEGUAREN
WEB ORRIA
EBko nazionalitatea duten pertsonak erroldatzeari
buruzko informazioa. http://www.mitramiss.gob.
es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/
llegaralemania/empadronamiento/index.htm
Harremanak
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
alemania/webempleo/es/contacta/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
alemania/index.htm

bizkaiko foru aldundia
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Austria
Hiriburua: Viena
EBko hizkuntza ofizialak: alemana
Noiztik den EBko kidea: 1995eko
urtarrilaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
1999ko urtarrilaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko
kidea 1997ko abenduaren 1etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
1,72
15/ 28

15.350.566,90
369.685,90
10/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Austria
Rankinga EBn

512.647.966
8.822.267

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

EBko nazionalitatea duten herritarrek baliozko nortasun-agiri edo pasaporte bat behar
dute Austrian sartu eta hiru hilabetetik behera
bizitzeko

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek pasaportea eta bisa
behar dute
Austrian bizi nahi duten pertsona guztiek,
nazionalitatea eta egoitzaren iraupena alde
batera utzita, hiru eguneko epean bizi diren
hiriko herritarren erregistroaren ardura
duen erakundean erregistratu behar dira
(“Meldegessetz”) eta baja eman Estatua uzten
dutenean. Betebehar hori ez bada betetzen,
ziur asko isun bat jarriko zaie. Hoteletan ostatua hartzekotan, horiek izango dira erregistro
hori egiteko arduradunak.

bizkaiko foru aldundia

Indize (28ko EB = 100)

100
2,41

100
128
4/ 28

•

Aske ibiltzeko eskubidea duten EBko herritarrek
eta haien senitartekoek, Austrian hiru hilabetetik gora bizi nahi badute, bizilekua erregistratu beharko dute tokiko atzerritarrentzako
bulegoan estatuan sartzen denetik 4 hilabeteko
epearen barruan. Betebehar hori ez bada betetzen, ziur asko isun bat jarriko zaie.

•

Bizilekua erregistratzeko baldintzak:
– Norberaren edo inoren kontura lanean
aritzea.
– Edo estatuak aintzatetsitako ikastetxeko
ikasle gisa inskribatuta egotea edo eurentzat eta familiarentzat osasun-asegurua izatea, halako moldez non ez baitute gizarte
laguntzarik behar izango egonaldiak iraun
bitartean.
– Eurak eta familia mantentzeko nahikoa
baliabide eta osasun asegurua izatea.

•

Aipaturiko baldintzak betetzen badira, erregistro-ziurtagiria (“Anmeldebescheinigung”) ematen zaie EBko nazionalitatea duten pertsonei.
Ez da berritu behar eta gutxi gorabehera 15
euroko kostua du.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek bizileku-txartel bat eskatu behar dute
(“aufenthaltskarte”), tokiko atzerritarrentzako
bulegoan, 4 hilabeteko epean, herrialdean
sartzen direnetik zenbatzen hasita; 56 euro
balio du.

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

Austrian Settlement and Residence Act (SRA).
Federal Law Gazzette 100/2005 (51-56 art.) –
azken berrikuspena 2017an-

•

%

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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•

•
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Informazio gehiago eskura daiteke (alemanez)
esteka hauetan:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/239/Seite.2394001.html

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

Austrian legalki eta jarrian 5 urtez bizi eta
gero, EBko nazionalitatea duten herritarrek
eta haien senitartekoek bizileku iraunkorrerako eskubidea dute.

Horrez gain, erregistro-ziurtagiria lortu
ondoren, EBko nazionalitatea duten pertsonek, hala baldin nahi badute, argazkia duen
identifikazio-agiria (“Lichtbildausweis für
EWR-Bürger”) eska dezakete, nortasun-agiri
gisa erabil daitekeena. 5 urteko balioa du, eta
berritu egin daiteke.

•

Nahi badute, bizileku iraunkorreko eskubidea
duten EBko herritarrek bizileku iraunkorreko
ziurtagiria eska dezakete (“bescheinigung des
daueraufenthalts”).

•

Eskatzeko moduari buruzko argibide gehiago:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea duten EBko
herritarren EBtik kanpoko senitartekoek
bizileku iraunkorreko txartela eskatu behar
dute (“daueraufenthaltskarte”); berritu egin
daiteke, eta haren balio-denbora 10 urte da.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
AUSTRIAKO LEGEDIARI BURUZKO
INFORMAZIOKO ZERBITZUA (alemanez–
ingelesez)

AUSTRIAKO GOBERNUA –
ATZERRITARRENTZAKO INFORMAZIO
ZERBITZUA (alemanez - ingelesez)

EBko nazionalitatea duten pertsonentzako legeria –
ikusi 51-56 art. (alemanez). http://www.ris.bka.gv.at/
GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetz
esnummer=20004242

Austrian EB nazionalitatea duten pertsonentzako
sarrera eta egoitzari buruzko informazio orokorra
(ingelesez). https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/
public/content/12/Seite.120225.html
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako
presentziazko erregistroa (ingelesez). https://www.
help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/118/
Seite.11802001.html
EB nazionalitatea duten pertsonentzako Austriako
sarrera, egoitza eta establezimenduan (alemanez).
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/
content/239/Seite.2394001.html

AUSTRIAKO BARNE MINISTERIOA (alemanez –
ingelesez)
Bizilekuari buruzko informazio orokorra (ingelesez).
http://www.bmi.gv.at/302_english/start.aspx
EB nazionalitatea duten pertsonen eta euren
senideen egoitza eta establezimenduari buruzko gisa
(ingelesez). http://www.bmi.gv.at/302_english/files/
Free_Movement_Rights_2014.pdf
Austrian ikasi nahi duten ikasle atzerritarrentzako
gida –ikusi 4-5 eta 15-16. or.- (ingelesez). https://
oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/KIM/
Nach_Oesterreich/Einreise_und_Aufenthalt/
Informationsbroschueren/Englisch/Leitfaden_fuer_
internationale_Studierende_en.pdf
Harremanak (alemanez). http://www.bmi.gv.at/
Kontakt/start.aspx

AUSTRIAKO BARNE MINISTERIOAREN
MIGRAZIOARI BURUZKO WEBGUNEA (ingelesez
– alemanez)
EBko nazionalitatea duten pertsonen eta euren
senideen mugikortasuna (ingelesez). http://www.
migration.gv.at/en/types-of-immigration/mobilitywithin-the-eu/
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako gida
(ingelesez). http://www.migration.gv.at/fileadmin/
downloads/infoblaetter/information_leaflet_residence_
eea_citizens_swiss.pdf

bizkaiko foru aldundia

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS) – AUSTRIAKO ENPLEGUAREN WEB
ORRIA
EBko nazionalitatea duten pertsonak Austrian
sartzeari eta bizitzeari buruzko informazioa. http://
www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/
webtrabajoaustria/es/entrada-residencia/index.htm
Austrian lana biltzeko informazio praktikoa. http://
www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/
trabajar/austria/contenidos/BusquedaEmpleoAustria.
pdf
Austrian bizitzeko baldintzak. http://www.mitramiss.
gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/residir/contenidos/
residiraustria.htm

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Belgika
Hiriburua: Brusela
EBko hizkuntza ofizialak: alemana,
frantsesa eta nederlandera
Noiztik den EBko kidea: 1958ko
urtarrilaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
1999ko urtarrilaren 1etik.
Schengen: Schengen eremuko kidea
1995eko martxoaren 26tik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
2,23
9/ 28

15.350.566,90
437.204,10
9/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Belgika
Rankinga EBn

512.647.966
11.413.058

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
2,85

100
117
8/ 28

Hiru hilabetetik gorako bizilekurako
eskubidea
•

EBko nazionalitatea duen herritar orok badu
bizilekua Belgikan hiru hilabetetik gora izateko eskubidea, baldin eta kasu hauetako bat
betetzen badu:
– Soldatako langilea bat edo langile autonomo bat bada, edo Belgikan lana bilatzeko
asmoz sartu bada (baldin eta oraindik lan
bila dabilela eta aurkitzeko aukera errealak dituela frogatzen badu).
– Norberarentzat zein familiarentzat behar beste baliabide baditu, egonaldian
gizarte-laguntzako sistementzat zama izan
gabe, osasun-aseguru bat izateaz gain.
– Estatuak onarturiko ikastetxe batean
izena eman badu eta norberarentzat zein
familiarentzat behar beste baliabide baditu, egonaldian gizarte-laguntzako sistementzat zama izan gabe, osasun-aseguru
bat izateaz gain.

1980ko abenduaren 15eko Legea, atzerriko
herritarrak lurraldean sartzeari, bertan egoteari,
kokatzeari eta ateratzeari buruzkoa azken aldaketa: 2017/11/21-.

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

EBko nazionalitatea duen herritar bati Belgikan sartzeko eskubidea baliozko nortasunagiri bat edo pasaporte bat aurkeztuz onartzen zaio.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek baliozko pasaportea
eta bisa eduki behar dute Belgikan sartzeko.

•

EBko herritarrek eta haien senideek presentzia adierazpen bat egin behar dute biziko
diren lekuaren udal administrazioan, iritsi
ondoren 10 egunen barruan udal administrazioan, hoteletan edo antzekoan ostatu
hartzen badute izan ezik (bidaiarien kontrolari
buruzko legediari jarraitzen diote). “Presentzia
adierazpena” dokumentua jasoko dut (3ter
eranskina).

Belgikan hiru hilabetetik gora egon nahi
duten EBko herritarrak eta euren senideak
“egoiliar”tzat hartzen dira. Egoiliar gisa, bizi
diren udal administrazioan inskribatuta
egon behar dira, iritsi eta hiru hilabete bete
baino lehen.

•

Bizilekuaren erregistroa eskatzean, “erregistro-ziurtagiriaren eskaeraren” kopia bat
kopia bat unean bertan ematen zaie erkidegoko herritarrei (19. eranskina) edo “egoiliartxartelaren eskaeraren” kopia bat kopia bat

•

18

%
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erkidegokoak ez diren senideei (19ter eranskina).
•

Erregistratzeko, izapidearen prezioa ordaindu behar da, udalerriaren arabera desberdina dena. Horrez gain, hauek ere aurkeztu
beharko dira:
– Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
– Tamaina txikiko argazkiak.
– Presentzia adierazpena (3ter eranskina).
– 3 hilabetetik gorako bizileku-eskubidea
ematen dioten kasuetako batean dagoela
egiaztatzeko agiriak. Desberdinak dira
soldatapeko langilearen edo autonomoa
izatearen, ikaslea izatearen edo nahikoa
baliabide izatearen arabera.
– Familiako kideei dagokienez, bisa (beharrezkoa bada) eta familia-lotura dagoela
frogatzen duten agiriak.

•

Behin beharrezko agiri guztiak aurkeztuta
eta poliziak baldintzak egiaztatuta, dagokion
bizileku-agiria emango da:
– EBko herritarrentzat eta EBkoak diren
familiako kideentzat, agiriari “erregistroziurtagiria” deritzo (8. eranskina).
– Erkidegokoak ez diren haren familiako
kideentzat, agiriari “bizileku-txartela” deritzo (9. eranskina).

•

Badago aukeratzea bizileku-agiriak paperean
ala formatu elektroniko batean jaso nahi
diren. Paperean aukeratuz gero, iraupen mugagabea dute; txartel elektronikoak badira,
bost urtean behin berritzen dira. Gutxi gorabehera 20 euro balio du (“E-card” deritzo).

•

•

Aldi horretan EBko nazionalitatea duten
herritarrarekin batera bizi izan diren familiako
kideei ere onartzen zaie eskubide hori. Agintariek egiaztatzeko behar diren urrats guztiak
eman ditzakete. Erkidegokoak ez diren herritarrek horiek nahitaez eskatu behar dute
eskubide hori modu formalean (22. eranskina).

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea duten EBko
herritarrei eta senideei, egonaldiaren iraupena egiaztatu ondoren, bizileku iraunkorra
ziurtatzen duen agiri bat ematen zaie hala
eskatzen badute (EBko herritarrentzat –8bis
eranskina- edo erkidegokoak ez diren senideentzat –9bis eranskina-). Horrez gain,
biztanleriaren erregistroan izena ematen zaie,
atzerriko pertsonen erregistroaren ordez.

•

Badago aukeratzea bizileku-agiriak paperean
ala formatu elektroniko batean jaso nahi diren. Paperean aukeratuz gero, iraupen mugagabea dute; txartel elektronikoak badira, bost
urtean behin berritzen dira. Gutxi gorabehera
20 euro balio du (“E+-card” deritzo).

Behin agiri horiek lortuta, EBko herritarrak
eta haien senideak atzerriko pertsonen erregistroan inskribatu eta GSIZ izeneko identifikazio-zenbaki nazional bat esleitzen zaio.

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

Bizileku iraunkorreko eskubidea onartzen
zaie norberaren edo besteren konturako
langileak diren EBko herritarrei, edo estatuko
gizarte-laguntzako sistementzat zama bat ez
izateko behar beste baliabide zein gaixotasunaseguru bat dutenei, Belgikan legalki 5 urtez
jarraian bizi izan badira.

•

UEko herritarrek ez dute nahitaez egin
behar bizileku iraunkorreko eskari formalik
udal agintarien aurrean. Hala nahi badute,
xede horretarako dagoen (22. eranksina)
eranskina erabili beharko dute.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
BELGIKAKO ATZERRITARREN BULEGOA
(frantsesez – nederlanderaz - ingelesez)
1980KO ABENDUAREN 15EKO LEGEA, atzerritarrak
lurraldean sartzeari, egoteari, kokatzeari eta irteteari
buruzkoa, 2017/11/21ean eguneratua - (ikusi 91.
orrialdetik aurrera, II. TITULUA, 1. kapitulua, 40.
artikulutik 47. artikulura, EBko herritarrei eta haien
familiako kideei buruzkoa). https://dofi.ibz.be/sites/
dvzoe/FR/Documents/19801215_F.pdf
EBko 1981KO ABENDUAREN 8KO LEGEA, atzerritarrak
lurraldean sartzeari, egoteari, kokatzeari eta
irteteari buruzkoa, 2017/05/24an eguneratua - (ikusi
36. orrialdetik aurrera, II. TITULUA, 1. kapitulua,
43. artikulutik 69. artikulura, herritarrei eta haien
familiako kideei buruzkoa). https://dofi.ibz.be/sites/
dvzoe/FR/Documents/19811008_f.pdf
Atzerritarren egoitzari buruzko 1981eko abenduaren
8ko Errege Dekretuaren eranskin garrantzitsuak.
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/
AnnexesdelARdu8101981.aspx
EBko nazionalitatea duten pertsonak sartzea. https://
dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/
Le_droit_d_entrer.aspx
EBko nazionalitatea duten pertsonen egoitza. https://
dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/
Le_droit_de_sejourner.aspx

20
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EBko nazionalitatea duten pertsonen absentziak
eta itzulera. https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Guidedesprocedures/Pages/Absence_et_retour.aspx
Harremanak. https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/
Apropos/Pages/Contacts%20et%20adresse.aspx

BRUSELAKO ESKUALDEKO GOBERNUA –
EUROPARAKO KOMISARIOTZA (ingelesez)
EB nazionalitatea duten pertsonentzako hiru hilabete
baino gehiagoko egoitza formalitatea
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/
residence-formalities/ue-citizen/78-residenceformalities-ue/78-less-than-90-days
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako hiru
hilabetetik gorako bizilekurako formalitateak
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/
residence-formalities/ue-citizen/78-residenceformalities-ue/79-more-than-90-days-79
EB nazionalitatea duten pertsonen erkidegoko
familiako kideentzako egoitza formalitateak. http://
www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/residenceformalities/ue-citizen/78-residence-formalities-ue/81family-reunification

bizkaiko foru aldundia
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EB nazionalitatea duten pertsonen erkidegokoak ez
diren familiako kideentzako egoitza formalitateak.
http://www.commissioner.brussels/i-am-an-expat/
residence-formalities/non-ue-citizen/79-residenceformalities-non-ue/86-family-reunification
Egoitza iraunkorrari buruzko informazioa. http://www.
commissioner.brussels/i-am-an-expat/news/item/651
Erroldatzeari buruzko informazioa. http://www.
commissioner.brussels/i-am-an-expat/news/item/647

BELGIKAKO ZERBITZU PUBLIKOEN ATARIA
(frantsesez – nederlanderaz - ingelesez)
Belgikan bizitzeko agiriak. http://www.belgium.be/en/
family/residence_documents_for_belgium
Belgikan lan egitea. http://www.belgium.be/en/work/
coming_to_work_in_belgium/
Belgikako udal agintarien zerrenda. http://www.
belgium.be/fr/adresses_et_sites/oikusiview?f=YXV0aG9y
aXR5TGV2ZWw9L1ZpbGxlcyBldCBjb21tdW5lcw==&s=
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belgium.be ATARIA. INFORMAZIO OFIZIALEKO
ZERBITZUA (ingelesez, frantsesez, alemanez
eta nederlanderaz)
https://www.belgium.be/en
Belgikan lan egitea. https://www.belgium.be/en/work/
coming_to_work_in_belgium/
Belgikan bizitzeko agiriak. https://www.belgium.be/en/
family/residence_documents_for_belgium

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Belgikari buruzko informazioa. http://www.mitramiss.
gob.es/movilidadinternacional/es/continentes/europa/
belgica/index.htm
Belgikan bizitzeko formalitateak. http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/belgica/residir/
contenidos/ReqResid.htm#Belgica

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
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Bizkaia
Hiriburua: Bilbo
EBko hizkuntza ofizialak: euskara
eta gaztelania
Noiztik den EBko kidea: 1986ko
urtarrilaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
1999ko urtarrilaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko
kidea 1995eko martxoaren 26tik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
9,1
5/ 28

15.350.566,90
1.166.319,00
5/ 28
14.907.852 (2016)
1.118.522 (2016)
68.817 (2016)

(pertsonak)

28ko EB
Espainia
Rankinga EBn
28ko EB
Espainia
EAE

512.647.966
46.659.302
511.521.686 (2017)
46.528.024 (2017)
2.167.323 (2017)

(milioi euro)

0,42

Araudi espezifikoa
240/2007 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 16koa,
Europar Batasuneko eta Europako esparru
ekonomikoaren ituneko beste estatu batzuetako
herritarren sarrerari, joan-etorri askeari eta bizilekuari buruzkoa (BOE, 51 zk, otsailaren 28koa),
azken aldaketa: 2015eko urriak 30.

EBko nazionalitatea duten herritarrak herritartasuna adierazten duen baliozko eta indarreko nortasun-agiri edo pasaporte batekin
sartu eta bizi daitezke, hiru hilabete bitarte
gehienez, Bizkaian.

•

EBko estatuetako bateko herritartasuna ez
duten familiako kideek, hiru hilabete bitarteko
aldi baterako, baliozko eta indarreko pasaporte batekin eta, hala dagokionean, sarrerabisarekin sar eta ibil daitezke Bizkaian.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

Indize (28ko EB = 100)

100
7,6

0,46

100
92
14/ 28
100 (2016)
92 (2016)
121 (2016)

•

EBko nazionalitatea duten herritarrek eta
euren senitartekoek Bizkaian hiru hilabetetik
gora bizitzeko eskubidea daukate, baldin eta
kasu hauetako batean badaude:
– Norberaren edo besteen kontura lanean
aritzea.
– Norberarentzat eta familiako kideentzat
behar beste baliabide izatea, egonaldian Bizkaian harrera estatuko gizartelaguntzarentzat zama ez bihurtzeko, bai
eta gaixotasun-aseguru bat ere, Bizkaian
arrisku guztiak estaltzeko.
– Aintzatetsitako ikastetxe publiko edo
pribatu batean matrikulatuta egotea eta
norberarentzat eta familiako kideentzat
behar beste baliabide izatea, egonaldian Bizkaian harrera estatuko gizartelaguntzarentzat zama ez bihurtzeko, bai
eta gaixotasun-aseguru bat ere, Bizkaian
arrisku guztiak estaltzeko.
– Aurreko kasuetako batean dagoen EBko
nazionalitatea duen herritar baten familiako kideak.

•

Bizkaian hiru hilabetetik gora bizi nahi
duten EBko herritarrek Atzerritarren Erregistro Zentralean inskribatu behar dute,
bizi diren tokiko Atzerritarrentzako Bulegora
haiexek joanda edo, bestela, polizia-etxera

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
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hiru hilabeteko epean, Bizkaian sartu zirenetik zenbatzen hasita.
•

Hona hemen erregistro-ziurtagiria eskuratzeko aurkeztu behar diren agiriak (kopiak eta
jatorrizkoak; azken horiek itzuli egingo dira,
kopiak erkatu eta gero):
– Inskribatzeko eskaera (eredua: EX-18).
– Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
– Ziurtagiria emateko tasaren abonua
egiaztatzen duen agiria.
– Aipatu kasuetako batean daudela
egiaztatzeko agiriak (adibidez, enpleguziurtagiri bat edo Jarduera Ekonomikoen
erroldaren inskripzioa edo gaixotasun
aseguru bat).

•

Behin eskaera onarturik, berehala “erregistro-ziurtagiri” bat ematen da, izena, nazionalitatea, helbidea, erregistratze-eguna eta
atzerritarraren identifikazio-zenbakia (AIZ)
agertzen dituena.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek Bizkaian hiru hilabetetik gora bizi
nahi dutenean “EBko herritar baten senitarteko baten bizileku-txartela” eskatu eta
lortu behar dute, bizi diren tokiko Atzerritarrentzako Bulegoan edo udalerriko Udalt-

bizkaiko foru aldundia

zaingoaren polizia-etxean, hiru hilabeteko
epean Bizkaian sartu zirenez geroztik.
•

Horretarako, honako agiri hauek aurkeztu
behar dira:
– Inskribatzeko eskaera (eredua: EX-19)
kopia bi, behar bezala beteta eta sinatuta.
– Eskatzailearen baliozko eta indarreko pasaportea.
– Familia-lotura dagoela frogatzen duten
agiriak.
– Laguntzen ari diren pertsonaren NAN
edo EB nazionalitatea duen pertsonaren
erregistro-ziurtagiria.
– Tamaina txikiko hiru argazki, koloretan.
– Txartela emateko tasaren abonua egiaztatzen duen agiria.
– Beste dokumentu batzuk.

•

“EBko senitartekoentzako bizileku-txartela” eskaera aurkeztu hiru hilabetera ematen da, eta
bost urte bitarte balio du. Berritzeko, eskatzean bete zen prozedura bera erabili beharko
da.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

24

Badira bizileku iraunkorreko eskubidearen
titularrak Bizkaian legalki bost urtez jarraian
bizi izan diren Europar Batasuneko nazionalitatea duten herritarrek zein haien senitartekoek, azken horien herritartasuna edozein
izanik ere.

•

EBko nazionalitatea duen herritar interesdunak eskaturik, Atzerritarrentzako Bulegoak
era iraunkorrean bizilekua izateko eskubidearen ziurtagiri bat emango du ahalik
eta lasterrena, eta egonaldiaren iraupena
egiaztatu ondoren.

•

Ziurtagiria eskatzeko, EBko nazionalitatea
duten herritarrek honako agiri hauek aurkeztu
behar dituzte:
– Eskaera (EX-18).
– Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
– Emate-tasa ordaindu izana egiaztatzen
duen agiria.
– Hala dagokionean, beharrezko agiriak
frogatzeko bizileku iraunkorreko ziurtagiria
bost urteak igaro baino lehen erdiesteko
eskubidea ematen dioten kasuetako batean dagoela.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

EB nazionalitatea duen pertsona batekin
bost urteko egoitza iraunkorreko eskubidea
lortzeko, erkidegokoa ez den familiak “egoitza iraunkorreko txartela” eskatu behar du”,
hamar urtez berritu daitekeena.

•

Horretarako, hauek aurkeztu behar dituzte:
– Dagokion eskaera (EX-19) kopia bi, behar
bezala beteta eta sinatuta.
– Baliozko eta indarreko pasaportea.
– Tamaina txikiko hiru argazki berri, koloretan.
– Emate-tasa ordaindu izana egiaztatzen
duen agiria.
– Hala dagokionean, beharrezko agiriak
frogatzeko senitartekoa bizileku iraunkorreko ziurtagiria bost urteak igaro baino
lehen erdiesteko eskubidea ematen dioten
kasuetako batean dagoela.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
ESPAINIAKO GOBERNUA – BARNE
MINISTERIOA
Oinarrizko araudi erregulatzailea: http://www.
interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/
ciudadanos-de-la-union-europea/normativa-basicareguladora
240/2007 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 16koa,
Europar Batasuneko estatuetako herritarrak
Espainian eta beste estatu batzuetan sartzeari, aske
ibiltzeari eta bizitzeari buruzkoa, Europako Ekonomia
Guneari buruzko akordioaren barruan (BOE, 51,
otsailaren 28koa) – azken aldaketa 2015eko urriaren
30ean-: http://www.interior.gob.es/web/servicios-alciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-2402007-de-16-de-febrero
EB nazionalitatea duten pertsonen sarrera eta irteera:
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/
extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/entraday-salida
EB nazionalitatea duten pertsonen egonaldia eta
ostatua: http://www.interior.gob.es/web/serviciosal-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-unioneuropea/estancia-y-residencia
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako egoitza
iraunkorra: http://www.interior.gob.es/web/serviciosal-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-unioneuropea/residencia-de-caracter-permanente
Egoitza txartela eta erregistro-ziurtagiriaren emate
eta indarraldia: http://www.interior.gob.es/web/
servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-launion-europea/expedicion-y-vigencia-del-certificadode-registro

bizkaiko foru aldundia

BILBOKO UDALAREN WEB ORRIA
Bizileku ziurtagiriari buruzko informazioa (ikusi
“Erkidegoko araubidea”): http://www.bilbao.eus/
inmigracion/gestion.asp?codges=151&i=es
Harremanak (ATZERRITARREN BULEGOA): http://www.
bilbao.eus/inmigracion/ficha.asp?codficha=620&i=es

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)- IMMIGRAZIO ATARIA
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako
informazio-orriak: http://extranjeros.mitramiss.gob.
es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/index.html
Erregistro-ziurtagiria EBko nazionalitatea duten
pertsonentzat: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/
es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/hoja102/index.html
EB nazionalitatea duten pertsonen senideentzako
bizileku-txartela: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/
es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/
CiudadanosComunitarios/hoja103/index.html
EB nazionalitatea duten pertsonentzako bizileku
iraunkorreko ziurtagiria: http://extranjeros.
mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/
InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/
hoja104/index.html
EB nazionalitatea duten pertsonen EBkoak ez diren
senideentzako bizileku iraunkorreko txartela: http://
extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/
InformacionProcedimientos/CiudadanosComunitarios/
hoja105/index.html
Eskaera ereduak (ikus EX-18 EBko nazionalitatea
duten herritarrentzat eta EX-19 haien
senitartekoentzat): http://extranjeros.mitramiss.gob.
es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Bulgaria
Hiriburua: Sofia
EBko hizkuntza ofizialak: bulgariera
Noiztik den EBko kidea: 2017ko urtarrilaren 1etik
Moneta: lev bulgariarra (BGN). Bulgariak
euroa erabiltzea hitzartu du beharrezko
baldintzak betetzen dituenean
Schengen: Bulgaria gaur egun Schengen
eremuarekin bat egiteko prozesuan dago

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
1,38
16/ 28

15.350.566,90
50.430,10
21/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Bulgaria
Rankinga EBn

512.647.966
7.050.034

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

EBko nazionalitatea duten herritarrak baliozko nortasun-agiri edo pasaporte batekin sar
daitezke Bulgarian, eta hiru hilabeteko aldi
batean gehienez bizi.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoak baliozko pasaporte eta
bisa batekin sar daitezke Bulgarian, eta han
hiru hilabete bitarte, gehienez, bizi, bidezkoa
bada.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
0,33

100
49
28/ 28

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea
•

EBko nazionalitatea duen herritarra Bulgariako etxebizitza batean ezartzen bada, hor
hiru hilabete baino gehiago biziko bada, bere
bizilekuaren berri eman beharko du dagokion hiriaren Udaletxean (erroldatzea) 30
eguneko epean.

•

Horrez gain, iraupen luzeko bizikleta-ziurtagiri” bat eskatu behar du Bulgariako Polizia
Nazionaleko Immigrazio Sailean (Barne Ministerioa - MoI), Estatuan sartu eta hurrengo 3
hilen barruan.

•

“Iraupen luzeko bizileku-ziurtagiria” honako
kasuetako batean dauden EBko nazionalitatea
duten herritarrei ematen zaie:
– Norberaren edo besteren kontura lanean
aritzea.
– Badituzte osasun-aseguru bat zein behar
beste baliabide Bulgariako egonaldiko
gastuak, berenak eta familiako kideenak, estaltzeko, zama izan gabe estatuko
gizarte-segurantzako sistemarentzat.
– Ikastetxe batean izena emanda daude,
ikasteko edo lanbide-prestakuntza jasotzeko, bigarren kasuko betekizunak betez
gero, betiere.

•

Iraupen luzeko bizileku-ziurtagiria eskatzeko,
Bulgarian erroldatuko den lekuari dagokion
tokiko agintariengana jo behar du eta behar
bezala beteta eraman, agiri hauekin batera:

EBko nazionalitateko bulgariarrak ez diren eta
euren senitartekoak Bulgariako Errepublikan
sartzeari, bizitzeari eta irteteari buruzko legea –
SG 97/16, 2016ko abendua.

26
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–
–
–

–

–

–

Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea,
Erroldaketa-froga.
Besteren edo norberaren konturako langilea izanez gero, egiatan lanean ari dela
frogatzen duen agiri bat.
Osasun-aseguru bat eta bere burua zein
senitartekoak mantentzeko behar beste
baliabide dituen EBko herritar bat izanez
gero, banku-erreferentziak eta osasunasegurua.
Ikasle bat izanez gero, banku-erreferentziak, osasun-asegurua, eta ikastetxe
batean izena emanda egotearen adierazpena.
Tasen ordainketaren egiaztagiria.

•

“Iraupen luzeko bizileku-ziurtagiriak” gehienez
bost urteko balioa dauka.

•

EBko nazionalitatea duten herritarrek, hala
nahi badute, “zenbaki pertsonal” bat eska
dezakete iraupen luzeko bizileku-ziurtagiria
dutenean. “Zenbaki pertsonala” oso erabilgarria da Bulgarian zenbait zerbitzu erabiltzeko
(bankuak, telefonia mugikorreko operadoreak, etab.). Paperean edo plastikozko txartel
batean esku daiteke (kostu gehigarri bat du).

bizkaiko foru aldundia

•

EB nazionalitatea duten senideek ondorengo dokumentuak aurkeztu beharko dituzte
egoitza egiaztagiria eskatzeko, eskari hau ere
betez:
– Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
– EB nazionalitatea duen pertsonaren familiako kidea dela egiaztatzen duen dokumentua.
– Tasak ordaindu izana egiaztatzeko agiria.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek, “EBko herritar baten senitartekoaren
bizileku-txartela” eskatu behar dute Bulgarian
hiru hilabetetik gora bizi nahi badute. Horretarako, honako hauek aurkeztu behar dituzte
eskaerarekin batera:
– Baliozko pasaportea.
– Familia-loturak egiaztatzen dituzten agiriak.
– Lagundutako EBko nazionalitatea duen
herritarraren iraupen luzeko bizileku-ziurtagiria.
– Tasen ordainketaren ziurtagiria.

•

Eskaera onartutakoan, EBko herritar baten
senitarteko ez komunitarioek “atzerritarren
zenbaki pertsonal” bat jasoko dute “ EBko he-

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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rritar baten senidearen bizileku txartelarekin”
batera (plastikozko txartel bat). Txartel horrek
gutxienez 5 urteko balioa du.

Bizileku iraunkorreko eskubidea

28

•

Bulgarian 5 urtez jarraian gutxienez legalki
bizi izan den EBko herritar batek badu bizileku iraunkorreko eskubidea, eta, hala nahi
izanez gero, hori frogatzen duen ziurtagiri
bat eskura dezake.

•

Bizileku iraunkorreko ziurtagiria eskatzeko,
Bulgarian erroldatuko den lekuari dagokion
tokiko agintariengana jo behar du, eta behar
bezala beteta eraman, agiri hauekin batera:
– Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
– 5 urtez etengabe bizi izan dela frogatzen
duen ziurtagiria, Bulgariako agintaritzek
emana.
– Tasen ordainketaren egiaztagiria.

•

Iraupen luzeko bizileku-ziurtagiriaren mugaeguna heldu baino hiru egun lehenago egin
behar da izapide hori. Behin eskaera onartuta,
paperezko agiri bat edo plastikozko txartel
bat (kostu gehigarria duena) entregatzen da,
hamar urtetarako.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

Bulgarian 5 urtez jarraian bizi zian diren EBko
nazionalitatea duen herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek badute bizileku iraunkorreko eskubidea.

•

“EBko nazionalitatea duen herritarren batean senitartekoaren bizileku iraunkorreko
txartela”ren eskaera tokiko poliziaren bulegoan egin behar da, eta 10 urtetik 10 urtera
berritu behar da.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
BULGARIAKO BARNE MINISTERIOA (MOI)
– MIGRAZIO ZUZENDARITZA (bulgarieraz ingelesez)

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAIEN,
EUROPAR BATASUNAREN ETA LANKIDETZAREN
MINISTERIOA – SOFIAKO ENBAXADA

EBko nazionalitateko bulgariarrak ez diren eta
euren senideak Bulgariako Errepublikan sartzeari,
bizitzeari eta irteteari buruzko legea – SG 97/16,
2016ko abendua (ingelesez). https://www.mvr.bg/
docs/librariesprovider57/default-document-library/
act-on-entering-residing-and-leaving-the-republic-_11.
pdf?sfvrsn=1de10327_0
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako egoitzari
buruzko informazio orokorra (ingelesez). https://www.
mvr.bg/migration/en/legislation/legislation/citizens-ofeu
EB nazionalitatea duten pertsonentzako eta euren
senideentzako egoitza dokumentuak (ingelesez).
https://www.mvr.bg/migration/en/administrativeservices/administrative-servces/issue-of-documents-toeu-citizens-and-their-family-members
Harremanak (ingelesez). https://www.mvr.bg/
migration/en/about-directorate/info/contacts

Bulgarian bizitzeko dokumentazioa eta izapideak
(ikusi “BIZILEKU-BAIMENAK BULGARIAN” atala).
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/
VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
Bulgarian ezartzea (ikusi “ERROLDATZEA” atala).
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SOFIA/es/
VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
Bulgarian lan egitea. http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/SOFIA/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx
Harremanak. http://www.exteriores.gob.
es/Embajadas/SOFIA/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionContacto.aspx

bizkaiko foru aldundia

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Bulgariako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/
bulgaria/index.htm

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Danimarka
Hiriburua: Copenhague
EBko hizkuntza ofizialak: daniera
Noiztik den EBko kidea: 1973ko urtarrilaren
1etik
Moneta: koroa daniarra (DKK). Danimarkak
eurotik hala nahita baztertzeko klausula bat
negoziatu du eta, beraz, ez dago behartuta
euroa ezartzera. Euroguneko kidea 1999ko
urtarrilaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko kidea 1995eko
martxoaren 26tik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
1,13
17/ 28

15.350.566,90
288.980,90
12/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Danimarka
Rankinga EBn

512.647.966
5.781.190

(milioi euro)

EB-ko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
bizilekuari buruzko erregulazio
nazionala

•

Lan bila dabiltzan pertsonek, hala justifikatzen badute, aldi hori sei hilabeteraino luza
dezakete.

30

•

EB nazionalitatea duen pertsona bat
Danimarkan hiru hilabete baino gehiago bizi
nahi badu, “erregistro-ziurtagiri” bat lortu
behar du, lana modu aktiboan bilatzen ari
denen izan ezik. Kasu horretan, ez du nahitaez
erregistro-ziurtagiria eskatu behar, lana
bilatzen jarraitzen duen bitartean.

•

Erregistro-ziurtagiria eskatzeko honako
agiri hauek aurkeztu behar dira Estatuko
Eskualdeko Administrazioan (Statsforvaltningen):

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek, Danimarkan sartu
eta hiru hilabete bitarte bizi nahi izanez gero,
beren baliozko pasaportea behar dute, eta
bidezkoa bada, sarrera-bisa.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

100
125
5/ 28

Danimarkan bizilekua hiru hilabetetik gora
izateko eskubidea duten EBko nazionalitatea
duten herritarrak egoera hauetako batean
daudenak dira:
– Norberaren edo besteren konturako
langilea da.
– Estatuak onarturiko ikastetxe batean
ikasketak egin (Danish Education Support
Agency –SU). Horrez gain, ekonomikoki
bere burua mantentzeko gauza dela
frogatu behar du, bai eta osasun-babes
egokia duela, estatuaren gizartelaguntzako sistementzat zama izan gabe.
– Gizarte-laguntzen beharrik ez izateko
diru-sarrerak dauzka eta, gainera, osasunbabes egokia dauka.
– Aurreko kasuetako batean dagoen
EBko nazionalitatea duen herritar baten
familiako kidea da.

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
Danimarkan bizilekua hiru hilabetetik gora
izateko eskubidea duten EBko nazionalitatea
duten herritarrak egoera hauetako batean
daudenak dira.

Indize (28ko EB = 100)

100
1,88

•

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gora bizitzeko
eskubidea

Act no. 322 of 21 April 2009 “Executive Order on
residence in Denmark for Aliens falling within
the rules of the European Union” (the EU residence order).

•

%
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–
–
–

–

Betetako eskaera bat (OD1 inprimakia).
Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
Norberaren kasuaren arabera, bizilekueskubidea izateko betekizunetako bat
betetzen dela egiaztatzen duten agiriak
(adibidez, lan-kontratua).
Argazki bat.

–
–
–
–
–
–

•

•

•

Erregistro-ziurtagiria epe mugagabe baterako ematen da.
Erregistro-ziurtagiria lortu ondoren, EB
nazionalitatea duen (CPR zenbakia –“Central
Person Register”, mediku bat esleitzeko osasun aseguru txartela izateko aukera emango diona. Horrez gain, EBko herritarra lan
egiten ari bada, zerga-txartel bat lortu behar
du. CPRk eta zerga-txartelak zenbaki bera
dute.
Bi izapideak aldi berean egin daitezke. Horretarako, bere udalerriko Udalera (Borgerservice) edo “Internacional citizen service”
zerbitzuko bulego batera joan beharko da.
Han agiri hauek aurkeztu beharko ditu, dagokion inprimakiarekin batera:

bizkaiko foru aldundia

Erregistro-ziurtagiria.
Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
Ezkontza-ziurtagiria edota seme-alaben
jaiotze-ziurtagiria, hala badagokio.
Lan-kontratua, hala badagokio.
Danimarkan bizi den froga (esaterako,
alokairuaren kontratua).
Argazki bat.

•

Danimarkan hiru hilabetetik gora bizi nahi
duten EBko herritar baten EBtik kanpoko
senitartekoek “bizileku-txartel” bat eskatu
behar dute.

•

Erkidegoko herritarraren senideek 3 hilabetetik gorako bizileku-eskubidea izateko baldintzetako bat da EBko nazionalitatea duten
herritarrak Danimarkan benetako bizileku bat
ezarrita izatea. Esaterako, hotel baten gelan
geratzea ez da nahikoa.

•

Bizileku-txartela eskatzeko, EBko herritar
baten EBtik kanpoko senitartekoak Estatuko
Eskualde Administrazioan (Statsforvaltningen)
agertu behar dira, herrialdean sartu zirenetik
3 hilabeteko epea agortu baino lehen.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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•

Eskaerarekin batera (OD1 eranskin berean B1 eranskina) agiri hauek ere aurkeztu behar
dira:
– Baliozko pasaportea.
– Lagundutako EBko herritarraren erregistro-ziurtagiria.
– Familia-loturak badaudela egiaztatzen
duten agiriak.
– Bi argazki.
– EBko herritarrak Danimarkan Eskaera egin
duen familiako kidearekin benetan bizilekua ezarrita daukala egiaztatzen duten
agiriak.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten senitartekoen bizileku-txartelak gehienez 5 urteko
balio-denbora du.

•

“Erregistro-ziurtagiria” paperezko gutun bat
da, eta “Bizileku-txartela”, plastikozko txartel bat, eta biak Estatuko Eskualde Administrazioak ematen ditu.

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea duten EBko
herritarrek, hala nahi izanez gero, hori ziurtatzen duen agiri bat eska dezakete, hau da,
bizileku iraunkorreko ziurtagiri bat, horretarako ere.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek, EBko herritar baten bizileku-txartelaren balio-denbora agortu baino lehen,
bizileku iraunkorreko txartela eskatu behar
dute (OD1 inprimakia.

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

32

Danimarkan legalki 5 urtez jarraian bizi izaniko EBko nazionalitatea duten herritarrak eta
haren familiako kideek bizileku iraunkorreko
eskubidea dute.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
DANIMARKAKO ESTATUKO ESKUALDE
ADMINISTRAZIOA–STATSFORVALTNINGEN
(danieraz - ingelesez)
Egoitzari buruzko legeria (ikusi “Laws” atala,
“The Executive Order On EU Residence EUopholdsbekendtgørelse)” deritzon dokumentua)
- danieraz. https://www.statsforvaltningen.dk/site.
aspx?p=6082
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako egoitzari
buruzko informazioa. https://www.statsforvaltningen.
dk/site.aspx?p=6028
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta
euren senideentzako inprimakia - OD1 (azken
bertsioa 2018ko ekainaren 12koa). https://www.
statsforvaltningen.dk/sfdocs/EU-omr%C3%A5det/
OD1_ansoegning_eu_opholdsdokument_
statsforvaltningen%20v12062018.pdf
Harremanak. http://www.statsforvaltningen.dk/site.
aspx?p=8915

DANIMARKAKO IMMIGRAZIO ZERBITZUA
(danieraz - ingelesez)
EB nazionalitatea duten pertsonentzako Danimarkako
egoitzari buruzko legea (ingelesez)
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/42CF236DA334-4A40-A2B6-9AA0C4ABB61A/0/
euopholdsbekendtgoerelsen322af21.pdf
Danimarkako garrantzizko legeria (danieraz
– ikusi “Bekendtgørelser” atala, “EUopholdsbekendtgørelsen” deritzon dokumentua).
https://www.nyidanmark.dk/da/Lovstof/Lovgivning
3 hilabete baino gehiagoko egoitza EB nazionalitatea
duten pertsonentzat. https://www.nyidanmark.dk/enGB/You-want-to-apply/Residence-as-a-Nordic-citizen-orEU-or-EEA-citizen/Union-citizens-and-EEA-nationals
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako egoitza
iraunkorrari buruzko informazioa. https://www.
nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Permanentresidence-permit/EU-rules
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako egoitzari
buruzko informazioa. https://www.nyidanmark.dk/
en-GB/You-want-to-apply/Family/Family-reunificationwith-EU-citizen
Gidaliburua: Ongi etorri Danimarkara (ikus 18-19.
orriak lan egiteko, 28.a eta 29.a ikasteko, eta 34.a
eta 35.a familia elkartzeko). http://www.nyidanmark.
dk/NR/rdonlyres/65DA2C7A-1520-4E8B-A81561374985BD43/0/vejledningspakke_netikusisionny.pdf
Harremanak. http://www.nyidanmark.dk/en-us/
contact/contact_to_the_danish_immigration_service/
contact_the_danish_immigration_service.htm
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DANIMARKAKO GOBERNUKO
HERRITARRENTZAKO NAZIOARTEKO
ZERBITZUA– International Citizen Service, ICS
(ingelesez)
EB nazionalitatea duten pertsonentzako erregistroziurtagiriari buruzko informazioa
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/EU%20
registration%20certificate.ashx
EB nazionalitatea duten langileentzako dokumentuak.
http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/ICSEUEEAchecklist.
ashx
EB nazionalitatea duten pertsonen senideentzako
dokumentuak. http://icitizen.dk/~/media/ICS/Docs/
ICSaccompanyingchecklist.ashx
Danimarkan lan egiteko gida (ikusi 8., 11., 12.,
15. eta 18. orrialdeak). http://icitizen.dk/~/media/
Workindenmark/Publikationer/Welcometodenmark17.
ashx
Harremanak. http://icitizen.dk/

DANIMARKAN LAN EGITEA- DANIMARKAKO
LAN MINISTERIOAREN WEBGUNEA (danieraz –
ingelesez – alemanez - polonieraz)
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako
informazioa. https://www.workindenmark.dk/Movingto-DK/Important-registrations/Citizens-from-EU-EEA-orSwitzerland

DANIMARKAKO NAZIOARTEKO ENPLEGURAKO
ETA INTEGRAZIORAKO AGENTZIA (ingelesez)
EB nazionalitatea duten pertsonen egoitzari buruzko
informazioa. https://lifeindenmark.borger.dk/Comingto-Denmark/Basis-for-residence
CPR zenbakia lortzea. https://lifeindenmark.borger.
dk/Coming-to-Denmark/CPR-Bank-NemID/CPR--Registration-in-Denmark

DANIMARKAKO ZERGA AGINTARITZA
(ingelesez)
Danimarkan bizi diren pertsona berrientzako zergari
buruzko gida: “Welcome to Denmark”. https://www.
skat.dk/getfile.aspx?id=138682
CPR zenbakia (“central person register” eta zerga
txartela lortzeko eskari inprimakia. http://www.skat.
dk/SKAT.aspx?oId=1899274&vId=0

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Danimarkan bizitzeari buruzko informazioa. http://
www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
dinamarca/webempleo/es/residir-dinamarca/permiso/
index.htm
Harremanak. http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/dinamarca/index.htm

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Erresuma Batua
Hiriburua: Londres
EBko hizkuntza ofizialak: ingelesa
Noiztik den EBko kidea: 1973ko urtarrilaren 1etik
Moneta: libera esterlina. Erresuma Batuak eurotik
baztertzeko borondatezko klausula bat negoziatu
duenez, ez du zertan euroa erabili
Schengen: Erresuma Batuak Schengen eremutik
baztertzeko borondatezko klausula bat negoziatu du
Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
12,92
3/ 28

15.350.566,90
2.327.729,90
2/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Reino Unido
Rankinga EBn

512.647.966
66.238.007

(milioi euro)

EB-ko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
bizilekuari buruzko erregulazio
nazionala

•
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Herritarren eskubideei dagokienez (Erresuma
Batuan bizi diren Hogeita Zapiko Europako
hiru milioitik gorako herritarrak eta EBn bizi
diren milioitik gora britainiar), Irteteko Akordioan haien eskubideak bermatzea aurreikusten zen, Europako Merkatu Bakarrean pertsonak askatasunez ibiltzeak zekarrenez , hain
zuzen ere eskubide hauen aldetik: bizilekurako, lanerako, familia birbatzeko eta osasunlaguntzarako. Hartara, beste blokean daudenei aplikatuko zaizkie 2019ko martxoaren

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

Indize (28ko EB = 100)

100
15,16

100
105
10/ 28

•

Erresuma Batuak dagoeneko abian jarri du
erregistratzeko sistema bat, ‘EU Settlement
Scheme’ deritzona, Erresuma Batuan 2021eko
ekainaren 30etik aurrera Erresuma Batuan
bizi izaten jarraitu nahi dutenentzat, nahitaez
gaur egun ere (2019ko urtarrilean) prozesuaren inguruko ziurgabetasun handia egon
Parlamentu Britainiarrak Akordioa berretsi ez
duela eta.

•

Sistema 2019ko martxoaren 30etik hasita jarriko da martxan. Ordutik aurrera eta
2021eko ekainaren 30era arte (edo 2020ko
abenduaren 31ra arte Erresuma Batua EBtik
akordiorik gabe irteten bada), EBko estatuko
nazionalitatea duten pertsonek eta euren
senideek euren eskubideak aintzatesteko eska
dezakete. Baldin eta pertsona horiek Erresuma Batuan 5 urtez jarraian bizi direla egiaztatu ahal badute, “finkatuaren estatusa” (‘settled
status’) jasoko dute, baina hori egiaztatzerik ez
duten pertsonek, seguru asko, “aurre-finkatuaren estatusa” (‘pre-settled status’) jasoko
dute. Eskaera doakoa izango da.

•

Sistema frogatzeko aurretiazko fasean,
2019ko martxoaren 30era arte, baldintza
horiek betetzen dituzten pertsonek estatus
hori eska dezakete dagoeneko, baina horretarako, 65 £ ordaindu beharko dituzte 16 urtetik
gorakoak badira (32,5 £ adigabeak badira).
Ondoren itzuliko da zenbatekoa. Erresu-

Brexit-ari buruzko informazioa
EBk eta Londresek 2018ko azaroaren 13an
iragarri zutenez, euren negoziazio-taldeek
Brexit-ari buruzko akordio printzipioa lortu
zuten. Horren arabera, trantsizio aldia hasiko
da, 2019ko martxoaren 29an, eta printzipioz
2020ko abenduaren 31n bukatuko da, baina
aldi hori hainbat hilabetez luzatu ahal izango
da Erresuma Batuak 2020ko uztailaren 1a
baino lehen eskatzen badu, betiere ordurako
aldeek geroko harreman komertzialei buruzko
akordioa lortu ez badute.

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

29a baino lehen nahiz trantsizio aldian iristen
direnei.

Immigrazioari buruzko 2006ko 1003 Erregelamendua (Europako Ekonomia Eremua) – “The
Immigration (European Economic Area) Regulations 2006” (*)

•

%
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Txekiar nazionalitatea daukat eta duela
bi urte iritsi nintzen Erresuma Batura.
Tokiko ospitale batean egiten dut lan.
Bertan gera naiteke behin Erresuma
Batuak EB utzita?
Bai. Pertsonen zirkulazio askeari dagokionez
EBko araudia aldi iragankorraren amaierara arte
ezartzen jarraituko da. Horren ostean, ateratzeakordioak ezartzen duenez, Erresuma Batuan
jarraitzeko aukera izango duzu baldin eta lanean
jarraitzen baduzu (edo, adibidez, nahi gabeko
langabezian geratu bazara, eta zirkulazio askearen
inguruko Zuzentarauaren 7. artikuluaren 3. atalaren arabera, langile autonomo, ikasle edo enplegu
eskatzaile izatera pasatzen bazara).
Behin aldi iragankorra amaituta zure bizilekueskubideak mantentzen jarraituko duzu: funtsean,
bizilekua mantenduko duzu EBk zirkulazio askearen inguruan ezartzen dituen baldintzetan, baina
horretarako Erresuma Batuko agintarien aurrean
eskaera aurkeztu beharko duzu herrialde horretan
duzun bizileku egoera berria aintzat har dezaten.

Erresuma Batuan bost urteko bizileku legala eman
ostean, zure bizileku-estatutua egonkorra izateko
eskaera egin ahal izango duzu, eta modu horretan, eskubide eta babes gehiago lortu ahal izango
dituzu.
Iturria: Europar Batzordea.

ma Batuko Barne Ministerioaren Android
aplikazioa erabili beharko da (‘Home Office’)
eskatzaileen nortasuna berresteko. Ikusi informazioa: https://www.gov.uk/apply-stay-ukleaves-eu-test-phase
•

•

Garrantzizkoa da esatea EBko nazionalitatea
duten pertsonek eta Erresuma Batuen bizi
diren euren senideek aurreko sisteman oinarrituta bizilekuari buruzko lorturiko agiriak
ez direla baliozkoak izango Erresuma Batua
behin betiko EBtik irtengo denean. Horregatik,
Erresuma Batuko gobernuak sistema berrian
erregistratzea gomendatzen die talde horiei.
Sistema martxan izango da 2019ko martxoaren 30etik hasita, eta doakoa da.
Garrantzizkoa da nabarmentzea ere ezen, baldin eta azkenean Irteteko Akordioa azkenean
berresten ez bada, Erresuma Batuak atzerritarrei buruzko euren arauak onetsi ahal izango
dituela, eta hala denean EBko nazionalitatea
duten pertsonei eta euren senideei aplikatuko
litzaizkieke. Hala ere, gobernu britainiarra
prest azaldu da, hala denean, zenbait eskubide bermatzeko irteten deneko datan herrialdean bizi diren eta sistema berrian erregistratzen diren pertsonei (2020ko abenduaren
31 baino lehen akordiorik ez badago).
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•

Argibide gehiago:
https://www.gov.uk/prepare-eu-exit
https://assets.publishing.service.gov.uk/
goikusinment/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/753971/eu-settlementscheme-pb2-v1.0-ext.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_
es_1.pdf

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

Erresuma Batuan sartzeko, EBko nazionalitatea duten pertsonek eta EBko senideek
nortasun-agiria edo baliozko pasaportea
erakutsi behar dute.

•

EBko nazionalitatea duen pertsona baten
EBtik kanpoko senideek pasaportea edo bisa
aurkeztu beharko dute estatuan sartzeko.
Horrez gain, EBko senidearekin bizi nahi
badute, Erresuma Batuan sartu baino lehen
eskatu behar dute “EBko senideentzako
baimena” (‘EEA family permit’). Doako izapidea
da eta 6 hilabeterako balioa du. Erresuma

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Batuan sartzea eta irtetea ahalbidetzen die
aldi horretan EBko nazionalitatea duten eta
beste herrialde batzuetako nazionalitatea
duten pertsonen senideei. EBko senideen
baimena eskatzeko, EBko herritar baten
erkidegotik kanpoko senideak Erresuma
Batutik kanpo egon behar du, eta agiri hauek
online aurkeztu:
– Eskatzailearen pasaportea eta lagundutako
EBko nazionalitatea duen pertsonaren
pasaportea edo baliozko nortasun-agiria.
– Eskatzailearen tamaina txikiko argazki bat,
koloretan.
– Familia-harremanaren edo mendetasunharremanaren egiaztagiria.

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea
A) EBko nazionalitatea duten pertsonak
eta EBko senideak
•

•

36

EBko herritarrek badute hiru hilabetetik
gorako bizileku-eskubidea, baldin eta ondorengo kasuetako batean badaude (“pertsona
gaitutzat” (‘qualified persons’) hartuko dira:
– Lan egiten badute, besteren kontura edo
norberaren kontura,
– Ikasten ari badira (egonaldirako aurreikusitako aldian finantza-baliabide nahikoak
eta gainera aseguru medikoa dauzkatela
frogatu behar dute).
– Ekonomikoki beren kabuz moldatu ahal
badira (Erresuma Batuko gizarte-laguntzako sistemarentzat gehiegizko zama ez
izateko behar beste baliabide badituzte,
osasun-aseguru egoki bat izateaz gain).
– Enplegu-eskatzaileak dira.

–

EBko nazionalitatea duten pertsonek (‘qualified persons’) eta Erresuma Batuan bizitzeko
eskubidea frogatzen duten agiria eskatu nahi
duen EBko zuzeneko senideak “Erregistroziurtagiria” (‘registration certificate’) eska
dezakete. Hori eskatzea nahitaezkoa ez bada
ere, Erresuma batuan bizitzeko eskubidea
egiaztatzen duen agiria da eta, hala denean,
zenbait onura eta zerbitzu eskatzea ahalbidetzen du. Iraupen mugagabea du.

•

Eskubidearen titularrek online zerbitzu bat
erabil dezakete agiri hori eskatzeko, paperezko EEA (QP) formatuaren aukera gisa.

•

Hala ere, eskaera online ezin duten “pertsona
gaitu” (‘qualified persons’) horiek beste hiru
aukera ere badituzte:

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

–

•

EEA (QP) formatua deskargatu eta bete eta
formatuan agertzen den helbidera bidali,
65 £-ko tasaren ordainketa eta frogagiriak
barne.
Eskaera norberak egitea “Premium service”
zentroan, non formatua beteta eta frogagiriak aurkeztuko diren. Kasu horretan, zer
zentro bisitatu nahi den aukeratu behar
da, hitzordua aurretik erreserbatu eta
online ordainketa egin erreserba egiten
denean. Eskaera gehienak egun berean
bideratzen dira beharrezko informazio
guztia ekartzen bada.

EBko nazionalitatea duten “pertsona gaituen” “zuzeneko familia”ri dagokionez, ez da
nahitaezkoa “erregistro-ziurtagiria” eskatzea,
baina formatua deskargatuta egin ahal izango
da EEA (FM) eta beteta bidali ‘Home Office’ra
(formatuan agertzen den helbidea), eskatzaile
bakoitzaren 65 £-ko ordainketaren frogagiriarekin batera.

bizkaiko foru aldundia
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–

–

EBko nazionalitatea duen pertsonarekin
Erresuma Batura iritsi baino lehen bizi bazen eta horrekin bizi izaten jarraitzen badu
(edo haren menpekoa izanda) Erresuma
Batuan.
Gaixotasun larri baten ondorioz EBko
nazionalitatea duen pertsonaren banako
zainketak behar baditu.

Ikasleen kasuan, familia handituak gurasoak,
aitona-amonak, ilobak, anai-arrebak, lehengusulehengusinak, osaba-izebak eta lobak barne
hartzen ditu
•

Erresuma Batuan hiru hilabetetik gora bizi
nahi duen “familia handituak” (‘extended family
members’) nahitaez erregistratu behar du.
EBko nazionalitatea badu, “erregistro-ziurtagiria” eskatu behar du EEA (EFM) formatuan eta
‘Home Office’-ra igorri (helbidean formatuan
agertzen da), frogagirirakin batera gehi 65 £
ordainduta eskatzaile bakoitzeko.

•

EBko familiarentzat (zuzenekoa edo handitua),
erregistro-ziurtagiriak ez du iraungipenik.

B) EBko nazionalitatea duten pertsonen
EBtik kanpoko familia

•

•

•

“Zuzeneko senidetzat” hartzen dira ezkontidea
edo bikote zibila, seme-alabak eta 21 urtetik
beherako ilobak edo mendekoak, eta gurasoak edo mendeko aitona-amonak. Ikasleen
kasuan, zuzeneko familiak ezkontidea edo
bikote zibila eta mendeko seme-alabak bakarrik barne hartzen ditu.
Bestalde, Erresuma Batuan “familia handituko
kideen” irudia jasotzen da herrialdean bizi
diren EBko herritarren artean.
Familia horren kideak dira: anaia, arreba,
lehengusua, lehengusina, osaba, izeko eta loba.
beste belaunaldi bateko senidea, hala nola izeko
zaharra, loba iloba edo bigarren lehengusua,
edo senar-emazteen senideak. Kasu horietan
egoera hauetako bat ere bete behar da:
– EBko nazionalitatea duen pertsonaren
menpekoa bada Erresuma Batura iritsi
baino lehen, eta horrela jarraituko badu,
edo herrialdeko etxe berean biziko da.

bizkaiko foru aldundia

•

“Pertsona gaitu” baten EBtik kanpoko zuzeneko senideek ez dute erregistratu behar
Erresuma Batuan hiru hilabetetik gora bizi
badira senidearekin batera. Hala ere, aurreko
kasuetan moduan, administrazio britainiarrak izapide hori egitea gomendatzen du eta
“bizileku-txartela” eskatu, EBko zuzeneko
familiaren inprimaki berdina erabiliz, EEA(FM).

•

Bestalde, Erresuma Batuan hiru hilabetetik
gora bizi nahi duen EBtik kanpoko familia handituak nahitaez erregistratu eta eskatu behar
du “bizileku-txartela”. Eskaeraren formatua
EEA (EFM) da, EBko nazionalitatea duen familia handiak darabilen berdina.

•

EBtik kanpoko familiarentzat (zuzenekoa edo
handitua), gehienez 5 urteko iraunaldia duen
bizileku-txartelak.

•

Interesdunek formatuak beteta bidali behar dute (helbidea formatuan agertzen da),
formatuan zerrendatutako egiaztagiriekin eta
65£-ko ordainketarekin batera eskatzaileko.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

•
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“Pertsona gaitutzat (‘qualified person’)”
hartutako EBko nazionalitateko pertsonak
eta haren zuzeneko familia handituak (EBko
nazionalitatekoa edo beste batzuetakoa) bizileku iraunkorreko eskubidea bereganatzen du
Erresuma Batuan 5 urtez legalki eta jarraian
bizi izanda.
Baldin eta EBko nazionalitatea duen pertsonak eta EBko nazionalitatea duen zuzeneko
familiak edo familia handituak “bizileku
iraunkorreko eskubidea egiaztatzeko agiria”
nahi badu (ez du iraungipen-datarik), zerbitzu
baten bitartez eska dezakete on-line edo inprimakia deskargatuta EEA (PR) eta beteta bidali
‘Home Office’-ra, formatuan zerrendaturiko
ziurtagiriarekin batera eta 65 £ ordainduta
eskatzaile bakoitzeko.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

Egoitza aldia egiaztatu ondoren, EBko nazionalitatea duten pertsonei eta EBko nazionalitatea duen zuzeneko familiari “bizileku
iraunkorra egiaztatzen duen agiria” emango
zaie; agiri horrek ez du azkentze-datarik.

•

Bestalde, “bizileku iraunkorreko txartela”
emango zaio beste herrialde batzuetako
nazionalitatea duen zuzeneko familiari edo
familia handituari. Hamar urteko balioa
izango du, eta berritu egin ahal izango da.
Familia handitua bada, nahitaez eskatu behar
du. Txartela eskatzeko, EEA (PR) inprimakia
beteko da prozedura berari jarraiki.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
ERRESUMA BATUKO LEGERIARI BURUZKO
ATARI OFIZIALA (ingelesez)
Immigrazioari buruzko 1003 zk.ko Erregelamendua
(Europako Ekonomia Eremua) * – “The Immigration
(European Economic Area) Regulations 2006”
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1003
*Argitaletxeko taldeak dio aldaketak gertatzen ari
direla legerian eta oraindik ez direla testuetan sartu;
aldaketak gertatu ahala joango dira gehituz.

ERRESUMA BATUKO GOBERNUA – BREXIT-ARI
BURUZKO INFORMAZIOA (ingelesez)
Brexit-ari buruzko informazioa.
https://www.gov.uk/prepare-eu-exit
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eeacommonwealth
Brexit-ari buruzko informazioa Erresuma Batuan
bizi diren EBko nazionalitateko pertsonentzat
(Finkapen-eskema: “finkatuaren estatusa” eta “aurrefinkatuaren estatusa”): https://www.gov.uk/settledstatus-eu-citizens-families
Bizileku-eskubideak (2012ko ekainaren 30az geroztik)
eta egin beharreko urratsak (Erresuma Batuan bizi
diren EBko nazionalitateko pertsonak) zein diren
jakiteko tresna. https://www.gov.uk/staying-uk-eucitizen
Brexit-ari buruzko berrikuntzen gaineko erregistro
eta alerta sistema Erresuma Batuan bizi diren EBko
nazionalitateko pertsonentzat
https://gov.smartwebportal.co.uk/homeoffice/public/
webform.asp?id=67&id2=627DF7
Bizilekuari buruzko egungo agirien gaineko
informazioa Erresuma Batuan bizi diren EBko
nazionalitateko pertsonentzat.
https://www.gov.uk/uk-residence-eu-citizens
Bizilekuari buruzko egungo agirien gaineko
informazioa bizileku-eskubidea duten EBko
nazionalitateko pertsonentzat (“erregistroziurtagiria”) eta senideentzat
https://www.gov.uk/uk-residence-eu-citizens/apply
Bizileku iraunkorrari buruzko egungo dokumentuen
gaineko informazioa EBko nazionalitatea duten
pertsonentzat eta senideentzat. https://www.gov.uk/
uk-residence-eu-citizens/permanent-residence
EB - EEA (QP) nazionalitatea duten pertsonentzako
eskaera-inprimakia –(2018/7ko bertsioa). https://
www.gov.uk/government/publications/apply-for-aregistration-certificate-as-an-eea-qualified-personform-eea-qp
EB (erkidegokoa eta erkidegokoa ez dena) – EEA
(FM) nazionalitatea duten pertsonen zuzeneko
familiarentzako eskaera-inprimakia (2018/7ko
bertsioa). https://www.gov.uk/government/
publications/apply-for-a-registration-certificate-orresidence-card-for-a-family-member-form-eea-fm

bizkaiko foru aldundia

EB (erkidegokoa eta erkidegokoa ez dena) – EEA
(EFM) nazionalitatea duten pertsonen familia
handituarentzako eskaera-inprimakia (2018/7ko
bertsioa). https://www.gov.uk/government/
publications/apply-for-a-registration-certificate-orresidence-card-for-an-extended-family-member-formeea-efm
Bizileku iraunkorreko eskaera-inprimakia (EBko
nazionalitatea duten pertsonak) edo bizileku
iraunkorreko txartelak (EBko nazionalitatea duten
pertsonen familia) – EEA (PR) (bertsioa 2018/07koa).
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/723572/
eea-_pr_-07-18.pdf
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta euren
familientzako gidak deskargatzea (azken eguneraketa
2018ko azaroan). https://www.gov.uk/government/
collections/eea-swiss-nationals-and-ec-associationagreements-modernised-guidance

ESPAINIAKO GOBERNUA – BREXIT-ARI
BURUZKO WEB ORRIA
http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.
aspx
Erresuma Batuan bizi diren nazionalitate
espainiarreko pertsonen bizileku eskubideei buruzko
informazioa. http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/
preparacion2/Paginas/271218_residenciatrabajo.aspx

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Erresuma Batuan bizitzeko beharrezko gida. http://
www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
reinoUnido/portalempleo/es/faq/preguntas/GUIA_DE_
DOCUMENTOS_EN_REINO_UNIDO.htm
Erresuma Batuko nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/
reinounido/index.htm
Enpleguaren web gunea - UK. http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/
portalempleo/index.htm
Erresuma Batuan bizitzeko baldintzak. http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/
residir/contenidos/residir.htm
Harremanak. http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/reinoUnido/index.htm

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Errumania
Hiriburua: Bukarest
EBko hizkuntza ofizialak: errumaniera
Noiztik den EBko kidea: 2017ko
urtarrilaren 1etik
Moneta: leua (RON). Errumaniak euroa
erabiltzea hitzartu du beharrezko
baldintzak betetzen dituenean
Schengen: Errumania gaur egun
Schengen eremuarekin bat egiteko
prozesuan dago

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
3,81
7/ 28

15.350.566,90
187.939,90
16/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Rumanía
Rankinga EBn

512.647.966
19.523.621

%

(milioi euro)

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
1,22

100
63
26/ 28

EB-ko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
bizilekuari buruzko erregulazio
nazionala
2005eko uztailaren 14ko 102 Erregelamendua,
EBko nazionalitatea duten pertsonak, EEAkoak
eta Suitzako Konfederazioko pertsonak Errumanian askatasunez ibiltzeari buruzkoa (azken
aldaketa 2016ko azaroan).

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideakD
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

EBko nazionalitatea duten pertsonak Errumanian sar daiteke baldin eta nortasun-agiria
edo baliozko pasaportea aurkezten badute.

•

EBko nazionalitatea duen pertsona baten senideek, EBko estatu bateko nazionalitatea ez
badute, baliozko pasaportea eta, hala denean,
sarrerako bisa aurkeztu behar dute Errumanian sartu ahal izateko.

•

40

EBko nazionalitatea duten eta haiekin batera dauden senideak, nazionalitatea edozein
delarik ere, Errumanian gehienez hiru hilabetez bizitzeko eskubidearen onuradunak dira,
izapide gehiagorik egin behar izan gabe.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea
•

EBko nazionalitatea duten pertsonek eta
euren senideek (nazionalitatea edozein
delarik ere) nahitaez erregistratu behar dute
Immigrazio Ikuskaritza Orokorreko Lurralde
Unitatean Errumanian hiru hilabetetik gora
bizi nahi badute.

bizkaiko foru aldundia
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•

Erregistratzeko, honako kasu hauetako batean
egon beharra dago:
– Norberaren edo inoren kontura lanean
aritzea Errumanian.
– Eurentzat eta familiarentzat nahikoa
baliabide izatea, baita estatuko osasun
sistemak aintzatetsitako osasun-asegurua
ere.
– Lanbide heziketa edo heziketa akademikoa
ematen duen eta estatuak egiaztatuta dagoen Errumaniako erakunde publiko edo
pribatu batean erregistratuta egotea. Horrez gain, osasun-asegurua izan behar da
eta eurak eta familia mantentzeko nahikoa
baliabide dituztela bermatu behar dute.
– EBko nazionalitatea duen eta aurreko
kasuetako batean dagoen pertsona baten
senidea izatea.

•

EBko nazionalitatea duen EBtik kanpoko
senideak bizileku-eskubidea balia dezake hiru
hilabetetik gorako aldian, betiere senidearekin
lagunduta badaude eta senideekin batzen
badira aipaturiko kasuetako batean.

•

Hona hemen erregistratzeko beharrezko agiriak:
– Nortasun-agiria edo pasaportea (originala
eta kopia).
– Eskaera beteta.
– Aipaturiko kasuetako eta baldintzetako
batean daudela egiaztatzen duten agiria,
adibidez, unibertsitateko matrikula edo
lan-kontratua.
– Tasak.
– Senideak badira, nortasun-agiriaren eta
batuko den EBko nazionalitateko pertsonaren erregistro-ziurtagiria, familia-loturak
daudela egiaztatzen duena.

•

Eskaera onartu ondoren, “erregistro-ziurtagiria” ematen zaie EBko nazionalitatea duten
pertsonei. EBtik kanpoko senideei, berriz,
“bizileku-txartela”.

•

Erregistro-ziurtagiriak 5 urteko balioa du
gehienez eta urtebetekoa gutxienez, eta
senidearen egonaldiaren balio bera izango du
bizileku-txartelak, edo gehienez 5 urtekoa.

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea agerrarazteko, “bizileku iraunkorreko txartela” emango
zaie EBko nazionalitatea duten pertsonei
nahiz EBtik kanpoko euren senideei. Horren
eskaera egitea aukerakoa da.

•

“Bizileku iraunkorreko txartela” eskatzeko,
hauexek eskatu behar dira Immigrazio Ikuskaritza Orokorreko Lurralde Unitatean:
– Betetako eskaera bat.
– Nortasun-agiria nazionala edo pasaportea
(originala eta kopia).
– Erregistro-ziurtagiria (originala eta kopia)
edo, hala denean, EBtik kanpoko senideak
badira, bizileku-txartela (originala eta kopia).
– Bizileku iraunkorra lortu ahal izateko
baldintzak betetzen direla egiaztatzeko
agiriak.
– Tasak.

•

Bizileku iraunkorreko txartelak 10 urteko
balioa du (14 urtetik beherakoentzat izan
ezik; horien txartelak 5 urtez izango dira
baliozkoak) eta epe hori azkendu baino lehen
berritzen da.

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

EBko nazionalitatea duten pertsonek eta euren senideek (nazionalitatea edozein delarik
ere), Errumanian legalki bost urtez jarraian
bizi badira, herrialdean bizileku iraunkorrerako eskubidea dute.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
IMMIGRAZIO IKUSKARITZA NAGUSIA –
ADMINISTRAZIO ETA BARNE MINISTERIOA
(errumanieraz – ingelesez - frantsesez)
Atzerritarrentzako araudia (ikusi “OUG no.102 of 14
July 2005 regarding the freedom of movement within
Romania of citizens from European Union states,
the European Economic Area states and from the
Swiss Confederation -updated November 2016-”) –
errumanieraz-. http://igi.mai.gov.ro/en/content/legislation
Errumanian sartzeari buruzko informazioa EBko
nazionalitatea duten pertsonentzat eta euren
senideentzat. http://igi.mai.gov.ro/en/content/intake
Errumanian 3 hilabetetik gora bizitzeari buruzko
informazioa EBko nazionalitatea duten pertsonentzat
eta euren senideentzat. http://igi.mai.gov.ro/en/
content/registered-residence
Errumanian bizileku iraunkorrari buruzko
informazioa EBko nazionalitatea duten pertsonentzat
eta euren senideentzat. http://igi.mai.gov.ro/en/
content/granting-permanent-residence
Erregistro-ziurtagiria eskatzeko inprimakia EBko
nazionalitatea duten pertsonentzat
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_
zymphonies_theme/images/Circulatie/10_Cerere%20
certificat%20inregistare%20cetateni%20UE(14).pdf
Bizileku-txartela eskatzeko inprimakia EBko
nazionalitatea duten pertsonen EBtik kanpoko
senideentzat. http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/
multipurpose_zymphonies_theme/images/Circulatie/
Cerere_CarteRez_fam_nonUE(2).pdf
Bizileku iraunkorreko txartelaren eskarirako
inprimakia EBko nazionalitatea duten pertsonentzat.
http://igi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_
zymphonies_theme/images/Circulatie/17_Cerere%20
Carte%20Rezidene%c2%a6%20permanent%c2%a6%20
UE(1).pdf
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EBko nazionalitatea duten EBkoak ez diren senideen
bizileku iraunkorreko txartelaren eskabidea. http://igi.
mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies_
theme/images/Circulatie/11_%20Cerere%20pentru%20
eliberarea%20cartii%20de%20rezidenta%20(pentru%20
membrii%20de%20familie%20cetateni%20nonUE)(2).pdf
Harremanak. http://igi.mai.gov.ro/en/node/contact

ERRUMANIAKO KANPO GAIETARAKO
MINISTERIOA (errumanieraz – ingelesez –
frantsesez)
Bidaiarientzako aholkuak (ikusi atal hau: “Entry and
stay conditions in Romania”). http://www.mae.ro/en/
node/2084

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Erremunian bizitzeko baldintzak. http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/
contenidos/ReqResidRumania.htm
Errumaniako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/
rumania/index.htm
Harremanak. http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/index.htm

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAI,
EUROPAR BATASUN ETA LANKIDETZAKO
MINISTERIOA – BUCARESTEKO ENBAXADA
Errumanian bizi izateko dokumentazioari buruzko
informazioa. http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
BUCAREST/es/VivirEn/Paginas/Tr%C3%A1mites-deinscripci%C3%B3n-ante-las-autoridades-rumanas.aspx

bizkaiko foru aldundia
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Eslovakia
Hiriburua: Bratislava
EBko hizkuntza ofizialak: eslovakiera
Noiztik den EBko kidea: 2004ko maia
tzaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
2009ko urtarrilaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko kidea
2007ko abenduaren 21etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
1,06
19/ 28

15.350.566,90
84.985,20
19/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Eslovakia
Rankinga EBn

512.647.966
5.443.120

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala

•

EBko herritarrek bizilekua non duten adierazi behar diote poliziari, Estatuan sartu ondorengo 10 egunen barruan, ostatu-emaileak
esate baterako, hotelak- adierazten duenean
izan ezik. Izapide hori, bizilekuari dagokion
polizia etxean egin behar da.
EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek, pasaporteaz eta
nortasun agiri baliodun batez gain, ziurrenik
bisa beharko dute Eslovakian sartu eta hiru
hilabetetik behera bizitzeko.

bizkaiko foru aldundia

100
77
20/ 28

EBko nazionalitatea duen herritar batek badu
eskubidea Eslovakiako Errepublikan hiru
hilabetetik gora bizilekua izateko, baldin eta
ondorengo kasuetako bat betetzen badu:
– Norberaren edo besteren kontura lanean
ari da.
– Lana aurkitzeko aukerak dauzka.
– Estatuak onarturiko ikastetxe batean ikasten du, egonaldiaren kostuak estaltzeko
behar beste baliabide dituela eta, gainera,
osasun-aseguru bat daukala.
– Egonaldiaren kostuak behar beste bizibaliabide dituenean eta osasun-aseguru
bat dauka.
– Azaldutako betekizunak betetzen dituen
EBko herritar baten familiako kidea da.

•

Eslovakiako Errepublikan hiru hilabetetik gorako epealdian bizi nahi duen EBko herritar
batek bizileku-erregistroa eskatu beharko
du Estatuan sartu eta hurrengo 30 egunen
barruan. Izapidea doakoa da.

•

Agiri hori eskatzeko, bizi den lekuko Mugen
eta Atzerritarren Polizia Sailera joan behar du,
eta agiri hauek aurkeztu:
– Eskabidea behar bezala beteta.
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– Aipaturiko kasuetako batean dagoela
egiaztatzen duten agiriak (esate baterako,
lan-kontratua).

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
EBko herritarrek baliozko nortasun-agiri edo
pasaporte bat behar dute Eslovakiako Errepublikan sartu eta, nahi izanez gero, hiru
hilabetetik behera bizitzeko.

Indize (28ko EB = 100)

100
0,55

•

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

Atzerritarren bizileku-eskubideari buruzko
2011ko urriaren 21eko 404/2011 Akta eta Akta
jakin batzuen aldaketa eta osaketa.

•

%

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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•

Gainera, EBko herritarrek plastikozko txartelaren itxura duen bizileku-agiria eskatu ahal
dute. Agiri horren iraupena gehienez 5 urte
da. Horretarako, aipatu diren agiriez gain, bi
argazki eta bizilekuaren egiaztapena aurkeztu
behar ditu.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek “EBko herritarren
senitartekoaren bizileku-txartela” eskatu
behar dute nahitaez. Txartel horren gehieneko iraupena 5 urtekoa da.

•

Horretarako, haiexek joan behar dute dagokion polizia-sailera, eta eskabidea batera
hauek aurkeztu:
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– Bi argazki berri.
– Familia-loturak frogatzen dituen agiria.
– Lagundutako EBko herritarraren bizilekuerregistroa.

Bizileku iraunkorreko eskubidea
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•

EBko nazionalitatea duten herritarrek bizileku
iraunkorreko eskubidea dute Eslovakian gutxienez etenik gabe bost urtez bizi izan badira.

•

EBko nazionalitatea duten herritarrek, nahi
izanez gero, gehienez 10 urteko iraupena
duen “EBko herritarren senitartekoaren
bizileku-txartela” eskatu ahal dute.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

Horretarako, haiexek joan behar dute dagokion polizia-sailera, eta inprimaki ofiziala bete
(eskabidea). Horrez gain, hauek ere aurkeztu
behar ditu:
– Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
– Ezarririko betekizunak betetzen direla
egiaztatzen duten agiriak.
– Tamaina txikiko bi argazki.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek “EBko herritar baten senitarteko baten
bizileku-txartela” eskatu behar dute, baldin
eta Eslovakian gutxienez azken bost urteetan
bizi izan badira (inprimaki bera: eskabidea).

•

Hori eskatzeko, EBko nazionalitatea duen
herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek
Eskaerarekin batera honako hauek aurkeztu
behar dituzte:
– Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
– Eslovakian bost urtez jarraian bizi izan
direla frogatzen duen agiri bat.
– Bi argazki.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
ESLOVAKIAKO LEGERIARI BURUZKO
WEBGUNEA (eslovakieraz)
404/2011 akta, 2011ko urriaren 21ekoa, “on Residence
of Aliens and Amendment and Supplementation of
Certain Acts” -ikusi 7., 11., 63-72. eta 87. artikuluak- –
kontsolidatutako bertsioa, azken aldaketa 2019ko
urtarrilaren 1ekoa da (eslovakieraz)
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-404

ESLOVAKIAKO ERREPUBLIKAKO
BARNE MINISTERIOA – POLIZIAKO
ATZERRITARRENTZAKO BULEGOA ETA MUGEN
KONTROLA
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako
informazioa -ikusi dokumentua: ‘ACT No 404/2011
of 21 October 2011 on Residence of Aliens and
Amendment and Supplementation of Certain Acts”
(ingelesez). http://www.minv.sk/?residence-of-anforeigner
Harremanak (eslovakieraz). http://www.minv.
sk/?ministerstvo-vnutra-kontakty

Harremanak. http://www.mic.iom.sk/en/contact.html

ESLOVAKIAKO ERREPUBLIKAREN
ADMINISTRAZIO PUBLIKOKO WEBGUNE
ZENTRALA
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta
euren senideentzako egoitzari buruzko informazioa
(eslovakieraz). https://www.slovensko.sk/sk/agendy/
agenda/_pobyt-obcanov-z-eu-a-ich-rodin1
Txip elektronikoa duen bizileku txartela lortzea
(ingelesez). https://www.slovensko.sk/en/life-situation/
life-situation/_how-to-obtain-a-residence-card/
Harremanak. https://www.slovensko.sk/en/contact

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Eslovakiako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/
eslovaquia/index.htm

IMMIGRAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOKO
ZENTROA (eslovakieraz – ingelesez errusieraz)

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAIEN,
EUROPAR BATASUNAREN ETA LANKIDETZAREN
MINISTERIOA - ENBAXADA BRATISLAVAN

EBko nazionalitatea duten pertsonen egoitzari
buruzko informazioa (ingelesez). https://www.mic.iom.
sk/en/residence/eu-citizens.html
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako erregistroziurtagiriaren eskaera (ikusi 2015eko urtarrilaren
27ko dokumentua, “Application for registration
of right of residence of Union Citizen/ right for
permanent residence of Union Citizen” deritzona)
http://www.mic.iom.sk/en/download/forms/itemlist/
category/38-residence.html

Eslovakian bizitzeko izapideak. http://www.exteriores.
gob.es/Embajadas/BRATISLAVA/es/VivirEn/Paginas/
Eslovaquia/Permiso-de-residencia.aspx
Harremanak. http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/BRATISLAVA/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionHarremanak.aspx

bizkaiko foru aldundia

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Eslovenia
Hiriburua: Liubliana
EBko hizkuntza ofizialak: esloveniera
Noiztik den EBko kidea: 2004ko
maiatzaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
2007ko maiatzaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko kidea
2007ko abenduaren 21etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
0,4
23/ 28

15.350.566,90
42.999,70
23/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Eslovenia
Rankinga EBn

512.647.966
2.066.880

(milioi euro)

EB-ko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzari buruzko erregulazio
nazionala

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

EBko nazionalitatea duten herritarrek ez dute
sarrerako baimenik edo bisarik behar Eslovenian sartzeko, egonaldiaren arrazoia edozein
izanik ere. Baliozko nortasun-agiri edo pasaporte bat baino ez dute behar.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoak, familiaren birbatzerako, Eslovenian baliozko pasaporte batean
edo, behar denean, bisa batekin sar daitezke.

•

Herrialdean sartu eta lehenengo 3 hiru
hileetan, EBko nazionalitateren bat duten
pertsonak herrialdean egon daitezke bizileku
erregistrorik egin gabe.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

Indize (28ko EB = 100)

100
0,28

100
85
16/ 28

•

Eslovenian 3 hilabetetik gora egon nahi duten
EBko herritarrek udaleko administraziobulegoa erregistratu behar dute 3 hilabeteko epea amaitu baino lehen, Bizilekuaren
erregistro-ziurtagiria eskuratzeko.

•

Ziurtagiri hori emateko betekizunak EBko
herritarrak Eslovenian bizi nahi izateko duen
zio edo arrazoiaren araberakoak dira. Hona
hemen arrazoi horiek:
– Besteren edo norberaren kontura lan egitea.
– Ikasketak.
– Familiaren birbatzea.
– Beste arrazoi batzuk bizitzeko behar beste
baliabide eta aseguru medikoa.

•

Erregistro-ziurtagiriaren eskaerarekin batera EBko herritarrak honako hauek aurkeztu
behar ditu:
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– Eslovenian bizitzeko arrazoia goian azaldutakoetako bat dela egiaztatzen duten
agiriak.
– Ikasketak, familiaren birbatzea edo beste
arrazoi batzuk direnean arrazoi horiek,
frogatu behar da, gainera, behar beste
baliabide zein osasun-aseguru egoki bat
izaten direla.

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

Atzerritarrei buruzko legea (“Zakon o tujcih, Ztuj2”) – azken aldaketa 2018ko urtarrilaren 5ean-.
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•

EB nazionalitatea duen herritarrak egoitza
erregistro ziurtagiria eskatzen duenean, eskumena duen administrazioak eskari hori egin
duela egiaztatzen duen ziurtagiri bat ematen
dio.

•

Erregistro-ziurtagiriak gehienez bost urtez
balio du, eta berritu egin daiteke.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten
EBtik kanpoko senitartekoek, “aldi baterako
bizileku-txartel bat” eskatu behar dute Eslovenian hiru hilabetetik gora bizi den lurraldeko administrazio-unitatean.

•

Aldi baterako egoitza baimena emateko beharrezkoa da:
– Eslovenian bizi den eta erregistro-ziurtagiri
bat duen EBko nazionalitatea duen herritar
baten familiako kidea izatea.
– Baliozko nortasun-agiri edo pasaporte bat
izatea.
– Bizitzeko behar beste baliabide edukitzea
(Esloveniako gutxieneko soldata gutxienez).
– Osasun-aseguru egoki bat izatea.
– Eslovenian legezko eran sartu izana.
– Ezkontza bizileku-baimena soil-soilik gauzatu izana ez iriztea.
– Ordena, segurtasun edo osasun publikorako mehatxua izateko susmorik ez egotea.
– Zigor aurrekaririk ez izatea frogatzen duen
jatorriko ziurtagiria edukitzea.

bizkaiko foru aldundia

•

“EBko herritar baten EBtik kanpoko senitarteko baten aldi baterako bizileku-baimena”,
lagundutako EBko herritarraren erregistroziurtagiria ematen den epe bererako ematen
da, gehienez 5 urterako, eta berritu egin
daiteke.

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

Eslovenian, bizilekuaren erregistro-ziurtagiri
baten jabe dela, 5 urtez bizi izan den EBko
herritar batek, segurtasun nazionalerako
edo ordena publikorako mehatxurik sortzen
ez duenean, EBko herritarrentzako bizileku
iraunkorreko baimen bat eska dezake, hala
nahi izanez gero, iraunaldi mugagabe batekin.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek, Esloveniako Errepublikan bost urtez jarraian bizi izan badira “Aldi
baterako bizileku-baimen” baten jabe direla,
“Bizileku iraunkorreko baimena” eska dezakete.

•

Laguntzen dioten EBko nazionalitatea duten
herritarrak bizileku iraunkorreko baimena
beretzat dagoeneko eskuratua duenean, senitartekoek bizileku iraunkorreko baimena eska
dezakete Eslovenian legalki eta jarraian bi urte
gutxienez eman ostean.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
ESLOVENIAKO LEGERIARI BURUZKO
WEBGUNEA (eslovenieraz)
Atzerritarrei buruzko legea (“Zakon o tujcih,
Ztuj-2”) azken aldaketa 2018ko otsailaren
16an –eslovenieraz. http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO5761

ESLOVENIAKO BARNE MINISTERIOA (ingelesez)
EBko nazionalitatea duten pertsonak eta euren
senideak sartzeari eta bizitzeari buruzko informazioa
- ingelesez. http://www.mnz.gov.si/en/services/
slovenia_your_new_country/entering_the_country/
citizens_of_eu_and_eea/
Harremanak (ikusi “Internal Administrative Affairs,
Migration and Naturalisation Directorate”). http://
www.mnz.gov.si/en/about_the_ministry/organization/

ESLOVENIAKO KANPOKO GAIETARAKO
MINISTERIOA (ingelesez)
EBko nazionalitatea duten pertsonak eta euren
senideak sartzeari eta bizitzeari buruzko informazioa
- ingelesez. http://www.mzz.gov.si/en/entry_and_
residence/entry_into_slovenia/eea_citizens_and_swiss_
nationals
Harremanak. http://www.mzz.gov.si/en/about_the_
ministry/where_are_we/

ESLOVENIAKO BARNE MINISTERIOA - POLIZIA
(ingelesez)

EBko nazionalitatea duten pertsonen eta euren
senideen egoitzari buruzko informazioa
http://www.policija.si/eng/index.php/areasofwork/
bordermattersandforeigners/127-entry-and-residenceof-citizens-of-member-states-of-the-european-unionand-their-family-members-and-family-members-ofslovenian-citizens

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Esloveniako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/
eslovenia/index.htm

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAIEN,
EUROPAR BATASUNAREN ETA LANKIDETZAREN
MINISTERIOA – ENBAXADA LIUBLIANAN
Eslovenian ezartzeko informazio baliagarria
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/
es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
Eslovenian ezartzeko dokumentazioa eta izapideak
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/
es/VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
Harremanak. http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/LIUBLIANA/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionContacto.aspx

EBko nazionalitatea duten pertsonentzako
informazioa. http://www.policija.si/eng/index.php/
prevention/132-passports-visas-personal-documents
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Estonia
Hiriburua: Tallin
EBko hizkuntza ofizialak: estoniera
Noiztik den EBko kidea: 2004ko
maiatzaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
2011ko urtarrilaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko kidea
2007ko maiatzaren 21etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
0,26
25/ 28

15.350.566,90
23.615,10
26/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Estonia
Rankinga EBn

512.647.966
1.319.133

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala

•

EBko nazionalitatea duten herritarrak Estonian baliozko nortasun-agiri edo pasaporte
batekin sar daitezke, eta han hiru hilabete
bitarte gehienez geratu, bizilekua erregistratu
beharrik gabe.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek pasaportea eta bisa
behar dute Estonian sartu eta hiru hilabetetik
behera bizitzeko.

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea
EBko nazionalitatea duen herritar batek
Estonian hiru hilabetetik gora bizi nahi badu,
hauek egin behar ditu:
1. Bizilekua dagokion erregistro zibilean erregistratzea.

bizkaiko foru aldundia

Indize (28ko EB = 100)

100
0,15

100
77
21/ 28

•

Bizilekua Erregistro Zibilean
erregistratzeko, EBko nazionalitatea duen
herritarrak berak joan behar du bizilekutik
hurbilen dauden tokiko agintariengana,
3 hilabete bete baino lehen herrialdean
sartu zenetik. Nahi badu, bere bizilekua
erregistratu duela egiaztatzen duen ziurtagiri
bat entregatuko zaio.

•

Nortasun-txartela eskatzeko, agiri hauek
aurkeztu behar dituzte EBko herritarrek,
bizilekua erregistratu zuten egunaren
hurrengo hilaren barruan:
– Eskabidea behar bezala beteta.
– Eskatzailearen nortasuna agiria.
– 40x50 mm-ko argazki bat, koloretan.
– Estatu-zergaren ordainketaren
egiaztagiria.

•

EBko nazionalitatea duten herritarren
nortasun-txartelek bost urterako balio dute,
eta berritu egin behar da denbora hori
igarotakoan.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitarteko batek Estonian hiru
hilabetetik gora bizi nahi badu, hauek egin
behar ditu:
1. Bizilekua erregistro zibilean
erregistratzea.

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

2. Poliziari “Nortasun-txartel” bat eskatzea
(bizileku-eskubidea frogatzen duen agiria
da).

“EUROPEAN UNION CITIZEN ACT“, 2006ko
abuztuaren 1ekoa (azken aldaketa: 2017ko urriaren 25ean)

•

%

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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2. Poliziarenean aldi baterako bizilekuko
eskubidea eskatu, nortasun-agiri bat
eskuratzen da, “aldi baterako bizilekuko
eskubidea” dioena; azken hori, dagokionean, “bizileku iraunkorreko eskubidea”
idazkunak ordezkatuko du.
•

50

EB nazionalitatea duen pertsona baten
senideek estatuan sartu eta hilabete 1 igaro
aurretik ondorengo dokumentuak aurkeztu
beharko dituzte aldi baterako egoitza eskubidea eskatzeko:
– Eskabidea behar bezala beteta.
– EBko herritarra bere senidea berarekin
biltzearekin ados dagoela egiaztatzen
duen agiria (”EU citizen confirmation”),
– Inprimaki gehigarria senitartekoen datuekin (”applicant’s family members”),
– Eskatzailearen nortasun-agiria.
– 40x50mm-ko argazkia, koloretan.
– Familia-loturak badaudela frogatzen duen
agiria.
– Estatu zergaren ordainketaren egiaztagiria.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten familiako kide batek aldi baterako bizilekuko eskubidea erdietsi ahal izateko baldintzak berriz
batu nahi duen EBko herritar hori ondoren
azaltzen diren kasuetako batean edo bestean
egotearen araberakoak dira:
– Besteren edo norberaren kontura lan egitea.
– Norbera eta familia mantentzeko behar
beste baliabide izatea eta, gainera, osasunaseguru bat izatea.
– Ikasten ari izatea eta norbera eta familia
mantentzeko behar beste baliabide izatea,
eta, gainera, osasun-aseguru bat izatea.

•

Horrez gain, birbatuko den EBko nazionalitatea duen herritarrak aldi baterako bizilekuko
eskubidea edo bizileku iraunkorreko eskubidea izan behar du.

bizkaiko foru aldundia
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•

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten
senitarteko baten aldi baterako bizilekuko
eskubideak 5 urte bitarte dirau, eta bost urteko ondoz ondoko epetan luza daiteke, baina
ezin gaindi dezake inoiz ere lagundutako EBko
herritarrak Estonian bizitzen ematen duen
denbora.

•

Estonian bost urtez jarraian bizi ondoren,
EBko nazionalitatea duten herritarrak hartu
beharreko erabakia da aldi baterako bizilekuko eskubidearekin bizitzea edo bizileku
iraunkorreko eskubidea erregistratzea.

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea erregistratzeko, EBko nazionalitatea duten herritarrek Poliziarengana jo behar dute, eta hauek aurkeztu:
– Eskabidea beteta.
– Eskatzailearen nortasun-agiria.
– 40x50mm-ko argazkia, koloretan.
– Estatuko zergaren ordainketaren ziurtagiria.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten
senitartekoek bizileku iraunkorreko eskubidea erregistratu behar dute aldi baterako
bizilekuko eskubidea iraungi baino hilabete
lehenago gutxienez.

•

Horretarako, haiek berek ondorengoak aurkeztu behar dituzte:
– Eskabidea beteta.
– Eskatzailearen nortasun-agiria.
– 40x50mm-ko argazkia, koloretan.
– Estatuko zergaren ordainketaren ziurtagiria.

EBko nazionalitatea duen herritarraren senitartekoek aldi baterako bizilekuko eskubidea
berritzeko edo bizileku iraunkorreko eskubidea emateko eskatu behar dute aldi baterako
bizilekuko eskubidea iraungi aurreko hilabetea igaro baino lehen (hau da, haien nortasuntxartela iraungi baino lehen).

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

•

Estonian, aldi baterako bizilekuko eskubidearen jabe direla, 5 urtez jarraian legalki bizi izan
diren EBko nazionalitatea duten herritarrek
eta haien senitartekoek bizileku iraunkorreko
eskubidea erdietsiko dute.
EBko nazionalitatea duen herritar batek, hala
nahi izanez gero, bere bizileku iraunkorreko
eskubidea erregistra dezake, eta dagokion
oharra jaso bere nortasun-agirian.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
RIIGI TEATAJA – ESTONIAKO LEGERIA
(ingelesez)

52

“Citizen Of The European Union Act” –azken aldaketa
2017ko urriaren 25ean-. https://www.riigiteataja.ee/en/
eli/ee/512092017001/consolide/current

EB nazionalitatea duten pertsonen eta euren
senideen egoitza iraunkorreko eskubidea
erregistratzeko Eskaera. https://www2.politsei.ee/
dotAsset/25987.pdf
Harremanak. https://www2.politsei.ee/en/kontakt/

ESTONIAKO POLIZIAKO ETA MUGA-ZAINTZAKO
SAILA (estonieraz – ingelesez – errusieraz)

ESTONIAN LAN EGITEARI BURUZKO ATARIA
(estonieraz, errusieraz eta ingelesez)

EB nazionalitatea duten pertsonen eta euren
senideen egoitza eskubideari buruzko informazioa
https://www2.politsei.ee/en/teenused/elamisoigused/
EB nazionalitatea duten pertsonen nortasun txartela
Eskaera. https://www2.politsei.ee/dotAsset/527848.pdf
EB nazionalitatea duten pertsonen senideen aldi
baterako egoitza txartela Eskaera
https://www2.politsei.ee/dotAsset/31668.pdf

EB nazionalitatea duten pertsonen familiaren
birbatzea. http://www.workinestonia.com/coming-toestonia/family-members-eu/

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Estoniako nazioarteko mugigarritasun web gunea Estonian bizitzeari buruzko informazioa
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/estonia/residir/index.htm

bizkaiko foru aldundia
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Finlandia
Hiriburua: Helsinki
EBko hizkuntza ofizialak: suomiera, suediera
Noiztik den EBko kidea: 1995eko urtarrilaren
1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea 1999ko
urtarrilaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko kidea 20013ko
martxoaren 25etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
1,08
18/ 28

15.350.566,90
223.843,00
13/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Finlandia
Rankinga EBn

512.647.966
5.513.130

(milioi euro)

EB-ko nazionalitatea duten
pertsonen eta senideen bizilekuari
buruzko erregulazio nazionala
•

301/2004 ATZERRITARREI BURUZKO LEGEA–
azken aldaketa 2018ko urtarrilaren 1ean-

•

360/2007 EGINTZA JURIDIKOA, 301/2004
Legea EBko herritarren bizileku-eskubideari
dagokionez aldatzekoa.

•

432/2010 EGINTZA JURIDIKOA, 301/2004
Legea ikasle diren EBko herritarren inguruko
zenbait alderdiri dagokienez aldatzekoa.

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

•

EBko nazionalitatea duten herritarrak baliozko
nortasun-agiri edo pasaporte batekin besterik
gabe sar daitezke Finlandian, eta hiru hilabeteko aldi batean gehienez bizi.
EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek, Finlandian sartu eta
hiru hilabetetik behera bizitzeko, baliozko
pasaporte bat izan behar dute, bai eta, behar
den kasuetan, bisa bat ere.

bizkaiko foru aldundia

%

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
1,46

100
109
9/ 28

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea
•

Finlandian hiru hilabete baino gehiago bizitzeko, hiru izapide egin behar dituzte EBko
herritarrek:
1. Bizilekuaren erregistroa: nahitaezkoa.
Ardura duen erakundea Immigrazioari
buruzko Finlandiako Zerbitzua da, eta
erregistro-ziurtagiria ematen du.
2. Bizilekuko udalerrian izena ematea:
nahitaezkoa bizilekua 1 urtebete baino
handiagoa bada. Eskualdeko Administrazio
Agentzia arduratzen da (“maistraatti”).
3. Finlandiako “identifikazio pertsonalaren
txartela”ren eskaera” (“henkilötunnus”):
aukerakoa.

•

Finlandian hiru hilabete baino gehiago bizi
nahi duten EBko herritarrek beraien bizilekua
erregistratu behar dute, 3 hilabeteko epea
amaitu baino lehen Finlandako Immigrazio
Zerbitzuaren herritarren arretarako bulegoetan.

•

Horretarako, ondorengo kasuetako bat bete
behar dute:
– Besteren edo norberaren kontura lan egitea.
– Norbera eta familia mantentzeko behar
beste bizi-baliabideak izatea eta, hala
dagokionean, osasun-asegurua izatea,
Finlandiako gizarte-segurantzako sistemarentzat zama bat izan gabe.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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–

–

•

54

Ikastetxe ofizial batean izena emanda
egotea eta norbera eta familia mantentzeko behar beste bizi-baliabideak izatea, eta,
hala dagokionean, osasun-asegurua izatea,
Finlandiako gizarte-segurantzako sistemarentzat zama bat izan gabe.
Aurreko kasuetako batean dagoen EBko
herritar baten familiako kidea izatea.

Bizileku-eskubidea erregistratzeko, norberak
aurkeztu behar ditu agiri hauek Finlandiako
Immigrazio Zerbitzuko herritarren arretarako
bulegoan.
– Betetako eskaera paperean (EU_REK) edo
online, esteka honetan (‘Enter Finland’ zerbitzua): https://enterfinland.fi/eServices/
info/europeanpermits.
Oharra: eskaera on line bete arren, zuzenean
jo behar da beti bulegora gainerako jatorrizko agiriak aurkezteko. Ez bada zuzenean
joaten ezin izango du eskaera izapidetzen
jarraitu.
– Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
– Argazkia.
– Hiru hilabetetik gorako bizileku-eskubidea
ematen duten kasuetako batean egotea
egiaztatzen duten agiriak (esaterako, lankontratua).
– Tasen ordainketaren ziurtagiria (54 euro).

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

Finlandiako Immigrazio Zerbitzuko publikoaren arretarako bulegora joan aurretik
hitzordua eskatzea gomendatzen da, itxaroten
egon behar ez izateko. Aurretiazko hitzordua
esteka honetan eska daiteke: https://migri.
vihta.com/public/migri/#/home

•

Behin agintariek erabaki erregistrorako betekizunak betetzen diren, “erregistro-ziurtagiria” emango da (suomieraz: “Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus”),
iraupen mugagabea duena.

•

Horrez gain, EBko herritarrak urtebete baino
gehiago Finlandian bizitzea aurreikusita badu,
bizi den herriko erregistro bulegoetan eman
behar du izena (“maistraatti”).

•

Nahi duen EBko nazionalitatea duen herritarrak “Finlandiako identifikazio pertsonaleko
kode” bat lor dezake (henkilötunnus). Horrela,
Estatuko agintarien hainbat zerbitzutarako
sarbidea izango du. Erregistro-ziurtagiria eta
bizilekuko udalerrian izena ematea eskatzeko
inprimakietan atal bat dago txartel hori eskatzeko.

•

Finlandian hiru hilabetetik gora bizi nahi
duten EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek “bizileku-txartel” bat lortu behar
dute (suomieraz: “EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti”) Estatuan sartu denetik hiru
hilabete igaro baino lehen.

bizkaiko foru aldundia
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•

•

Bizileku-txartela eskatzeko, EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek honako hauek aurkeztu behar dituzte:
– Betetako eskaera bat (EU_KORTTI).
Oharra: eskaera on line bete arren, zuzenean
jo behar da beti bulegora gainerako jatorrizko agiriak aurkezteko. Ez bada zuzenean
joaten ezin izango du eskaera izapidetzen
jarraitu.
– Baliozko pasaportea.
– Familia-loturak egiaztatzen dituen dokumentua.
– Lagunduko duten EB nazionalitatea duen
pertsonaren erregistro ziurtagiria.
– Tasen ordainketaren ziurtagiria (54 euro).

Bizileku iraunkorra

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitarteko baten bizileku-txartelak
gehienez 5 urteko balio-denbora du.

bizkaiko foru aldundia

•

Finlandian 5 urtez jarraian bizi eta gero, EBko
nazionalitatea duten herritarrek eta haien
senitartekoek bizileku iraunkorreko eskubidea
erdiesten dute.

•

“Bizileku iraunkorreko ziurtagiri” bat izango
dute (eskabidea) Finlandian era iraunkorrean
bizitzeko eskubidea egiaztatzeko.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek “Bizileku iraunkorreko txartela” eskatu
behar dute (eskabidea) bizileku-txartelaren
balio denbora amaitu baino lehen.

•

Bi izapide horiek 54 euro balio dituzte eta
zuzenean egin behar dira. Hala ere, eskaera
online bete daiteke esteka honetan ( ‘Enter
Finland’ zerbitzua): https://enterfinland.fi/
eServices/info/europeanpermits.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
FINLANDIAKO LEGERIA - FINLEX Data Bank(suomieraz – suedieraz - ingelesez)
301/2004 Atzerritarren Legea (ikusi 10. Kapitulua,
EBko herritarren bizilekuari buruzkoa, 51-61. orriak,
153-172 atalak) -ikusi ingelesez. http://www.finlex.fi/
en/laki/kaannokset/2004/en20040301?search[type]=pik
a&search[pika]=ALIENS
301/2004 atzerritarren legearen azken bertsioa
eta eguneratua –azken aldaketa indarrean 2019ko
urtarrilaren 1ean- (suomieraz). http://www.finlex.fi/fi/
laki/smur/2004/20040301
360/2007 egintza juridikoa, 301/2004 Legea Finlandian
EBko herritarrak sartu eta bizitzeari dagokionez
aldatzekoa (finlandieraz). http://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2007/20070360

FINLANDIAKO IMMIGRAZIO ZERBITZUA
(suomieraz – suedieraz - ingelesez)
EBko nazionalitatea duten pertsonen eta euren
senideen bizilekuari buruzko informazioa
https://migri.fi/en/eu-citizen
https://migri.fi/en/faq-eu-citizens
EBko nazionalitatea duten pertsonen bizilekueskubidearen erregistroa eta EBkoak ez diren EBko
nazionalitateko senideen bizileku txartela (Eskaera
paperean eta online ‘Enter Finland’ zerbitzuan).
https://migri.fi/en/registration-of-right-of-residence
https://migri.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/
eu-kansalainen-rekisteroidy-1-1-2017-alkaenmaahanmuuttoviraston-palvelupisteessa
EBko nazionalitatea duten pertsonen bizileku
erregistroaren Eskaera (online ‘Enter Finland’
zerbitzuaren bidez edo paperean). https://migri.fi/en/
registration-of-right-of-residence
(ikusi: - ‘fill in an electronic application /- ‘fill in a
paper aplication). Online Eskaera: https://enterfinland.
fi/eServices/info/europeanpermits
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta
euren senideentzako egoitza iraunkorrari buruzko
informazioa. https://migri.fi/en/right-of-permanentresidence
Harremanak. https://migri.fi/en/contact-information

FINLANDIAKO LAN ETA EKONOMIA
GARAPENEKO MINISTERIOAREN INFORMAZIOWEBGUNEA (suomieraz – suedieraz - ingelesez)
Finlandian lan egiteko informazioa – ingelesez- (ikusi
atal hau: “Take care of any necessary registrations”)
http://www.te-services.fi/te/en/jobseekers/work_
finland/on_arrival_finland/index.html
Finlandian lan egiteko gida –gaztelaniaz- (ikusi 12, 15
eta 18. or.). http://www.te-services.fi/te/fi/pdf/esitteet/
TEM_Suomeen_tyohon_opas_ESP_low.pdf
Harremanak. http://www.te-services.fi/te/en/
information/use_te_services/contact_information/index.
html
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HELSINKIKO ATZERRITARRENTZAKO
INFORMAZIO ATARIA (finlandieraz, suedieraz,
ingelesez, gaztelaniaz, turkieraz, arabieraz eta
abar)
EB nazionalitatea duten pertsonentzako Finlandiara
joateko informazio interesgarria (gaztelaniaz). https://
www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanosde-la-ue
EB nazionalitatea duten pertsonentzako egoitza
eskubidearen izen ematea (gaztelaniaz). https://www.
infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/ciudadanos-dela-ue/inscripcion-del-derecho-de-residencia-para-losciudadanos-de-la-ue
Finlandiar identifikazio zenbakiaren eskaerari
buruzko informazioa –“finlandiar identifikazio
zenbakia” bigarren atala ikusi- (gaztelaniaz). http://
www.infopankki.fi/es/mudarse-a-finlandia/registrarsecomo-residente
Finlandian erroldatzeari buruzko informazioa
(gaztelaniaz). http://www.infopankki.fi/es/mudarse-afinlandia/registrarse-como-residente/empadronarseen-un-municipio

FINLANDIAKO TOKIKO ERREGISTRO
BULEGOAK–MAISTRAATTI- (suomieraz,
suedieraz, ingelesez)
Erroldatzeari buruzko informazioa (ikusi “registration
of foreigners” atala). http://www.maistraatti.fi/en/
Services/place_of_domicile_and_population_data/Basicinformation/#eng_kotikunta_3

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Finlandiako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/
finlandia/index.htm

bizkaiko foru aldundia
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Frantzia
Hiriburua: París
EBko hizkuntza ofizialak: frantsesa
Noiztik den EBko kidea: 1958ko
urtarrilaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea 1999ko
urtarrilaren 1etik.
Schengen: Schengen eremuko kidea
1995eko martxoaren 26tik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
13,11
2/ 28

15.350.566,90
2.291.705,00
3/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Francia
Rankinga EBn

512.647.966
67.221.943

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala

•

Frantzian sartu nahi duten EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek pasaportea eta, beharrezkoa den
kasuetan, bisa bat aurkeztu behar dituzte.

•

Frantzian hiru hilabetetik behera bizitzeko,
EBko nazionalitatea duten herritarrek eta
haien senitartekoek ez dute administrazioformalitaterik egin behar.

100
104
11/ 28

EBko nazionalitatea duten herritarrek badute
eskubidea Frantzian hiru hilabetetik gora bizitzeko, baldin eta kategoria hauetako batean
badaude:
1. Langileak: lanbide-jarduera bat betetzen
dutenak (norberaren edo besteren kontura).
2. Ez-aktiboak: norberarentzat eta familiarentzat behar beste baliabide dituztenak,
Frantziako gizarte-laguntzako sistemarentzat zama ez bihurtzeko, gaixotasun- eta
amatasun-aseguru bat izateaz gain.
3. Ikasleak: estatuak onarturiko ikastetxe
batean izena emanda daudenak, ikasketak
egiteko edo lanbide-prestakuntza jasotzeko. Horrez gain, norberarentzat eta familiarentzat behar beste baliabide izan behar
dituzte, Frantziako gizarte-laguntzako
sistemarentzat zama ez bihurtzeko, gaixotasun- eta amatasun-aseguru bat izateaz
gain.
4. Aurreko kasuetako batean dagoen EBko
nazionalitatea duen herritar baten familiako kideak.

•

Frantzian hiru hilabetetik gora bizi nahi duten
EBko herritarrek eta EBko herritar diren
haien senitartekoek ez dute bizileku-txartela
eskuratzeko betebeharra. Hala eta guztiz ere,
nahi baldin badute, bizi diren prefeturan eska
dezakete.

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
Frantzian sartu nahi duten EBko nazionalitatea duten herritarrak baliozko nortasun-agiri
edo pasaporte bat aurkeztuz sar daitezke.

Indize (28ko EB = 100)

100
14,93

•

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE (CESEDA). Atzerritarrak sartzeko eta bizitzeko eta asilo-eskubiderako
kodea

bizkaiko foru aldundia

%

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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•

58

Hori egin nahi badute, honako agiri hauek
aurkeztu behar dira, norbera dagoen kategoriaren arabera:
1. Langileak (“Carte de séjour Citoyen UE/EEE/
Suisse - Toutes activités professionnelles”):
baliozko nortasun-agiria edo pasaportea;
lan-jarduera bat betetzen delako egiaztagiria (esate baterako, lan-kontratua); eta
tamaina txikiko hiru argazki.
2. Ez-aktiboak (“Carte de séjour Citoyen UE/
EEE/Suisse – Non actif”): baliozko nortasun-agiria edo pasaportea; osasun- eta
amatasun-asegurua; behar beste baliabide
izaten direla egiaztatzen duten agiriak; eta
tamaina txikiko hiru argazki.
3. Ikasleak (“Carte de séjour Citoyen UE/EEE/
Suisse - Étudiant”): baliozko nortasun-agiria
edo pasaportea; ikastetxe batean izena
emanda egotearen egiaztagiria; osasuneta amatasun-asegurua; behar beste
baliabide izaten direla egiaztatzen duten
agiriak; eta tamaina txikiko hiru argazki.
4. EBko herritar baten erkidegoko senitartekoak (“Carte de séjour Citoyen UE/EEE/
Suisse – membre de famille - toutes activités
professionnelles”): baliozko nortasun-agiria
edo pasaportea; familia-loturak frogatzen
dituzten agiriak; laguntzen dioten EBko
herritarrak bizileku-eskubidea baduelako
egiaztagiria; eta tamaina txikiko hiru argazki.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

EBko nazionalitatea duten herritarrentzako
eta EBko herritar diren haien senitartekoentzako bizileku-txartelak doan ematen
eta berritzen dira. Langile eta ez-aktiboen
bizileku-txartelaren iraunaldia gehienez 5 urte
da. Ikasleei dagokienez, iraunaldi hori urtebetekoa (1) da gehienez.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko familiako
kideek, Frantzian euren familiakoarekin hiru
hiletik gorako aldian bizi nahi badute, “Bizileku-txartela” lortu behar dute hiru hilabete
baino lehen, Estatu honetan sartzen direnetik zenbatzen hasita. Bizileku-txartel horren
izena: “Carte de séjour Citoyen UE/EEE/Suisse
- membre de famille – toutes activités professionnelles”.

•

Txartela eskatzeko, honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte:
– Frantzian sartzea ahalbidetu dioten agiriak
(pasaportea eta, hala dagokionean, bisa.
– Familia-loturak egiaztatzen dituzten agiriak.
– Laguntzen dioten EBko nazionalitatea
duen herritarrak bizileku-eskubidea baduelako egiaztagiria.
– Tamaina txikiko hiru argazki.

•

“EBko herritarren EBtik kanpoko herritarrentzako bizileku-txartelak” doan ematen eta
berritzen dira. Haien iraunaldia gehienez 5
urtekoa da, EBko herritarrena bezalakoa.

bizkaiko foru aldundia
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Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

•

•

EBko nazionalitatea duten herritarrek eta
haien senitartekoek, azken horien herritartasuna edozein izanik ere, Frantzian azken bost
urtean legalki eta jarraian bizi eta gero, bizileku iraunkorreko eskubidea erdiesten dute.
Bizileku iraunkorreko eskubidea erdietsi
duten EBko herritarrek eta EBko herritar diren
haien senitartekoek, hala nahi izanez gero,
“Carte de séjour Citoyen UE/EEE/Suisse – Séjour
permanent - Toutes activités professionnelles”
izeneko bizileku-baimen bat eman diezaietela eska dezakete.
Baimen hori eskatzeko, honako agiri hauek
aurkeztu behar dituzte:
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– Aurreko 5 urteetako ziurtagiriak.
– Frantzian azken 5 urtean jarraian bizi izanaren egiaztagiriak.
– Bizileku-eskubidea izatearen egiaztagiriak
(esaterako: lan-kontratua, behar beste
baliabide izatearen froga edo ikastetxe
batean izena emanda egotearena).
– Tamaina txikiko hiru argazki.

bizkaiko foru aldundia

•

EBko nazionalitatea duten herritarrentzako
eta haien senitartekoentzako bizileku iraunkorreko txartela (aukerakoa da edukitzea)
doakoa eta berriztagarria da.

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea erdietsi
duten EBko herritar EBtik kanpoko senitartekoek “bizileku iraunkorreko txartela” eskatu
behar dute, jarraian 5 urtez bizitzeko aldia
amaitu baino bi hilabete lehenago, “Carte de
séjour Citoyen UE/EEE/Suisse – Séjour permanent
- Toutes activités professionnelles” deritzona.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko herritarrentzako bizileku iraunkorreko txartela (nahitaezkoa da edukitzea) doakoa
da eta 10 urtean behin berritzen da.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
FRANTZIAKO ZUZENBIDEA HEDATZEKO
ZERBITZU PUBLIKOA (frantsesez)
Frantzian sartzeari eta bizitzeari buruzko kodea,
ikusi 2019ko urtarrilaren 1ean finkaturiko bertsioa
(II. Titulua, EBko estatuetako, EEEko eta Suitzako
herritarren sartzeari eta egonaldiari buruzkoa, baita
senideen egonaldiari buruzkoak ere, 121 eta 122.
artikuluak). https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20190117
121 artikulua (L121: sartzea eta egonaldia: https://
www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI0
00006334969&idSectionTA=LEGISCTA000006147746&cidT
exte=LEGITEXT000006070158
Izapideak eta dokumentazioa (R121): sartzea eta
egonaldia:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LE
GIARTI000024540182&idSectionTA=LEGISCTA0000061632
45&cidTexte=LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArti
cle=LEGIARTI000031829435&cidTexte=LEGITEXT00000607
0158&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E
2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSect
ionTA=LEGISCTA000006163248&cidTexte=LEGITEXT00000
6070158&dateText
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E
2AF0B36916E5F6CAD9A09E6031ED8CD.tplgfr24s_1?idSect
ionTA=LEGISCTA000006180208&cidTexte=LEGITEXT00000
6070158&dateText
122 artikulua (L122) Bizileku iraunkorreko eskubidea.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSe
ctionTA=LEGISCTA000006147747&cidTexte=LEGITE
XT000006070158
Izapideak eta dokumentazioa (R122): egonaldi
iraunkorra: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
;jsessionid=79AADE5D4372E9CE054ED31730352B65.tplgf
r22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006147821&cidTexte=L
EGITEXT000006070158&dateTexte

FRANTZIAKO ADMINISTRAZIOAREN
INFORMAZIO ATARIA (frantsesez)
EB nazionalitatea duten pertsonentzako hiru hilabete
baino gutxiagoko sarrera eta egoitza
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F13512
EBko nazionalitatea duten pertsona aktiboen hiru
hilabetetik gorako egonaldia –langileak, ez-aktiboak
eta ikasleak-, bizileku iraunkorrerako eskubidea
barne. https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F2651
EBko nazionalitatea duten pertsonak sartzea ukatzea
eta kanporatzea. https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F13517
EBko nazionalitatea duten pertsonen senideak
sartzea eta bizitzea
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2653
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EBko nazionalitatea duten pertsonen bizileku-txartela
lortzea –langileak, ikasleak ez-aktiboak eta EBkoak
eta EBkoak ez diren senideak) bizilekuko lehen 5
urteetan eta 5 urte horien ondoren
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F16003
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F22116
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F22117
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F19315
EBko nazionalitatea dute pertsonen bizileku-txartela
galtzea edo lapurtzea – langileak, ez-aktiboak eta
EBko nazionalitatea dutenen eta ez dutenen senideak
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F847
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F22118

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzaren
Kontseilaritza Frantzian (ikusi Frantzian bizitzeari
buruzko atala). http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/francia/residir/index.htm
Harremanak Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzaren
Kontseilaritza Frantzian. http://www.mitramiss.gob.es/
es/mundo/consejerias/francia/index.htm
Frantzian lana bilatzeko gakoak. http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/trabajar/
contenidos/Claves_busqueda_empleo.pdf
Frantziako enpleguaren web gunea. http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/francia/
webempleo/index.htm
Frantziako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/francia/
index.htm
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Gretzia
Hiriburua: Atenas
EBko hizkuntza ofizialak: greziera
Noiztik den EBko kidea: 1981eko
urtarrilaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
2001eko urtarrilaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko kidea
2000ko urtarrilaren 1etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
2,09
10/ 28

15.350.566,90
177.735,30
17/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Grecia
Rankinga EBn

512.647.966
10.738.868

(milioi euro)

EB-ko nazionalitatea
duten pertsonen eta euren
senideenbizilekuari buruzko
erregulazio nazionala

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek pasaporte bat behar
dute, bai eta, dagokion kasuetan, bisa bat ere,
Grezian sartzeko, eta herrialdean hiru hilabete bitarte bizi daitezke erregistratu behar izan
gabe.

100
67
24/ 28

Grezian, EBko nazionalitatea duten herritar guztiek badute hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea, hauek betez gero:
– Norberaren edo besteen konturako langileak dira.
– Behar beste baliabide badituzte norberarentzat eta familiarentzat, Greziako egonaldian gizarte-laguntzako sistemarentzat
zama ez bihurtzeko moduan, eta, gainera,
osasun-aseguru onargarria badute.
– Ikastetxe publiko batean edo estatuak
finantzatutako edo legediaren arabera
ziurtatutako ikastetxe pribatu batean izena
emanda badago, lanbide-heziketa barne.
Horrez gain, ikasleak osasun-babes egokia
izan behar du, eta frogatu norberarentzat
zein familiarentzat behar beste baliabide
dituela, Greziako egonaldian gizarte-laguntzako sistemarentzat zama ez bihurtzeko moduan.
– EBko nazionalitatea duen pertsonaren
senideak dira, aurreko kasuetako batean
daudenak.

•

EBko herritar batek hiru hilabete baino gehiago bizi nahi badu Grezian, bere bizilekua
nahitaez erregistratu behar du (“Dikeoma
Diamonís”). Horrez gain, erregistro-ziurtagiria
ere lortu behar du Estatura sartzen denetik
hiru hilabeteko epea igaro baino lehen.

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
EBko nazionalitatea duen herritar batek baliozko nortasun-agiri edo pasaporte bat baino ez
du behar Grezian sartu eta hiru hilabete bitarteko aldi batean Estatuan bizitzeko, Greziako
gizarte-laguntzako sistemarentzat gehiegizko
zama ez baldin bada, betiere.

Indize (28ko EB = 100)

100
1,16

•

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

Presidentearen 106/2007 Dekretua, Europar
Batasuneko herritarrak eta haien senitartekoak Greziako lurraldean aske ibili eta bizitzeari
buruzkoa.

bizkaiko foru aldundia
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•

62

Horretarako, herritarrak berak jo behar du
bizi den tokian atzerritarren gaiez arduratzen
den poliziako agintariengana, eta honako
agiriak aurkeztu:
– Betetako eskaera bat (polizia komisarian
bertan eskuratu daiteke).
– Baliozko nortasun-agiriaren edo pasaportearen fotokopia zehatza.
– Bi argazki.
– Grezian bizitzearen froga (alokairu kontratua, argi faktura, beste batzuk).
– Langileen kasuan, langilearen egoera
egiaztatzen duten agiriak.
– Ikasle edo errentadunen kasuan, Greziako
gizarte-zerbitzuetarako zama bat izan behar izan gabe bizirauteko nahikoak diren
baliabideak dituztela egiaztatzen duten
agiriak (gutxieneko pentsioa Grezian), eta
aseguru medikoa duten probak.
– Eta ikasleen kasuan, aurreko agiriez gain,
egiaztatutako ikastetxe batean matrikulatuta egotearen froga.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

EB nazionalitatea duen pertsona baten erkidegokoak ez diren senideek egoitza ziurtagiria
lortzeko ondorengo dokumentuak aurkeztu
beharko dituzte:
– Baliozko nortasun-agiriaren edo pasaportearen fotokopia zehatza.
– Familia-loturak egiaztatzen dituen dokumentu formala.
– Lagundutako EBko herritarraren erregistro-ziurtagiriaren fotokopia zehatza.

•

Erregistro-ziurtagiria doakoa da eta iraupen
mugagabea du.

•

Grezian hiru hilabetetik gora bizi nahi duten
EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek EBko herritar baten senitartekoentzako
bizileku-txartel bat eskatu behar dute.

•

Horretarako, EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek bizi
diren tokiko immigrazio-arloko agintaritzaren
aurrean honako agiri hauek aurkeztu behar
dituzte:
– Baliozko pasaportea.

bizkaiko foru aldundia
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Familia-loturak egiaztatzen dituen dokumentu formala.
Lagundutako EBko herritarraren erregistro-ziurtagiriaren fotokopia zehatza.

–
–

Bizileku-txartela doakoa da eta 5 urteko baliodenbora du gehienez.

–

–
–

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

Grezian legalki 5 urtez jarraian bizi izaniko
EBko nazionalitatea duten herritarrek eta
haien senitartekoek bizileku iraunkorreko
eskubidea dute.

•

Interesdunak hala eskaturik, eta behin egonaldiaren iraupena egiaztatu eta gero, Poliziak
Grezian bizileku iraunkorra duela ziurtatzen
duen agiri bat emango dio doan.

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea duten EBko
herritar baten senitartekoek, bizileku-txartelaren balio-denbora amaitu baino lehen, “EBko
herritarren senitartekoentzako bizileku
iraunkorreko txartel” bat eskatu behar dute.

•

Bizileku iraunkorreko txartel horren eskaera
bizi diren tokiko Immigrazio Zerbitzuan egin
behar dute, honako agiri hauek harekin batera aurkeztuta:

bizkaiko foru aldundia

•

Bizileku txartelaren fotokopia.
Lagundutako EBko nazionalitatea duten
herritarren erregistro-ziurtagiriaren edo
bizileku iraunkorreko ziurtagiriaren fotokopia baliozkotua.
Familia-loturak egiaztatzen dituzten agiriak.

EBko nazionalitatea duen herritar baten
senitartekoentzako bizileku-txartela 10 urtean
behin berritu behar da; eskaera egin behar
da berritzeko, eta bizileku-txartel zaharra
aurkeztu.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
GREZIAKO BARNE MINISTERIOA (grekoz –
ingelesez)
Presidentearen 106/2007 dekretua, EBko
nazionalitatea duten pertsonen eta euren senideen
Greziako lurraldearen barruan mugimendu eta
egoitza askatasunari buruzkoa (ikusi “Goikusinment
Gazette Α135/2007”). http://www.ypes.gr/en/
Generalsecretariat_PopulationSC/PresidentDecretal/

GREZIAKO POLIZIAREN ATZERRITARRENTZAKO
BULEGOA (grekoz)
Grezian bizileku baimena lortzeko aurkeztu
beharreko dokumentazioari buruzko informazioa ikusi Π.Δ. 106/07 dokumentuak:
• 2. zk., bere konturako EBko langileentzat
• 3. zk., besteren konturako EBko langileentzat
• 4. zk., EBko herritarren familiako kideentzat
• 5. zk., EBko ikasleentzat
• 6. zk. EBko beste herritar batzuentzat
• 7. zk., EBko herritarren bizileku iraunkorra
eskatzeko
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_conten
t&perform=view&id=1086&Itemid=133...EN
Harremanak
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_conten
t&perform=view&id=3994&Itemid=96&lang=

GREZIAKO HERRITARRENTZAKO ZERBITZU
PUBLIKOA (grekoz – ingelesez – frantsesez –
alemanez)
Grezian jarduera ekonomikoa egin nahi duten eta
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako bizilekubaimenak (ingelesez). http://www.ermis.gov.gr/portal/
page/portal/ermis/FullStory?sid=1238
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EBko nazionalitatea duten pertsonen bizileku
baimena eskatzeko inprimakia (grekoz). www.
ermis.gov.gr/ermis-applications/basic_file_data_get.
jsp?ClazzName=com.unisystems.ermis.applications.EsrD
ocument&UID=8085529&MemberName=DocumentFile

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAIEN,
EUROPAR BATASUNAREN ETA LANKIDETZAREN
MINISTERIOA – ENBAXADA ATENASEN
Greziako erregistro-ziurtagiriari buruzko informazioa
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/
VivirEn/Paginas/Permisos-de-residencia-y-de-trabajo.
aspx
Grezian ezartzeko dokumentazioa eta izapideak
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ATENAS/es/
VivirEn/Paginas/DocumentacionTramites.aspx
Grezian identifikazio fiskaleko zenbakia lortzeko
informazioa (AFM-ΑΦΜ). http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/ATENAS/es/VivirEn/Paginas/AFM.aspx

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Greziako nazioarteko mugikortasunari buruzko ataria
- ikusi “Grezian bizitzeko baldintzak” atala
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/grecia/index.htm
Italiako Enplegu eta Gizarte Segurantza Kontseilaritza
(Grezian eta Errumanian akreditazioa) -ikusi “Grezian
bizitzeko baldintzak” atala. http://www.mitramiss.
gob.es/es/mundo/consejerias/italia/residir/contenidos/
ReqResidGrecia.htm
Harremanak. http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/index.htm
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Herbehereak
Hiriburua: Amsterdam
EBko hizkuntza ofizialak: nederlandera
Noiztik den EBko kidea: 1958ko
urtarrilaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea 1999ko
urtarrilaren 1etik.
Schengen: Schengen eremuko kidea
1995eko martxoaren 26tik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
3,34
8/ 28

15.350.566,90
737.048,00
6/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Países Bajos
Rankinga EBn

512.647.966
17.118.084

%

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala

Indize (28ko EB = 100)

100
4,8

Herbehereetan sartu nahi duten EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik kanpoko
senitartekoek baliozko pasaporte bat eta,
bidezkoa bada, bisa bat behar dituzte.
2014ko urtarriletik, EBko herritarrek ez dute
administrazio-izapiderik egin behar Estatuan 4 hilabetetik behera bizi izateko asmoa
badaukate.

Atzerritarren Legea - “Vreemdelingenwet
2000”- Aliens Act 2000, chapter 3 (Ikusiblijf),
Section 1 (Rechtmatig ikusiblijf), article 8, letter
e). –azken aldaketa 2017ko abenduan-

•

•

Atzerritarrei buruzko Dekretua - “Vreemdelingenbesluit 2000” Aliens Decree 2000 Chapter 8 (Algemene en Strafbepalingen), Section 2
(Afwijking op grond van ikusidragen), Paragraphe 2 (EG/EER) ALIENS DECREE 2000” chapter 8
(Algemene em Strafbepalingen –azken aldaketa
: 2017ko urrian-

Lau hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

•

EBko nazionalitatea duen herritar batek Herbehereetan 4 hilabetetik gora egon nahi badu,
ondorengo betekizunetako bat bete beharko
du:
– Besteren edo norberaren kontura lan egitea.
– Ikastea.
– Norbera zein familia mantentzeko ahalmena izatea.
– EBko nazionalitatea duen pertsona baten
senideak izatea.

•

Kasu honetan, EBko nazionalitatea duten pertsonek bizi direneko udaletxean erregistratu
behar dute (Basisregistratie Personen - BRP),
baina ez dute zertan inskribatu Justizia Ministerioko Immigrazio eta Naturalizazio Zerbitzuan (IND).

Atzerritarren Legeari buruzko Zirkularra “Vreemdelingencirculaire deel B” - Aliens
Act implementations guidelines, Chapter
10, part B –azken aldaketa 2018ko urtarrilean-

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

100
128
3/ 28

•

•

•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Herbehereetan sartzeko, EBko nazionalitatea
duten herritarrek baliozko nortasun-agiri edo
pasaporte bat baino ez dute behar.

bizkaiko foru aldundia
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•

Hala ere, hala nahi badute, bizilekuaren
erregistro-ziurtagiria eskura dezakete (“bizileku estatuserako eskubidearen froga”) INDera
joanda eta dagokion Eskaera aurkeztuta
beharrezko agiriekin batera (Eskaeran bertan
aldatzen dira eta desberdinak dira kasuaren
arabera). Izapide hori aukerakoa da.

•

Herbehereetan lau hilabete baino gehiago bizi
nahi duten EBko herritar baten erkidegoz kanpoko senitartekoek, Udalean erregistratzeaz
gain bizileku-agiri bat aurkeztu behar dute
Immigrazio eta Naturalizazio (IND) Zerbitzuan
eta gehienez, 5 urterako balio du.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

Eskatzailea INDrekin jarri behar da harremanetan (bulegoak Amsterdamen, Den Boschen,
Eindhovenen, Hoofddorpen, Rijswijken, Rotterdamen, Utrechten eta Zwollen), aurkeztu
behar dituen agiriei buruzko informazioa
emateko eta eskualdeko Zerbitzuaren egoitzan elkarrizketa bat hitzartzeko. Erabakia hartu ondoren, positiboa bada, INDk gutun bat
bidaliko dio agiria jaso beharko duen lekuari
buruz.

•

Oro har, “Bizileku-agiria” eskatzeko erkidegoz
kanpoko senideek aurkeztu behar dituzten
agiriak hauek dira:

bizkaiko foru aldundia
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–

–

–

Dagokion Eskaera beteta (‘Application for
verification against EU law – Certificate of
lawful residence’).
EBko nazionalitatea duen pertsonaren
egoitza legalaren proba (adibidez, “egoitza
status eskubidearen proba”, IND erregistratu bada ematen dena, edo “egoitza
iraunkorreko dokumentua”, egoitza etengabeko 5 urteren ondoren entregatzen
dena).
Familia-loturak badirela frogatzea.

•

Eskaera egiteko momentuak, eskatzailearen
argazkiak eta hatz-aztarnak.

•

Izapide honek 51 euro balio ditu 18 urtetik
gorakoentzat eta 29 euro 18 urtetik beherakoentzat.

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

EBko herritar bat eta haren senitartekoak,
azken horien herritartasuna edozein izanik
ere, Herbehereetan legalki 5 urtez edo gehiagoz jarraian bizi izan badira, badute estatuan
bizileku iraunkorreko eskubidea.

bizkaiko foru aldundia

•

EBko nazionalitatea duten herritarrek eta
haien senitartekoek, azken horien herritartasuna edozein izanik ere, “Bizileku iraunkorreko Agiria” eska dezakete, hala nahi izanez
gero.

•

Horretarako INDn hauxe aurkeztu beharko
dute:
– Dagokion Eskaera beteta (‘Application for
a Permanet Residence - Document for
Nationals of the Union and their family
members’).
– Pasaportea edo baliozko nortasun-agiria.
– Herbehereetan gutxienez bost urtez legalki
eta jarraian bizi izan dela frogatzen duten
agiriak.
– Argazki berriak.

•

Izapideak 57 euro balio du 18 urtetik gorakoentzat eta 30 euro 18 urtetik beherakoentzat.

•

Bizileku iraunkorreko baimenak 10 urteko
balio-denbora dauka eta berriztagarria da.
18 urtetik beherakoen kasuan, balio-epea 5
urtekoa da.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

67

mugikortasunaren gida 2019

ESTEKA INTERESGARRIAK
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HERBEHEREETAKO LEGERIARI BURUZKO WEB
ATARIA (nederlanderaz)

HERBEHEREETAKO GOBERNUA (nederlanderazingelesez-gaztelaniaz)

Atzerritarren Legea - Vreemdelingenwet 2000 (Aliens
Act 2000) –azken aldaketa 2017ko abenduanhttp://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2017-12-16
Atzerritarrei buruzko Dekretua Vreemdelingenbesluit 2000 (Aliens Decree 2000) –
azken aldaketa 2017ko urria-. http://wetten.overheid.
nl/BWBR0011825/2017-10-01
Atzerritarren legeari buruzko zirkularra Vreemdelingencirculaire deel B (Aliens Act
implementations guidelines part B) –azken aldaketa
2018ko urtarrila-. http://wetten.overheid.nl/
BWBR0012289/2018-01-01

Erroldatzeari buruzko informazioa (Personal Records
Database - BRP) –nederlanderaz-: https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/
basisregistratie-personen-brp
Erroldatzeari buruzko informazioa – ingelesez-.
https://www.government.nl/topics/personal-data/
personal-records-database-brp
“Holandara heldu berri” informazio-orria (ikusi 5
eta 6. orr.) -gaztelaniaz-. https://www.government.
nl/topics/new-in-the-netherlands/documents/
publications/2014/03/07/brochure-new-in-thenetherlands-spaans

IMMIGRAZIO ETA NATURALIZAZIO ZERBITZUA
(IND) (nederlanderaz – ingelesez)

HERBEHEREETAN LAN EGITEARI BURUZKO
INFORMAZIO ATARIA (nederlanderaz)

EBko nazionalitatea duten pertsonak Herbehereetan
sartzeari buruzko informazioa. https://ind.nl/en/
short-stay/Pages/EUEER-citizens-Swiss-and-their-familymembers-.aspx
4 hilabete baino gutxiagoko egoitza EB nazionalitatea
duten erkidegokoak ez diren pertsonentzat. https://
ind.nl/en/eu-eea/Pages/EUEEA-or-Swiss-citizen.aspx
4 hilabete baino gehiagoko egoitza EB nazionalitatea
duten erkidegokoak ez diren pertsonentzat. https://
ind.nl/en/eu-eea/Pages/Family-member-with-differentnationality.aspx
EBko nazionalitatea duten pertsonen eta euren
senideen bizileku iraunkorrari buruzko informazioa.
https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/Permanent-residencefor-EU-citizens.aspx
EBko nazionalitatea duten pertsonak Herbehereetan
sartzeari buruzko informazio inprimakia. https://ind.
nl/en/Forms/8005.pdf
Bizileku dokumentuen eskarien kostuari buruzko
informazioa (ikusi eskuineko atalak “EU/EEA citizens,
Swiss and their family members” eta “Permanent
residence permit”)). https://ind.nl/en/Pages/Costs.aspx
Bizilekuari buruzko inprimakiak deskargatzea (ikusi
eskuinaldean agertzen den atala “EU/EEA or Swiss
citizens and their family members”). https://ind.nl/en/
Pages/forms-and-brochures.aspx?pk_campaign=funnelhome&pk_kwd=forms-brochures
EBko nazionalitatea duten pertsonen erregistroa
eskatzeko inprimakia (bizileku estatuserako
eskubidearen froga). https://ind.nl/en/forms/6021.pdf
EBko nazionalitatea duten pertsonen EBtik
kanpoko senideentzako EBko araudiaren menpeko
egiaztapena eskatzeko inprimakia (legezko bizilekuziurtagiria). https://ind.nl/en/Forms/5005.pdf
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta euren
senideentzako bizileku iraunkorreko eskarirako
inprimakia (bizileku iraunkorreko dokumentua).
https://ind.nl/en/Forms/8004.pdf
Harremanak. https://ind.nl/en/contact

Herbehereetan lan egiteko eta bizitzeko informazioa
(gaztelaniaz). https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/
eu/trabajar-holanda/vivir

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARATE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Herbehereetako eta Hagako harrera gida (ikusi 31.
orria, “Zer egin behar da iristean” atala). http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/
consejeria/contenidos/GUIA_DE_PAIS-ACOGIDA_
HOLANDA_diciembre2017.pdf
Herbehereetan sartzeko eskubidea. http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/
webempleo/es/entrada-residencia/derechoentrada/
index.htm
Herbehereetan bizitzeko eskubidea. http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/
webempleo/es/entrada-residencia/derechotraslado/
index.htm
Herbehereetan sartu eta bizitzeko betebeharrak.
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
paisesBajos/residir/index.htm
Holandako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/
paisesbajos/index.htm
Herbehereetako Enplegu eta Gizarte Segurantzarekin
harremana. http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/paisesBajos/index.htm

bizkaiko foru aldundia
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Hungaria
Hiriburua: Budapest
EBko hizkuntza ofizialak: hungariera
Noiztik den EBko kidea: 2004ko
maiatzaren 1etik
Moneta: forintoa (HUF). Hungaria
gaur egun euroa erabiltzen hasteko
prestatzen ari da
Schengen: Schengen eremuko kidea
2007ko maiatzaren 21etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
1,91
14/ 28

15.350.566,90
123.494,60
18/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Hungría
Rankinga EBn

512.647.966
9.778.371

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala
•

I/2007 AKTA, mugimendu- eta bizileku-askatasuna duten pertsonen onarpenaren eta
bizileku-eskubideari buruzkoa (FMRA).

•

113/2007 Dekretua (V. 24.), I/2007 Akta ezartzeari buruzkoa.

•

EBko nazionalitatea duen herritar bati laguntzen dioten hirugarren herrialderen bateko
senitartekoek Hungarian baliozko pasaporte
batekin eta, beharrezkoa denean, bisa batekin
sar daitezke. Horrez gain, hiru hilabete bitarte
bizi daitezke erregistratu gabe, Estatuaren
gizarte-laguntzako sistementzat gehiegizko
zama bihurtzen ez baldin badira, betiere.
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Indize (28ko EB = 100)

100
0,8

100
68
23/ 28

•

EBko nazionalitatea duten herritarrek kasu
hauetan dute 3 hilabetetik gorako bizilekueskubidea:
– Lan egiteko asmoa dutenean.
– Norbera eta familia mantentzeko behar
beste baliabide dutenean, estatuarentzat
zama bat ez izateko moduan herrialdean
bizi diren bitartean, eta, horrez gain,
gaixotasun-aseguru bat ere badutenean.
– Hungariako ikastetxe batean izena emanda daudenean eta, gainera, norbera eta
familia mantentzeko behar beste baliabide dutenean, estatuarentzat zama bat
ez izateko moduan herrialdean bizi diren
bitartean, gaixotasun-aseguru bat izateaz
gain.

•

Aurreko kasuetako batean dauden EBko
nazionalitatea duten herritarren familiako
kideek ere izango dute hiru hilabetetik gorako bizileku-eskubidea.

•

Bizileku-eskubidea hiru hilabetetik gora izan
nahi duten EBko herritarrek Hungarian izango duten etorkizuneko bizilekuaren jurisdikzioko Eskualdeko Zuzendaritzan inskribatu behar dute, herrialdean sartu ondorengo
93 egunen barruan.

•

Erregistratzeko eta “erregistro-ziurtagiria”
lortzeko, erkidegoko herritarrek beraien
datu pertsonalak eman behar dizkiete

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
EBko nazionalitatea duten herritarrek baliozko
nortasun-agiri edo pasaporte batekin sartu
eta hiru hilabetetik behera bizi daitezke Hungariako Errepublikako lurraldean, bisa behar
izan gabe.

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

•

%

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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eskumeneko agintariei egiteko inprimakia
betez, eta bizileku-eskubidea izateko kasuetako batean dagoela egiaztatzen duten agiriak
aurkeztu behar ditu (esaterako, lan-kontratua,
ikaslearen matrikula, eskubidearen titularrarekin familia-lotura duen egiaztagiria eta
abar).
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•

Izapide horrek 1.000 HUF balio ditu.

•

Erregistro-ziurtagiriak balio mugagabea du.

•

Gainera, Eskaera prozesua bitartean, eskatzaileak inprimaki berdinetan Estatuko lehenengo
egoitzaren helbidea jakinarazi beharko du,
hungariar agintaritzek “helbide txartel ofiziala”
deitutako dokumentua korreoz bidaltzeko.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

Hungarian hiru hilabete baino gehiago bizi
nahi duten EBko herritar baten EBtik kanpoko
senitartekoek eskumeneko agintarien aurrean erregistratu behar dute eta “bizilekutxartela” lortzeko estatuan sartu eta hurrengo
93 eguneko epearen barruan (edo bizilekueskubidea ematen dion gertaera gertatzen
denetik, esaterako ezkontza edo jaiotza).

•

Izapide horrek 1.500 HUF balio ditu, eta txartelaren balioa erkidegoko senidearen bizilekuaren iraupenaren arabera ezartzen da. Hala
ere, gehienez, 5 urterako balioko du.

bizkaiko foru aldundia

mugikortasunaren gida 2019

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

Hungarian legalki 5 urtez jarraian bizi izaniko
EBko nazionalitatea duten herritarrek eta
haien senitartekoek bizileku iraunkorreko
eskubidea dute.

•

EBko herritarrek “bizileku iraunkorreko txartela” bizileku iraunkorreko eskubidea bere
bizilekuaren jurisdikzioaren Eskualde Zuzendaritzan eskatuz ziurta dezakete. Iraupen
mugagabea du.

bizkaiko foru aldundia

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek “bizileku iraunkorreko
txartela” derrigorrez eskatu behar dute, beren bizileku-txartelaren balio denbora amaitu
baino lehen. Kasu horretan, bizileku iraunkorreko txartela hamar urtetik behin berritu
behar da.

•

Izapide hori egiteko kostua 1.500 HUF da.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
NAZIO BATUAK - REFWORLD (ingelesez)
I/2007 Legea, joan-etorri askea egiteko eta bizitzeko
eskubidea duten pertsonak onartzeari eta bizitzeari
buruzkoa. http://www.refworld.org/docid/4979ca2e2.html

IMMIGRAZIO ETA ASILO BULEGOA
(HUNGARIAKO BARNE MINISTERIOA)
(hungarieraz – ingelesez – alemanez)
EBko nazionalitatea duten pertsonen eskubideei
eta betebeharrei buruzko informazioa. http://www.
bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layo
ut=item&id=541&Itemid=1289&lang=en
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako erregistro
txartelari buruzko informazioa. http://www.bmbah.hu/
index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id
=55&Itemid=809&lang=en
EB nazionalitatea duten pertsonen hirugarren
herrialdeetako senideentzako egoitza txartelaren
gaineko informazioa. http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=56&It
emid=810&lang=en
Bizileku iraunkorreko txartelari buruzko informazioa.
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view
=item&layout=item&id=72&Itemid=713&lang=en#
Erregistro txartela eta bizileku erregistroa
eskatzeko inprimakia. http://www.bmbah.hu/images/
formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Registration%20
card%20for%20EEA%20Nationals%20010716%20new.
pdf
EB nazionalitatea duten pertsonen hirugarren
herrialdeetako senideentzako egoitza txartela
eskatzeko inprimakia. http://www.bmbah.hu/images/
formanyomtatvanyokEN/Third%20Country%20EGT%20
residence%20card.pdf
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ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

Bizileku iraunkorreko txartela eskatzeko inprimakia
http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyokteljes/ENG/pdf/Application%20for%20permanent%20
residence%20card%20010716.pdf
Harremanak. http://www.bmbah.hu/index.
php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&It
emid=678&lang=en

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Hungariako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/hungria/
index.htm

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAIEN,
EUROPAR BATASUNAREN ETA LANKIDETZAREN
MINISTERIOA – ENBAXADA BUDAPESTEN
Hungarian ezartzeko dokumentazioa eta izapideak
(ikusi “Hungarian bizileku baimena lortzeko
izapideak” atala). http://www.exteriores.gob.
es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/
DocumentacionTramites.aspx
Hungariako bizileku erregistroari buruzko
informazioa (ikusi “Hungarian bizileku baimena
lortzea” atala). http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.
aspx
Hungarian lana bilatzea. http://www.exteriores.gob.
es/Embajadas/BUDAPEST/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.
aspx

bizkaiko foru aldundia
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Irlanda
Hiriburua: Dublin
EBko hizkuntza ofizialak: gaelikoa eta
ingelesa
Noiztik den EBko kidea: 1973ko urtarrilaren
1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea 1999ko
urtarrilaren 1etik.
Schengen: Irlandak hala nahita Schengen
eremutik baztertzeko klausula bat negoziatu du

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
0,94
20/ 28

15.350.566,90
294.110,10
11/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Irlanda
Rankinga EBn

512.647.966
4.838.259

(milioi euro)

EB-ko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
bizilekuari buruzko erregulazio
nazionala

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek baliozko pasaportea
eta, beharrezkoa den kasuetan, bisa behar
dute Irlandan sartzeko.
EBko nazionalitatea duen herritarrak eta
haien senitartekoak, azken horien herritartasuna edozein izanik ere, Irlandan 3 hilabete
bitarteko aldi batean bizi daitezke batere
izapiderik egin gabe.
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100
184
2/ 28

EBko nazionalitatea duen herritar batek
Irlandan hiru hilabetetik gora egon nahi badu,
ondorengo betekizunetako bat bete beharko
du:
– Ekonomia-jarduera bat aurrera eramatea
(norberaren edo besteren kontura lan
egitea).
– Norbera eta familia mantentzeko behar
beste baliabide izatea, gizarte-segurantzako sistemarentzat zama bat izan gabe,
bai eta gaixotasun-aseguru bat izatea.
– Estatuak homologaturiko ikastetxe batean
ikaslea izatea edo lanbide-heziketako ikastaro batean egotea, bai eta norbera eta
familia mantentzeko behar beste baliabide
zein gaixotasun-aseguru bat izatea.
– Aurreko kasuetako batean dagoen EBko
nazionalitatea duen herritar baten familiako kidea izatea.

•

EBko nazionalitatea duten herritarrek eta
EBko herritar diren haien senitartekoek ez
daude beharturik immigrazioko agintaritzaren
aurrean erregistratzera Irlanda hiru hilabetetik gora bizitzeko.

•

EBko nazionalitatea duen pertsona bat Irlandan bizi bada eta lanean hasten bada, Zerbitzu Publikoen zenbaki pertsonala eskuratu
behar du (‘Personal Public Service number’,
PPS).

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
Irlandan sartzeko, EBko nazionalitatea duen
herritar batek baliozko nortasun-agiri edo
pasaporte bat eduki behar du.

Indize (28ko EB = 100)

100
1,92

•

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

Europako Erkidegoen Erregelamendua (pertsonen mugimendu askatasuna) 2015 –“European
Communities (free movement of persons) Regulations 2015”-

•

%

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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•

EBko herritarrak PPS lortzeko, Gizarte Babeseko Sailaren bulego batera jo behar du Irlandan bizi den tokian, eta agiri hauek aurkeztu
behar ditu:
– Betetako eskaera bat.
– Baliozko nortasun-agiria.
– Bizilekuaren froga.

•

Eskaera aurkezten duenean agintariek argazki
bat aterako diote herritarrari, eta behin onartuta (gutxi gorabehera lau edo bost urteren
buruan), haren PPS eta argazkia dituen txartel
bat emango diote. Izapide hori egiteko hitzordua on line egin daiteke helbide honetan:
https://www.mywelfare.ie/Account/Login

•

Irlandan hiru hilabetetik gora bizi nahi duten
EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek txartel bat lortu
behar dute:
- “Bizileku txartela” eskatu.
- “Irlandako Egoitza Baimena” eskatu -Irish
Residence Permit - IRP (lehen GNIB txartela).

•

•
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EB nazionalitatea duen pertsona baten erkidegokoak ez diren senideentzako egoitza
txartela eskatzeko, ondorengo dokumentuen
fotokopia aurkeztea beharrezkoa da, hauxe
egiaztatzen dutenak:
– Nortasuna (pasaportea eta bere nahiz
berak laguntzen dion EBko herritarraren bi
argazki).
– EBko nazionalitatea duen herritarrarekin
duen harremana (ezkontza-ziurtagiria edo
harreman zibilarena, jaiotza-agiria, mendetasunaren egiaztagiria edo beste batzuk).
– Irlandako bizilekua (errentatzailearen gutuna, hipotekaren gutuna, edo beste batzuk).
– EBko nazionalitatea duen herritarrak
Irlandan aurrera eramaten dituen jarduerak (lan-kontratua, bere konturako
lanaren egiaztagiria, ikastetxearen gutuna,
banku-kontuen laburpenak edo finantza
baliabideen beste froga batzuk, aseguru
medikoa, borondatez kanpoko langabeziaren egiaztagiriak edo beste batzuk).
Gainera, dagokion inprimakia bete beharko
da, ahaidetasun motaren arabera:
– Eskarirako EUTR1 inprimakia->Senide
“gaitu”arentzako bizitoki txartela (“qualifying family member”): ezkontidea, zuzeneko seme-alba eta menpeko goranzko
zuzeneko senidea.
– Eskarirako EU1 A inprimakia ->Senide
“baimendu”arentzako bizileku txartela
(“permitted family member”): araudian
bildutako bestelako senide motak.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

EB nazionalitatea duen pertsona baten erkidegokoak ez diren senideentzako egoitza
txartel Eskaerak izapidetzeko erakundea
Irlandako Immigrazio eta Nazionalizazio
Zerbitzua (INIS) da. Dublinen, Burgh Quay
erregistro bulegora joan behar da (ezinbestekoa aurretiazko online hitzordua eskatzea)
eta Dublinetik kanpora eskualdeko erregistro
bulegoetara.

•

Egoitza txartela doakoa da EBko nazionalitatea duten pertsonen erkidegokoak ez diren
senideentzat, eta iraunaldia Irlandan EB nazionalitatea duen pertsona dagoen bitartekoa
da, edo bost urtera arte.

•

“Irlandako bizileku-baimena” (IRP) eskatzeko,
EBko nazionalitatea duen pertsona baten EBtik kanpoko senideek ere jo behar dute Irlandako Immigrazio eta Nazionalizazio Zerbitzura
(INIS). Dublinen, Burgh Quay erregistro bulegora joan behar da (ezinbestekoa aurretiazko
online hitzordua eskatzea) eta Dublinetik
kanpora eskualdeko erregistro bulegoetara.

•

Hona hemen normalean aurkeztu behar diren
agiriak:
– Pasaportea.
– Bizileku txartela.
– Irlandan bizitzeko arrazoiari buruzko informazioa ematen duten beste dokumentuak.

•

Eskaera onartu ondoren, plastikozko txartela
bat ematen da eta “4 EU FAM” zigilua jartzen
da eskatzailearen pasaportean.

•

IRP ematea doakoa da EB nazionalitatea
duten pertsonen erkidegokoak ez diren senideentzat.

bizkaiko foru aldundia
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Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

•

Irlandan 5 urtez jarraian, ezarritako betekizunen arabera, bizi izan diren EBko nazionalitatea duen herritarrak eta haren senitartekoek
badute eskubidea herrialdean modu iraunkorrean bizitzeko.
Bizileku iraunkorreko eskubidea duen EBko
herritar batek, hala nahi izanez gero, bizileku iraunkorreko ziurtagiri bat eska dezake
eskubide hori, hain zuzen, egiaztatzen duena.
Ziurtagiri horren eskaerarekin batera, EU2,
ondorengoak egiaztatzen dituzten agirien
fotokopiak aurkeztu behar dira:
– Nortasuna (baliozko nortasun-agiria edo
pasaportea eta bi argazki).
– Irlandan azken 5 urteetako jarduerak (lan
kontratuak, norbere konturako jarduerak,
ikasketa zentroko gutuna, bankuko aterakinak, aseguru-medikuaren ziurtagiria eta
besteak).
– Irlandako bost urte jarraituko bizilekua
(errentatzailearen gutuna, hipotekaren
gutuna, edo beste batzuk).
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•

Irlandan bost urtez jarraian bizi izan diren
EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek, beren aldetik, “Bizileku Iraunkorreko
Txartela” eskuratu behar dute nahitaez.

•

Horretarako, EU3 eskaera bete behar dute,
eta ondorengoak egiaztatzen dituzten agirien
fotokopia aurkeztu:
– Nortasuna (pasaportea eta bere nahiz
berak laguntzen dion EBko herritarraren bi
argazki).
– EBko nazionalitatea duen herritarrarekin
duen harremana (ezkontza-ziurtagiria edo
azken bost urtetan harreman iraunkorra
izan duten egiaztagiria, jaiotza-agiria, gurasoen mendetasunaren egiaztagiria edo
beste batzuk).
– EBko nazionalitatea duen herritarrak azken
5 urteetan Irlandan aurrera eraman dituen
jarduerak (lan-kontratua, bere konturako
lanaren egiaztagiria, banku-kontuen laburpenak, aseguru medikoaren ziurtagiria,
osasun asegurua eta beste).
– Irlandako bost urte jarraituko bizilekua
(errentatzailearen gutuna, hipotekaren
gutuna, edo beste batzuk).

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
IRLANDAKO IMMIGRAZIO ETA
NAZIONALIZAZIO ZERBITZUA - ELECTRONIC
IRISH STATUTE BOOK (eISB)- IRLANDAKO
GOBERNUA (ingelesez)
Europako Erkidegoen Erregelamendua (pertsonen
mugimendu askatasuna) 2015 - “European
Communities (free movement of persons) Regulations
2015”. http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/548/
made/en/print

IRLANDAKO IMMIGRAZIO ETA
NAZIONALIZAZIO ZERBITZUA (INIS) (ingelesez)
Europako Erkidegoen Erregelamendua (pertsonen
mugimendu askatasuna) 2015 - “European
Communities (free movement of persons) Regulations
2015”. http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/legislation
EBko nazionalitatea duten pertsonen eskubideak.
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/EU%20Treaty%20
Rights
EBko nazionalitatea duen pertsona baten
erkidegokoak ez diren senideen erregistroa (senide
“gaituak” eta senide “baimenduak”)
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registrationeutreaty
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-EUTR1.pdf/Files/
form-EUTR1.pdf
Irlandako egoitza baimenari buruzko informazioa
(Irish Residence Permit – IRP). http://www.inis.gov.ie/
en/INIS/Pages/irish-residence-permit
EBko nazionalitatea duten pertsonen erkidegokoak
ez diren senideentzako egoitza txartelari buruzko
informazioa (senide “gaituak”). http://www.inis.gov.ie/
en/INIS/Form%20EU1%20Explanatory%20Leaflet.pdf/
Files/Form%20EU1%20Explanatory%20Leaflet.pdf
EBko nazionalitatea duten petsonentzako egoitza
iraunkorreko ziurtagiriari buruzko informazioa.
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2%20
Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20EU2%20
Explanatory%20Leaflet.pdf
Bizileku iraunkorreko txartelaren informazioa EBko
nazionalitatea duten herritarren erkidegotik kanpoko
senideentzat. http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20
EU3%20Explanatory%20Leaflet.pdf/Files/Form%20
EU3%20Explanatory%20Leaflet.pdf
EUTR1 Eskaera – EBtik kanpoko nazionalitatea duten
EBko nazionalen senideentzako bizileku-txartela.
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/form-EUTR1.pdf/Files/
form-EUTR1.pdf
EU2 Eskaera - EBko nazionalitatea duten
pertsonentzako bizileku iraunkorreko ziurtagiria
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Form%20EU2.pdf/Files/
Form%20EU2.pdf
EU3 Eskaera - Bizileku iraunkorreko txartelaren
eskaera EBko nazionalitatea duten herritarren
erkidegotik kanpoko senideentzat. http://www.inis.
gov.ie/en/INIS/Form%20EU3.pdf/Files/Form%20EU3.pdf
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Harremanak. http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/
contact

IRLANDAKO INFORMAZIOKO ZERBITZU
PUBLIKOA (ingelesez)
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako egoitza
eskubideak. http://www.citizensinformation.ie/
en/moving_country/moving_to_ireland/rights_of_
residence_in_ireland/residence_rights_eu_national.html
EBko nazionalitatea duten pertsonen erkidegokoak
ez diren senideen erregistroa. http://www.
citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_
ireland/rights_of_residence_in_ireland/registration_of_
non_eea_nationals_in_ireland.html
Irlandako gizarte segurantzako zenbakia (PPS).
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/
irish_social_welfare_system/personal_public_service_
number.html

ESPAINIAKO GOBERNUA –LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Irlandako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/irlanda/
index.htm
Irlandan lan egin nahi duten gazteentzako gida
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
reinoUnido/consejeria/publicaciones/pdf/infojoventrabajar-IRLANDA.pdf
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Italia
Hiriburua: Erroma
EBko hizkuntza ofizialak: italiera
Noiztik den EBko kidea: 1958ko
urtarrilaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
1999ko urtarrilaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko kidea
1997ko urriaren 26tik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
11,8
4/ 28

15.350.566,90
1.716.934,70
4/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Italia
Rankinga EBn

512.647.966
60.483.973

%

(milioi euro)

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
11,18

100
96
12/ 28

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala
•

30/2007 Dekretu Legegilea, otsailaren 6koa,
2004/38/CE Zuzentaraua ezartzeari buruzkoa,
Batasuneko herritarrek eta euren senideek
kide diren Estatuetatik mugitzeko eta bizitzeko duten eskubideari buruzkoa, 2007ko
martxoaren 27ko 72. zenbakiko “Gazzetta
Ufficiale”-n argitaratua (2007ko martxoaren
27an)

•

32/2008 Legegintzako Dekretua, otsailaren 28koa, 30/2007 Legegintzako Dekretua
aldatzen duena, 2008ko martxoaren 1eko
“Gazzetta Ufficiale”-ren 52. Zk.an argitaratua
(2008ko martxoak 1).

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

Europako nazionalitatea duten herritarrek
baliozko nortasun-agiri edo pasaporte batekin
sar daitezke Italian, eta hiru hilabete bitarteko
aldi batean bizi.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten erkidegotik kanpoko senideek baliozko pasaporte
bat behar dute, eta hala badagokie, bisa bat,

bizkaiko foru aldundia

Italiara sartzeko eta 3 hilabetetik behera Italian bizitzeko.
•

Horrez gain, EBko herritarrek eta Italian hiru
hilabete baino gutxiago egon nahi duten
haien senitartekoek lurralde nazionalean
sarrerako adierazpena aurkez dezakete
dagokion inprimakiaren bidez polizia-bulego
batean. Bulego horrek agiriaren kopia emango die, behar bezala zigilatuta, eta herritarrak
poliziaren indarrek eskatzen bakoitzean aurkeztu beharko du. Sarrerako adierazpen hori
ez badu, herritarrak Italian hiru hilabete baino
gehiago daramatzala kontuan hartuko da.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea
•

•

•

78

EBko nazionalitatea duen herritar batek Italian 3 hilabetetik gora bizi nahi badu, bizilekua
duen tokiko Erregistro Zibilean inskribatu
behar du.
Horretarako, “Certificazione anagrafica per
cittadini membri dell Ùnione Europea” izenekoa eskatu behar du ohiko bizilekua duen
tokiko Udalean, Estatuan sartu zenetik hiru
hilabeteko epea amaitu baino lehen. Ziurtagiri
horri Espainian “erroldatzea” deitzen dioten
eta italieraz “iscrivisi allánagrafe” deitutakoen
parekoa da
Horrez gain, Italian hiru hilabetetik gora bizi
nahi duen EB nazionalitatea duen herritarrak,
kasu hauetako batean egon behar du:
– Norberaren edo besteren kontura lan
egitea.
– Egonaldian norbera eta familia mantentzeko behar beste baliabide ekonomiko
izatea, bai eta beharrezko osasun-babesa
izatea ere, estatuarentzat zama ez izateko
moduan.
– Estatuak onarturiko hezkuntza-erakunde
publiko zein pribatu batean izena emanda
egotea.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

–

Aurreko kasuetako batean dagoen EBko
nazionalitatea duen herritar baten familiako kidea izatea.

•

“Certificazione anagrafica per cittadini membri
dell Ùnione Europea” eskatzeko, hauexek aurkeztu behar dira:
– Betetako eskaera bat.
– Baliozko nortasun-agiria.
– Deskribatutako baldintzak betetzen diren
egiaztatzen duten agiriak.
– Helbidea egiaztatzen duen agiria.

•

Lan egin ahal izateko, norbere kontura dela
edo besteren kontura dela, “Codice Fiscale”
delakoa eskatu beharra dago, delakoa eskatu
behar da; Espainiako IFZren pareko agiri bat
da, eta Italian bizilekua duen herritar orok
(italiarra nahiz atzerritarra izan) italiarrak zein
atzerritarrak eduki behar du. Horretarako,
eskatzaileak zerga-agentziaren (“Agenzia delle
Entrate”) lurralde-bulegora joan behar du, eta
pasaportea edo indarreko nortasun-agiria
aurkeztu.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek bizileku-txartela (“carta di soggiorno”)
eskatu behar dute polizia-buruzagitzan (Questura) Italian hiru hilabetetik gora bizi nahi
badute.

bizkaiko foru aldundia
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•

•

Bizileku-txartela eskatzeko, EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek kolore horiko
eskaera-seta erabili behar dute (postetxeetan
eskura daiteke), eta honako hauek aurkeztu:
– Betetako eskaera bat.
– Nortasun-agiria edo pasaportea, dagokion
bisarekin, azken hori beharrezkoa denean.
– Familia-loturak egiaztatzen dituzten agiriak.
– Laguntzen duten EBko nazionalitatea duen
pertsonaren errolda.
EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoen bizileku-txartelak
gehienez 5 urteko balio-denbora du eta berri
behar da.

bizkaiko foru aldundia

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

EBko nazionalitatea duten herritarrek, Italian
jarraian bost urtez bizilekua izan eta gero,
bizileku iraunkorreko baimena (“soggiorno permanente”) erdiets dezakete, eta horrek Italiako
herritarrekiko berdintasun osoa bermatzen
du. Nahi badute, EBko nazionalitatea duten
herritarrek eskubide hori egiaztatzen duen
agiri bat eska dezakete.

•

Italian bost urtez bizi ostean, EB nazionalitatea duen pertsona baten erkidegokoak ez
diren senideek “egoitza iraunkorreko txartela”
lortu behar dute Polizia Buruzagitzan (Questura), egoitza txartela iraungi aurrekoa.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
ITALAIKO KANPOKO GAIETARAKO ETA
NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO MINISTERIOA
(italieraz)
30 zk.ko Dekretu Legegilea, 2007ko otsailaren
6koa, 2004/38/CE Zuzentaraua ezartzeari buruzkoa,
Batasuneko herritarrek eta euren senideek kide
diren Estatuetatik mugitzeko eta bizitzeko duten
eskubideari buruzkoa (bertsio eguneratua). https://
www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/
visti/d_lgs_30_2007.pdf
32/2008 Legegintzako Dekretua, otsailaren 28koa,
2007ko otsailaren 6ko 30 zk.ko Legegintzako
Dekretuaren zuzenketei eta gehitutakoei buruzkoa
(italiera). http://www.poliziadistato.it/statics/28/
decreto_lgv_32_2008_enmiendas_decreto_30_07.pdf
Sarrera eta 3 hilabetetik gorako egonaldia (ingelesez).
http://www.esteri.it/mae/en/servizi/stranieri/
ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.html
EBko nazionalitatea duten pertsonen senideentzako
informazioa (ingelesez). http://vistoperitalia.esteri.it/
Moduli/en/Informativa%20familiari%20UE.pdf
Italian sartzeko beharrezko dokumentazioa
ezagutzeko aplikazioa (ingelesez). http://vistoperitalia.
esteri.it/home/en#BMQuestionario
Harremanak. http://www.esteri.it/mae/en/ministero/
contatti

ESTATUKO POLIZIA (italieraz – ingelesez –
alemanez – gaztelaniaz - frantsesez)
EBko nazionalitatea duten pertsonen bizilekuari
buruzko informazioaren laburpena (gaztelaniaz)
http://www.poliziadistato.it/articolo/17938
EBko nazionalitatea duten pertsonen bizilekuari
buruzko informazio osoa (ingelesez)
http://www.poliziadistato.it/articolo/10930
Sarrera adierazpenaren dokumentua EBko
nazionalitatea duten pertsonentzat (hainbat
hizkuntzatan). http://www.poliziadistato.it/statics/48/
declaracion_entrada_ciudadanos_ue.pdf
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EBko nazionalitatea duten pertsonak erregistro
zibilean inskribatzeko eskaera (italiera)
http://www.poliziadistato.it/statics/39/solicitud_
inscripcion_registro_civil.pdf
EBko nazionalitatea duten pertsonak erregistro
zibilean inskribatzeko ziurtagiria (italiera)
http://www.poliziadistato.it/statics/25/certificacion_
inscripcion_registro_civil.pdf
Harremanak
http://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo

ITALIAKO IMMIGRAZIO ATARIA (italiera)
EBko nazionalitatea duten pertsonen datu pertsonak
egiaztatzeari buruzko informazioa. https://www.
portaleimmigrazione.it/CDS_Neocomunitari.aspx

LAN ETA GIZARTE POLITIKETAKO MINISTERIOA
– IMIGRAZIO ETA INTREGAZIO POLITIKETAKO
ZUZENDARITZA NAGUSIA
Atzerritarrak Italian gizarteratzeko gidaliburua
(gaztelaniaz). http://www.integrazionemigranti.gov.
it/guidemultilingua/Documents/Vademecum2014/
SPAGNOLO_VADEMECUM%202014.pdf

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Italiako nazioarteko mugikortasunari buruzko ataria
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/italia/index.htm
Italian bizitzeko beharkizunak
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
italia/residir/contenidos/ReqResidItalia.htm
Harremanak. http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia/index.htm
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Kroazia
Hiriburua: Zagreb
EBko hizkuntza ofizialak: kroaziera
Noiztik den EBko kidea: 2013ko uztailaren
1etik
Moneta: kuna (HRK). Kroaziak euroa
erabiltzea hitzartu du beharrezko
baldintzak betetzen dituenean
Schengen: Kroazia ez da Schengen
eremuko kidea

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
0,8
21/ 28

15.350.566,90
48.989,50
22/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Kroazia
Rankinga EBn

512.647.966
4.105.493

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek, harekin bildu nahi
izanez gero, Kroaziako Errepublikan sartu eta
hiru hilabetetik behera bizi ahal dira, baliozko
pasaporte bat izan behar dute, bai eta, behar
den kasuetan, bisa bat ere.

100
61
27/ 28

EBko nazionalitatea duten herritarrek badute eskubidea Kroaziako Errepublikan hiru
hilabetetik gora bizitzeko, estatuan sartzen
direnetik, baldin eta kasu hauetako batean
badaude:
– Besteren edo norberaren konturako langileak dira.
– Norbera eta familia mantentzeko behar
beste baliabide izatea, gizarte segurantzako sistemarentzat zama bat izan gabe,
bai eta osasun-aseguru bat izatea.
– Unibertsitate batean matrikulatuta
daude edo praktikaldi bat egiten ari dira.
Gainera, osasun-aseguru egokia eduki
behar dute eta norbera eta familia mantentzeko behar beste baliabide dauzkatela frogatu, Kroazian dauden bitartean
gizarte segurantzako zerbitzuentzat
zama bat izan gabe.
– Aurreko kasuetako batean dagoen EBko
nazionalitatea duen herritar baten familiako kideak.

•

EBko herritarrak Kroaziako Errepublikan
hiru hilabetetik gora bizitzeko asmoa izanez
gero, bizi diren lekuko polizia-etxean erregistratu behar dute beren aldi baterako
egonaldia, estatuan sartu ondorengo hiru
hilabeteko epea amaitu eta hurrengo zortzi
eguneko epean gehienez.

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
Europar Batasuneko nazionalitatea duten
herritarrek eta beren senitartekoek baliozko
nortasun-agiri edo pasaporte bat izanez gero
sartu eta bizi daitezke, hiru hilabetetik behera,
Kroaziako Errepublikako lurraldean.

Indize (28ko EB = 100)

100
0,32

•

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

ATZERRITARREI BURUZKO LEGEA. Official Gazette 130/2011 eta 74/2013 –azken aldaketa: 2013ko
ekainaren 19-.
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•

Aldi baterako egonaldia erregistratzen direnean “aldi baterako egonaldi-erregistroaren
ziurtagiri” bat entregatuko zaio, doan, paper
batean. Nahi badute, bizileku-txartel biometriko bat eska dezakete, gehienez, bost urteko
balioa duena eta 240 HRK balio dituena.

•

Erregistro-ziurtagiria eskatzeko, EBko nazionalitatea duten herritarrak honako agiri hauek
aurkeztu behar ditu:
– Betetako eskaera bat (FORM 1b).
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– Hiru hilabetetik gorako bizileku-eskubidea
ematen duten kasuetako batean egotea egiaztatzen duten agiriak (adibidez,
enplegu-ziurtagiria).
– EBko herritar diren senitartekoek, gainera, familia-loturak badaudela egiaztatzen
duten agiriak ere aurkeztu behar dituzte.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek badute eskubidea
Kroaziako Errepublikan hiru hilabetetik gora
bizitzeko, baldin eta harekin bildu nahi badute, eta Kroazian hiru hilabete baino gehiagoko
epean bizitzeko eskubidea ematen duten
kasuetako batean badaude (lana, ikasketak
edo baliabide nahikoak).

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek Kroazian hiru hilabetetik gora bizitzeko asmoa izanez gero, “EBko
herritarren senitartekoentzako bizilekutxartela” eskatu behar dute bizi diren lekuko
polizia-etxean, Estatuan sartu ondorengo hiru
hilabeteko epea amaitu eta hurrengo zortzi
eguneko epean gehienez.

•

82

Eskaera egiteko, EBko nazionalitatea duen
herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek
honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte:
– Betetako eskaera bat (FORM 2b).
– Baliozko pasaportea.
– Familia-loturak egiaztatzen dituzten agiriak.
– Erregistratu ondoren, “EBko herritarren
senitartekoentzako bizileku-txartela”
emango zaie. Haren balioa gehienez 5
urtekoa da.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
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Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

EBko nazionalitatea duten herritarrek eta
haien senitartekoek bizileku iraunkorreko eskubidea dute, Kroaziako Errepublikan jarraian
bost urtez bizi eta gero.

•

EBko herritarrek bizileku iraunkorra jakinarazi behar diote poliziari (5 urte etenik gabe
bizitzen egon ondoren), 3b inprimakia beteta.
Kasu horretan, bizileku-baimen biometriko
bat entregatuko zaie, gehienez, 10 urteko
balioa duena.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek “Bizileku iraunkorreko txartela” eskatu
behar diote poliziari (3b inprimakia), EBko herritarren senitartekoentzako bizileku iraunkorreko txartelaren balio-denbora amaitu baino
lehen.

•

“Bizileku iraunkorreko txartela”ren balio-denbora 10 urte da gehienez, eta automatikoki
berritu ahal da.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK

KROAZIAKO BARNE MINISTERIOA (kroazieraz –
ingelesez)
ATZERRITARREN LEGEA Official Gazette 130/2011 eta
74/2013 –azken aldaketa 2013ko ekainaren 19an((ikusi X. kapitulua, 153-183 artikuluak, orrialdeak: 7084). http://www.mup.hr/UserDocsImages/engleska%20
ikusizija/2014/Foreigners_Act_13.pdf
EB nazionalitatea duten pertsonentzako eta euren
senideentzako informazioa. http://stari.mup.hr/main.
aspx?id=120027#Stay%20and%20work%20of%20
EEA%20nationals%20and%20their%20family%20
members
EB nazionalitatea duten pertsonentzako erregistroziurtagiria eskatu (1b inprimakia). http://www.mup.hr/
UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_1b.
pdf
Bizileku-txartelaren eskaera EBko herritarren
erkidegotik kanpoko senideentzat (2b inprimakia)
http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/
stranci/2013/obrazac_2b.pdf
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta
euren senideentzako egoitza iraunkorrari buruzko
informazioa (3b inprimakia). http://www.mup.hr/
UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/obrazac_3b.
pdf
Harremanak. http://stari.mup.hr/1269.aspx
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KANPO-ARAZOETARAKO ETA EUROPAKO
ARAZOETARAKO MINISTERIOA (kroazieraz –
ingelesez)
Kroazian bizitzea (ikusi 2. atala: “Nationals of EEA
member states and their family members”)
http://www.mvep.hr/en/consular-information/stay-ofaliens/granting-stay-in-croatia-/
Harremanak (ikusi “DIRECTORATE FOR CONSULAR
AFFAIRS”). http://www.mvep.hr/en/contact/

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Kroaziako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/croacia/
index.htm

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO
GAIEN, EUROPAKO BATASUNAREN ETA
LANKIDETZAREN MINSITERIOA – ENBAXADA
ZAGREBEN
Kroazian ezartzeari buruzko informazioa. http://
www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/
Paginas/Establecerse.aspx
Kroazian lan egiteko informazioa. http://www.
exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/VivirEn/
Paginas/Trabajar.aspx
Harremanak. http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/ZAGREB/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionHarremanak.aspx

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Letonia
Hiriburua: Riga
EBko hizkuntza ofizialak: letoniera
Noiztik den EBko kidea: 2004ko
maiatzaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
2014ko urtarrilaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko kidea
2007ko abenduaren 21etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
0,38
24/ 28

15.350.566,90
26.856,60
25/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Letonia
Rankinga EBn

512.647.966
1.934.379

%

(milioi euro)

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
0,17

100
67
25/ 28

EB-ko nazionalitatea duten
pertsonen bizilekuari buruzko
erregulazio nazionala
2011ko abuztuaren 30eko 675. Legea, “Letoniako
Errepublikan sartu eta bizitzeko prozedurak EB nazionalitatea duten pertsonentzat eta euren senideentzat”
–2016ko azken aldaketa 2016ko ekainaren 7an-

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

•

EBko nazionalitatea duten herritarrak Letoniako Errepublikan baliozko nortasun-agiri
edo pasaporte bat aurkeztuz sar daitezke, eta
90 egunetik beherako aldi batean bizi.
EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoak pasaportea eta, beharrezkoa den kasuetan, dagokion bisa aurkeztu
sar daitezke Letonian, eta 90 egunetik beherako aldi batean bizi.

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea
•
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Letonian 3 hilabetetik gora bizi nahi duten
EBko nazionalitatea duten herritarrek Herritartasun eta Migrazio Sailean erregistratu
behar dute. Hori egitean, “Batasuneko herritarren erregistro txartela” jasoko dute.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

EB nazionalitatea duen pertsona bat erregistro txartela jasotzeko eskubidea izango du
kasu hauetan:
– Besteren edo norberaren kontura lan egitea.
– Ikastetxe homologatu batean ikasten ari
bada eta behar beste bizi-baliabide baditu
estatuko gizarte-laguntzako sistemarentzat
zama bat ez izateko, eta, gainera, Letonian egongo den denbora osorako osasun
laguntza daukala frogatzen duen agiria
badauka.
– Behar beste bizi-baliabide baditu estatuko
gizarte-laguntzako sistemarentzat zama
bat ez izateko, eta, gainera, Letonian egongo den denbora osorako osasun laguntza
daukala frogatzen duen agiria badauka.

bizkaiko foru aldundia
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–

Aurreko kasuetako baten dagoen EBko
nazionalitatea duen herritar baten senitartekoa bada, eta behar beste bizi-baliabide
baditu estatuko gizarte-laguntzako sistemarentzat zama bat ez izateko, eta, gainera, Letonian egongo den denbora osorako
osasun laguntza daukala frogatzen duen
agiria badauka.

•

Erregistro-txartela eskatzeko, EBko herritarrek
zuzenean joan behar dute Letoniako Herritartasun eta Migrazioaren Saileko Bulegoaren
(OCMA) edozein eskualde-bulegotan, honako
agiri hauekin batera:
– Baliozko nortasun-agiri edo pasaporte bat.
– Dagokion inprimakia beteta.
– Aipatutako baldintzetako bat betetzea
egiaztatzen duten agiriak.

•

EBko nazionalitatea duten herritarrek eskaturiko agiriak 90 hamarreko epe batean aurkeztu behar dituzte, estatuan sartu zirenetik
zenbatzen hasita. Horrez gain, ematen dituzten kopien jatorrikoak ere aurkeztu behar
dituzte.

•

Herritar bakoitzak, adingabeak barne, bere
eskaera bete behar du bereiz.

bizkaiko foru aldundia

•

Aipatutako erregistro-ziurtagiria eskatu beharrean, EBko nazionalitatea duen herritarrak, nahi
badu, “EBko herritarraren nortasun-txartela”
eska dezake. Eskaera Herritartasun eta Migrazioaren Saileko Bulegoan (OCMA) ere egiten da.

•

Ez dago erregistratu beharrik, baldin eta EBko
nazionalitatea duen herritarra:
– Letonian urtean gehienez 6 hilabetez bizi
bada, lan egiteko asmoz. Behin 6 hilabeteko aldia igarota, oraindik ez badu lanik
aurkitu, Letonian bizitzen jarrai dezake
erregistratu gabe, egiaz lan bila dabilela
frogatzen baldin badu, betiere.
– Letonian lan egin, baina EBko beste estatu
batean bizi bada, azken horretara gutxienez astean behin itzultzen delarik.
– Hezkuntza-erakunde batean erregistratutako ikasle bat bada eta Letonian urtebetetik (1) behera bizitzeko asmoa badu.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek Letonian hiru hilabetetik gora bizitzeko eskubidea dute, baldin eta
laguntzen dioten EBko senitarteko hori azaldutako kasuetakoren batean badago. “EBko
herritarraren senitartekoentzako bizilekubaimena” eskatu behar dute”.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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•

•

Hauexek aurkeztu behar dituzte horretarako:
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– Inprimakia beteta.
– Beste agiri batzuk, lagundutako EBko herritarraren inguruabarren arabera.
– Beste dokumentu batzuk, lagundutako
EBko herritarraren inguruabarren arabera.
EBko nazionalitatea duen herritar baten
senitartekoentzako bizileku-baimena berriztagarria da eta gehienez 5 urteko balio-denbora
du.

•

Bizileku iraunkorreko txartela 10 urterako
ematen da eta berritu ahal da.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek, Letonian legalki bost urtetik gora
jarraian bizi izan direnean, badute eskubidea
“bizileku iraunkorreko baimen” bat lortzeko;
hala, bada, bizileku-baimena berritzea edo
bizileku iraunkorreko baimena eskatzea dute
aukeran.

•

“Bizileku iraunkorreko baimena” eskatzeko,
EBko herritar baten erkidegotik kanpoko senideek zuzenean aurkeztu behar dute Herritartasun eta Migrazioaren Saileko Bulegoan
(OCMA):
– Dagokion eskabidea beteta.
– Baliozko nortasun-agiri bat edo pasaportea.
– Familiaren kalitatea egiaztatzeko agiriaren
kopia bat.
– Beste dokumentu batzuk, hala denean.

•

EBko nazionalitatea duten herritarren erkidegotik kanpoko herritarren “bizileku iraunkorreko baimena” 10 urterik behin egiten da eta
berritu daiteke.

Bizileku iraunkorreko eskubidea
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•

Letonian legalki bost urtez jarraian bizi izan
den EBko herritar batek badu eskubidea “bizileku iraunkorreko txartel” bat jasotzeko”.

•

Bizileku iraunkorreko txartela jasotzeko, eskatzaileak Herritartasun eta Migrazio Saileko
bulegoan (OCMA):
– Baliozko nortasun-agiria edo antzekoa.
– Dagokion inprimakia beteta.
– Letonian bizileku iraunkorreko eskubidea
erdiesteko betekizunak betetzen dituela
egiaztatzen duten agiriak.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
LETONIAKO LEGERIARI BURUZKO WEB GUNEA
– LIKUMI - (letoniera)
2011ko abuztuaren 30eko 675 zk.ko Legea, “EBko
nazionalitatea duten pertsonak eta euren senideak
Letoniako Errepublikan sartzeko eta bizitzeko
prozedurei buruzkoa –azken aldaketa, 2016ko
ekainaren 7koa• http://www.likumi.lv/doc.php?id=235499 - letonieraz
• http://m.likumi.lv/saistitie.php?id=235499&saistitie_
id=7 - ingelesez

HERRITARTASUN ETA MIGRAZIO-GAIETAKO
BULEGOA (OCMA) (letoniera – errusieraz ingelesez)
EB nazionalitatea duten pertsonentzat eta euren
senideentzat Letonian sartzeari eta bizitzeari buruzko
informazioa. http://www.pmlp.gov.lv/en/home/
services/registration-cards.html
EB nazionalitatea duten eta Letonian hiru hilabete
baino gehiago bizi nahi duten pertsonentzako
dokumentuak (eta baldintzak). http://www.pmlp.
gov.lv/en/home/services/residence-permits/whatresidence-documents-are-issued-to-the-union-citizensand-their-family-members.html
Bizilekurako agiriak eskatzeko inprimakia
(“Application for Residence Document of Europe
Union citizen or Union Citizen’s Family Member)”).
https://www.pmlp.gov.lv/en/assets/documents/
Uztur%C4%93%C5%A1an%C4%81s/pielikumi/UA_
anketa_ES_2016.pdf
Harremanak. http://www.pmlp.gov.lv/en/home/
contacts/
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LETONIAKO ERREPUBLIKAKO KANPOKO
GAIETARAKO MINISTERIOA (letonieraz –
errusieraz - ingelesez)
Letonian sartzeari eta bizitzeari buruzko informazioa
EBko nazionalitatea duten pertsonentzat eta euren
senideentzat. http://www.mfa.gov.lv/en/consularinformation/entry-into-to-latvia-by-citizens-of-memberstates-of-the-eu-eea-and-the-swiss-confederation-andtheir-family-members
Harremanak. http://www.mfa.gov.lv/en/consularinformation

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAIEN,
EUROPAR BATASUNAREN ETA LANKIDETZAREN
MINISTERIOA – ENBAXADA RIGAN
Erroldatzeari buruzko informazioa (ikusi “erroldatzea”
atala). http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/
es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
Erregistro-ziurtagiriari buruzko informazioa
(ikusi “bizitzeko erraztasunak” atala). http://www.
exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/VivirEn/Paginas/
DocumentacionTramites.aspx

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Letoniako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/letonia/
index.htm

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Lituania
Hiriburua: Vilna
EBko hizkuntza ofizialak: lituaniera
Noiztik den EBko kidea: 2004ko
maiatzaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
2015eko urtarrilaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko kidea
2007ko abenduaren 21etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
0,55
22/ 28

15.350.566,90
41.857,00
24/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Lituania
Rankinga EBn

512.647.966
2.808.901

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala

100
78
18/ 28

EBko nazionalitatea duen herritar bat administrazio-izapiderik egin behar izan gabe
onartzen da eta 3 hilabete gainditu gabe egon
daiteke Lituaniako Errepublikan, baliozko
nortasun-agiri edo pasaporte bat baino ez du
eduki behar.

EBko nazionalitatea duen herritar batek badu
eskubidea Lituanian 3 hilabetetik gora bizilekua izateko, baldin eta ondorengo kasuetakoren bat betetzen badu:
– Besteren edo norberaren konturako langilea da.
– Baditu behar beste bizi-baliabide norberarentzat zein familiarentzat, eta badu,
halaber, baliozko gaixotasun-aseguru bat.
– Ikaslea da edo lan-praktikaldi batean
parte hartzen ari da, norbera eta familia
mantentzeko behar beste baliabide izanik,
betiere, bai eta baliozko osasun-aseguru
bat ere.
– Aurreko kasuetako batean dagoen EBko
nazionalitatea duen herritar baten familiako kidea da, eta berarekin birbatu behar
da.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten
senitartekoak Lituaniako Errepublikan onar
ditzakete EBko herritarrarekin batera, gehienez, 3 hilabete, Estatuko agintarien aurrean
erregistratu behar izan gabe. Pasaportea
eta, beharrezkoa den kasuetan, bisa bakarrik
behar dituzte.

EBko nazionalitatea duen herritar batek
Lituanian hiru hilabetetik gora bizi nahi badu,
hauek egin behar ditu:
– Bere bizileku-eskubidea egiaztatzen duen
ziurtagiri bat eskuratu.
– Udal-agintaritzaren aurrean bere bizilekua adierazi (“errolda”).

•

Ziurtagiri eskuratzeko (“Europos Sajungos
Piliecio Pazyma”), EBko herritarrak Barne
Ministerioko Migrazio Saileko tokiko bulego
batera joan behar du, eta honako agiri hauek
aurkeztu:
– Dagokion Eskaera (lituanieraz-ingelesez).

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
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Indize (28ko EB = 100)

100
0,27

•

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

Lituaniako Errepublikako 2004ko apirilaren
29ko Legea, atzerritarren legezko estatusari
buruzkoa; azken aldaketa: 2009ko uztailaren
22an (azken aldaketa 2017ko azaroaren 16an).

•

%

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

bizkaiko foru aldundia
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–
–

Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea
eta kopiak.
Bizileku-eskubidea baduela egiaztatzen
duten agiriak (esate baterako, lan-kontratua, edo bizitzeko behar beste baliabide
izatearen frogak).

•

EB nazionalitatea duten pertsonen egoitza
eskubidea egiaztatzen duen ziurtagiriak 5 urteko gehieneko iraupena du (epe laburrerako
ematen da aurreikusitako egoitza 5 urte baino
gutxiagokoa bada) eta 8,60 euro balio ditu.

•

Erroldarako, EBko herritarrak bizi den tokiko
Udaletxera joan behar du (“Seniunijos”), eta
honako hauek aurkeztu:
– Bizilekua egiaztatzen duten agiriak.
– Erregistro-ziurtagiria.
– Bizilekua egiaztatzen duten agiriak.

•

Lituanian 3 hilabetetik gora bizi nahi duten
EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik

bizkaiko foru aldundia

kanpoko senitartekoek “aldi baterako bizilekutxartel” bat eskatu behar dute. Baimen horrek
ere gehienez 5 urteko iraunaldia izango du,
eta berritu ahal izango da. Igortze kostua 20
eurokoa da eta berritze bakoitzak 5,70 euro
balio ditu.
•

Eskatzeko, agiri hauek aurkeztu behar dituzte
Barne Ministerioko Migrazio Saileko tokiko bulego batean:
– Dagokion Eskaera (lituanieraz-ingelesez).
– Nortasun-agiria eta baliozko pasaportea
eta kopiak.
– Familia-loturak egiaztatzen dituzten agiriak.
– Laguntzen duten EBko nazionalitatea duen
herritarra norberaren edo besteren konturako langilea ez bada, baliabide ekonomiko nahikoak dauzkatela frogatzen duten
agiriak, eta baliozko osasun-asegurua.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Bizileku iraunkorreko eskubidea

90

•

Lituanian legalki azken 5 urtean bizi izaniko
EBko nazionalitatea duen herritarrak eta
haren senitartekoek bizileku iraunkorreko
eskubidea dute.

•

Lituanian bizileku iraunkorreko eskubidea
duten EBko herritarrei bizileku iraunkorreko
egiaztagiri bat emango zaie dagokion Eskaera
aurkezten badute (lituanieraz). Izapide hori
aukerakoa da eta 8,60 euro balio ditu.

•

Lituanian bizileku iraunkorreko eskubidea
duten EBko nazionalitatea duen herritar baten
EBtik kanpoko senitartekoek “bizileku iraunkorreko txartel” bat lortu behar dute.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

Baimen horrek 10 urteko iraupena dauka, eta
epealdi horren ostean berritu behar da. Horretarako, dagokion Eskaera aurkeztu behar
da (lituanieraz) Barne Ministerioko Migrazio
Saileko tokiko bulegoan. 20 euro balio du.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
LITUANIAKO PARLMAENTUA – LEGEZKO
EGINTZEN ERREGISTROA (lituanieraz –
ingelesez)
Lituaniazko atzerritarrei buruzko legea, bertsio
ofiziala ingelesez (ikus V. Kapitulua. “Legal status
of citizens of EU member states in the Republic of
Lithuania”, 97-106 artikuluak) - egonkortutako azken
bertsioa 2015eko irailaren 1ekoa, azken aldaketa
2017ko azaroaren 16koa. https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/d7890bc0fa2e11e4877aa4fe9d0c24b0?j
fwid=181l7li0hc
Atzerritarrei buruzko legearen egunareketen bilaketa
(sartu bilaketa “Title” testuan “Law on the Legal
Status of Aliens” testua eta sakatu “Search”). http://
www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_e.htm

LITUANIAKO BARNE MINISTERIORKO
MIGRAZIO SAILA (lituanieraz – errusieraz ingelesez)
Atzerritarrei buruzko Legeria Lituanian. https://www.
migracija.lt/index.php?-1511464671
EB nazionalitatea duten pertsonak eta euren senideak
Lituanian sartzea. https://www.migracija.lt/index.
php?1979891275
EB nazionalitatea duten pertsonentzako 3 hilabetetik
gorako bizilekurako eskubidea. https://www.migracija.lt/
index.php?1280834830
EB nazionalitatea duten pertsonen erkidegokoak
ez diren senideentzako 3 hilabete baino gehiagoko
bizilekurako eskubidea. https://www.migracija.lt/index.
php?-1724617316
EB nazionalitatea duten pertsonentzat eta euren
senideentzat bizileku iraunkorreko eskubidea. https://
www.migracija.lt/index.php?1607962564
EB nazionalitatea duten pertsonentzako erregistro
ziurtagiria eskatzeko inprimakia. https://www.migracija.
lt/index.php?-1391754926
EB nazionalitatea duten pertsonentzako erkidegokoak
ez diren senideen egoitza txartelerako eskari
inprimakia. https://bit.ly/2S2bEOT
EB nazionalitatea duten pertsonentzako egoitza
iraunkorreko egiaztagiria lortzeko eskari inprimakia
(lituanieraz). https://bit.ly/2G0xNGY
EB nazionalitatea duten pertsonentzako erkidegokoak
ez diren senideentzako egoitza iraunkorreko txartela
eskatzeko inprimakia (lituanieraz). https://bit.ly/2SeNTCy
Harremanak. https://www.migracija.lt/index.php?542932606

EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta
euren senideentzako bizileku dokumentuei buruzko
informazioa (ikusi “Live in Lithuania: EU citizens”
atala). http://www.lietuva.lt/100/en/live-in-lithuania/
get-your-papers-ready

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAIEN,
EUROPAR BATASUNAREN ETA LANKIDETZAREN
MINISTERIOA – ENBAXADA VILNIUSEN
Erregistro-ziurtagiriari buruzko informazioa (ikusi
“Bizileku-baimena eskuratzea Lituanian”). http://
www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/
Paginas/DocumentacionTramites.aspx
Erroldatzeari buruzko informazioa (ikusi “Erroldatzea”
atala). http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/
VILNIUS/es/VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx
Lituanian lan egiteko informazioa (ikusi “Bizilekubaimen eta lan motak” eta “Bizilekua” atalak). http://
www.exteriores.gob.es/Embajadas/VILNIUS/es/VivirEn/
Paginas/Trabajar.aspx

LITUANIAKO GOBERNUA – HERRIALDEARI
BURUZKO ATARI OFIZIALA (lituanieraz –
ingelesez – frantsesez – alemanez)

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)

EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta
euren senideentzako bizilekuari buruzko informazio
orokorra (ikusi “EU Citizens” atala). http://www.lietuva.
lt/100/en/live-in-lithuania/get-a-permission

Lituaniako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/lituania/
index.htm

bizkaiko foru aldundia
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Luxenburgo
Hiriburua: Luxenburgo
EBko hizkuntza ofizialak: frantsesa eta
alemana
Noiztik den EBko kidea: 1958ko urtarrilaren
1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea 1999ko
urtarrilaren 1etik.
Schengen: Schengen eremuko kidea 1995eko
martxoaren 26tik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
0,12
27/ 28

15.350.566,90
55.377,80
20/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Luxemburgo
Rankinga EBn

512.647.966
602.005

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala
•

2008ko abuztuaren 29ko Legea, pertsonen
joan-etorri askeari eta immigrazioari buruzkoa
(Mémorial A, 138. zk., 2008-09-10ekoa) (ikus
2024. orrialdea eta hurrengoak – azken
aldaketa 2017ko martxoaren 20an-

•

2008ko irailaren 5eko Erregelamendua,
pertsonen joan-etorri askeari eta immigrazioari buruzko 2008ko abuztuaren 29ko legean
(Mémorial A, 138. zk., 2008-09-10ekoa) ezarritako administraziozko formalitateen inguruko
zenbait xedapen betearaztekoa.

EBko nazionalitatea duten herritarrak beren
baliozko nortasun-agiri edo pasaportearekin sar
daitezke Luxenburgon, eta hiru hilabeteko aldi
batean gehienez bizi.

•

EBko nazionalitatea duen herritar bati laguntzen
dioten EBtik kanpoko senitartekoak baliozko pasaporte batekin eta bisa batekin (beharrezkoa
den kasuetan) sar daitezke Luxenburgon, eta
han hiru hilabete bitarte, gehienez, bizi.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

Indize (28ko EB = 100)

100
0,36

100
253
1/ 28

•

EBko nazionalitatea duten herritarrak
Luxenburgon hiru hilabetetik gora bizi
daitezke, baldin eta kasu hauetako batean
badaude:
– Lan egiten badute besteren kontura edo
norberaren kontura.
– Beraientzat eta bere familiarentzat nahikoa baliabideak dituztela egiaztatzen
duten ez-aktiboak, Estatuko gizarte-laguntzako sistemetarako zama bat ez izateko. Horrez gain, Luxenburgon arrisku
guztiak bere gain hartzen dituen aseguru
mediko bat dutela egiaztatu beharko
dute.
– Estatuak onarturiko ikastetxe batean
izena emanda dauden ikasleak, norberarentzat zein familiarentzat behar
beste baliabide badituztenak, gizartelaguntzako sistementzat zama izan gabe,
osasun-aseguru bat izateaz gain.
– Familiako kideak dira.

•

Luxenburgon hiru hilabetetik gora bizi nahi
duten EBko herritarrek tokiko agintarien
aurrean erregistratu behar dute, eta erregistro-ziurtagiria (attestation d’enregistrement)
lortu. Agiri horretan, izen-abizenak, helbidea, erregistro-data eta erregistro-deklarazioaren zenbakia jasoko dira, baina ez dira
ez nazionalitatea ez argazkia agertuko.

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

Per capita BPGd-a
2017KO BAI

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

92
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•

•

Horretarako, estatuan sartu ondorengo hiru
hilabeteak bete baino lehen, haien bizilekuari
dagokion tokiko administraziora jo behar dute
eta hauexek aurkeztu:
– Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
– Dagokion Eskaera beteta.
– Besteren konturako langileak badira: lankontratua.
– Bere konturako langilea bada, autonomo
gisa inskribatuta egotea edo zerbitzuak
emateko kontratua edo besteren bat izatea.
– Ez-aktiboa izanez gero: norberarentzat eta
familiarentzat behar beste baliabide izatearen egiaztagiria eta osasun-asegurua.
– Ikaslea izanez gero: Luxenburgoko Dukerri Handiak onarturiko hezkuntza-zentro
batean izena emanda egotearen froga.
EBko herritarrak diren EBko nazionalitatea
duen herritar baten senitartekoek, erregistroziurtagiria eskatzeko, honako agiri hauek
aurkeztu behar dituzte:
– Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea.
– Dagokion Eskaera beteta.

bizkaiko foru aldundia

–

–

Laguntzen duten EBko nazionalitatea duen
pertsonaren Erregistro Ziurtagiriaren kopia.
Familia-loturak frogatzen dituen agiria.

•

Erregistro-ziurtagiriaren balioa mugagabea
da.

•

Luxenburgon hiru hilabetetik gora bizi nahi
duten EBko nazionalitatea duen herritar baten
familiako EBtik kanpoko kideek “EBko herritarren senitartekoentzako bizileku-txartel” bat
lortu behar dute (“Carte de séjour pour membre
de famille d’un citoyen de l’Union”).

•

EBko herritarren senitartekoentzako bizilekutxartela eskatzeko, haien bizilekuari dagokion
tokiko agintaritzari zuzendu behar zaizkio, eta
honako hauek aurkeztu:
– Dagokion Eskaera beteta.
– Baliozko pasaportea, sarrera-bisa barne,
hala badagokie.
– Argazkia.
– Laguntzen duten EBko nazionalitatea duen
pertsonaren erregistro-ziurtagiriaren kopia.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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–

•

Familia-loturak daudela egiaztatzen duten
agiriak.

94

Bizileku iraunkorreko eskubidea duten EBko
nazionalitatea duen herritar baten erkidegotik
kanpoko senideek, hala nahi badute, “EBko
herritar baten senidearen bizileku iraunkorreko txartela” lor dezakete (“Carte de séjour
permanent de membre de famille d’un citoyen
de l’Union”), Luxenburgon bost urtez legez
bizitzen egon ostean.

•

Horretarako, agiri hauek aurkeztu beharko
dituzte:
– Dagokion inprimakia beteta.
– Baliozko pasaportearen kopia.
– Argazkia.
– Luxenburgon, lagundutako EBko nazionalitatea duen herritarrarekin, legalki bost
urtez baino gehiagoz jarraian bizi izan
direla egiaztatzen duten agiriak.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten erkidegotik kanpoko senideen bizileku iraunkorreko txartelak hamar urterako balio du, eta hamar urtez behin eskubide osoz berri daiteke.

Egoitza txartel honek bost urteko gehieneko
epea du (txikiagoa izango litzateke aurreikusitako egonaldia 5 urte baino txikiagoa bada),
eta berritu daiteke.

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

EBko nazionalitatea duten herritarrek eta
haien senitartekoek bizileku iraunkorreko
eskubidea dute, Luxenburgon legalki eta
jarraian bost urtez bizi eta gero.

•

EBko herritarrek “bizileku iraunkorreko ziurtagiria” (Attestation de séjour permanent) eskura
dezakete hala nahi badute. Horretarako agiri
hauek aurkeztu behar dizkiete bizi diren lekuko tokiko agintariei:
– Dagokion inprimakia beteta.
– Nortasun-agiriaren kopia.
– Luxenburgon legalki bost urtez baino
gehiagoz jarraian bizi izan dela egiaztatzen
duten agiria.

•

•

EBko nazionalitatea duten herritarren EBko
herritar diren senitartekoek, bestalde, hauek
aurkeztu behar dituzte:
– Dagokion inprimakia beteta.
– Nortasun-agiriaren kopia.
– Luxenburgon, lagundutako EBko nazionalitatea duen herritarrarekin, legalki bost
urtez baino gehiagoz jarraian bizi izan
direla egiaztatzen duten agiriak.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
LEGEDIA- LUXENBURGOKO GOBERNUAREN
ATARI JURIDIKOA (frantsesez)
Pertsonak aske ibiltzeari eta immigrazioari buruzko
2008ko abuztuaren 29ko Legea, 138 zk.ko Mémorial
A delakoan argitaratua (2008.09.10)– azken aldaketa
2017ko martxoaren 20an-. http://legilux.public.lu/eli/etat/
leg/loi/2008/08/29/n1/jo
2008ko abuztuaren 29ko Legearen egonkortutako
azken bertsioa, pertsonen zirkulazio askeari eta
immigrazioari buruzkoa (2013ko uztaila). http://legilux.
public.lu/eli/etat/leg/tc/2013/07/03/n2/jo
2008ko irailaren 5eko Erregelamendua, pertsonak aske
ibiltzeari eta immigrazioari buruzko 2008ko abuztuaren
29ko Legean ezarritako administrazio formalitateen
gaineko zenbait xedapen betearaztekoa, 138. zk.ko
Mémorial A delakoan argitaratua (2008.09.10). http://
legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2008/138

GUICHET-LU, LUXENBURGOKO ESTATUKO
ADMINSITRAZIO GIDA (frantsesez– alemanezingelesez)
EBko nazionalitatea duten herritarren eta euren
senideen hiru hilabete baino gutxiagoko egoitza. https://
guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/moins-3-mois/
citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.html
EBko nazionalitatea duten pertsonen hiru hilabete
baino gehiagoko egoitza. https://guichet.public.lu/fr/
citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditionsentree/sejour-travail.html
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako bizileku
iraunkorra. https://guichet.public.lu/fr/citoyens/
immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/sejour-5-ans/
attestation.html
EBko nazionalitatea duten pertsonen EBtik kanpoko
senideentzako bizileku iraunkorra. https://guichet.public.
lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/membre-familleUE/conditions-entree/membre-famille-UE.html
EBko nazionalitatea duten EBtik kanpoko senideentzako
bizileku iraunkorra. https://guichet.public.lu/fr/citoyens/
immigration/plus-3-mois/membre-famille-UE/sejour-5ans/carte-sejour-permanent-membre-famille.html
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako
eskabidearen inprimakia (3 hilabetetik gorako
bizilekua). https://guichet.public.lu/content/dam/
guichet/catalogue-formulaires/immigration-citoyen-UE/
declaration-enregistrement-citoyen-UE/declarationenregistrement-ue.pdf
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eskabi
dearen inprimakia (bizileku iraunkorra). https://guichet.
public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/
immigration-citoyen-UE/attestation-sejour-permanentcitoyen-UE/attestation-sejour-permanent-ue.pdf
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako hirugarren
herrialdeetako senideentzako eskari inprimakiak
(“bizileku-txartela”). https://guichet.public.lu/content/
dam/guichet/catalogue-formulaires/immigration-tiers-
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membre-famille-UE/carte-sejour-membre-famille-UE/
carte-sejour-membre-famille-ue.pdf
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako hirugarren
herrialdeetako senideentzako eskari inprimakiak
(“bizileku iraunkorreko txartela”). https://guichet.
public.lu/content/dam/guichet/catalogue-formulaires/
immigration-tiers-membre-famille-UE/carte-sejourpermanent-membre-famille-ue/demande-carte-sejourpermanent.pdf
Immigrazio Zuzendaritzarekin harremana - Atzerriko
eta Europako gaien Ministerioaren atzerritarrentzako
zerbitzuak (Kanpoko eta Europako Gaietarako
Ministerioa. https://guichet.public.lu/fr/organismes/
organismes_citoyens/ministere-affaires-etrangeres/
direction-immigration-service-etrangers.html

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Luxenburgoko nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/
luxemburgo/index.htm
Luxenburgon bizi. http://www.mitramiss.gob.es/es/
mundo/consejerias/belgica/residir/contenidos/ReqResid.
htm#Luxemburgo
Luxenburgo lan egin. http://www.mitramiss.gob.es/
es/mundo/consejerias/belgica/trabajar/Luxemburgo/
contenidos/ReqTrab.htm
Harremanak – Belgikako Lan, Migrazio eta Gizarte
Segurantzako Kontseilaritza (Luxenburgoko bulegoa).
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
belgica/consejeria/contenidos/Direcciones.htm

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Malta
Hiriburua: La Valeta
EBko hizkuntza ofizialak: maltera eta
ingelesa
Noiztik den EBko kidea: 2004ko
maiatzaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea 2008ko
urtarrilaren 1etik
Schengen: Schengen eremuko kidea
2007ko abenduaren 21etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
0,09
28/ 28

15.350.566,90
11.139,70
28/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Malta
Rankinga EBn

512.647.966
475.701

%

(milioi euro)

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
0,07

100
96
13/ 28

EB-ko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
bizilekuari buruzko araudi
nazionala
“2007 agindua, EBko nazionalitatea duten pertsonen eta euren senideen mugimendu askatasunari buruzkoa” (azken aldaketa 2012an)

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea

96

•

EBko nazionalitatea duten herritarrak baliozko
nortasun-agiri edo pasaporte batekin sar daitezke Maltan, eta hiru hilabeteko aldi batean
gehienez bizi. Enplegua aktiboki bilatzen ari
diren kasuan, aldi hori 6 hilabetera arte luza
daiteke.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoak baliozko pasaporte eta
bisa batekin sar daitezke Maltan, eta han hiru
hilabete bitarte, gehienez, bizi, bidezkoa bada.

•

EBko nazionalitatea duten herritarrek eta
haien senideek Maltan daudela jakinarazi
behar dute Florianako poliziaren bulegoetan,
heldu eta hurrengo hilabetearen barruan,
betiere hotel batean ostatu hartzen ez badute. Betebehar hau ez betetzekotan 23,29
eta 232,94 euro arteko administrazio isuna
jasotzea izan daiteke.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea
•

EBko nazionalitatea duten herritarrek badute
bizilekua Maltan hiru hilabetetik gora izateko eskubidea, baldin eta kasu hauetako bat
betetzen badute:
– Norberaren edo besteren kontura lanean
aritzea.

bizkaiko foru aldundia
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–

–

•

•

•

Estatuko gizarte-laguntzako sistementzat zama izan gabe, norberarentzat zein
familiarentzat behar beste baliabide eta
osasun-estaldura egokia izatea.
Ikasleak izatea, estatuko gizarte-laguntzako sistementzat zama izan gabe, norberarentzat zein familiarentzat behar beste
baliabide izatea, eta osasun-aseguru egoki
bat ere izatea.

EBko herritar batek Maltan hiru hilabetetik
gora bizi nahi badu, bizileku-ziurtagiria eskatu
behar du (“Residence document”). Enplegua
aktiboki bilatzen ari diren kasuan, bizilekuziurtagiria estatuan 6 hilabete bizitzen egon
ostean atera daiteke.
Maltan hiru hilabetetik gora bizi nahi duten
EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek bizileku-txartel bat lortu behar dute.
Agiri bata zein bestea eskatzeko, (atala: “Expatriates”, CEA A/ J/ M/ F inprimakiak) bete behar
da, eta norberak joan behar du Herritartasuneta Atzerriratze-gaietarako Sailera jatorrizko
agiri hauekin:

bizkaiko foru aldundia

–
–
–

–

Baliozko pasaportea edo nortasun-agiria.
Herritarra azaldutako kasuetako batean
dagoela frogatzen duten agiriak.
Familiako kideei dagokienez, familia-loturak edo mendekotasun-egoera frogatzen
duten agiriak.
Erkidegotik kanpoko familiako kideen
kasuan, laguntzen ari diren EBko nazionalitatea duen herritarraren erregistro-ziurtagiriaren kopia.

•

Dokumentu hauek lehendabiziko aldiz
eskatzean ez dute tasarik ordaintzen EBko
nazionalitatea duten herritarrek eta euren
senideek. Dena den, galtzekotan, lapurtzekotan edo apurtzekotan, dagokion tasa ordaindu
beharko dute (22 euro).

•

Gainera, EBko herritarrek eta euren senitartekoek Maltakoak ez diren atzerritar
guztientzako nortasun elektronikoko ID 1A
MOTA, erregistroko inprimakia bete behar
dute. Izapidetu ondoren, “e-Residence Card”
deitutakoa emango zaie, nortasun agiria eta
egoitza dokumentua dena.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Bizileku iraunkorreko eskubidea

98

•

Herrialdean legalki 5 urtez jarraian bizi izaniko
EBko nazionalitatea duen herritarrak eta
haren familiako kideek Maltan modu iraunkorrean bizitzeko eskubidea dute.

•

Herritartasun- eta Atzerriratze-gaietarako
sailak Maltan bizileku iraunkorra izateko
eskubidea duen EBko nazionalitatea duen
herritarrari “bizileku iraunkorreko ziurtagiri”
bat emango dio, interesdunak aurretik hala
eskatzen badu.

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea duten EBko
nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek bizileku iraunkorreko
baimena lortu behar dute. Agiri horrek hamar
urteko balioa izango du eta automatikoki berrituko da eskatzen denean, aurreko txartela
iraungi aurretik.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

Bi dokumentuak eskatzeko, dagokion inprimakia bete (CEA inprimakia, P formatua) eta norberak aurkeztu behar du Herritartasun- eta
Atzerriratze-gaietarako Sailean agiri hauekin:
– Pasaportea edo nortasun-agiria.
– Maltan 5 urtez jarraian bizilekua izana
frogatzen duten agiriak.
– Familiako kideak baldin badira, familialoturak edo mendekotasuna frogatzen
dituzten agiriak.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
MALTAKO JUSTIZIA, KULTURA ETA TOKIKO
GOBERNUKO MINISTERIOA (malteraz –
ingelesez)
“2007 agindua, EBko nazionalitatea duten herritarren
eta euren senideen mugimendu askatasunari
buruzkoa”. Ikusi bertsio egonkortua ingelesez (2012ra
arteko aldaketak ditu). http://justiceservices.gov.mt/
DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=11755&l=1

“IDENTITY MALTA” AGENTZIA (malteraz –
ingelesez)
Maltan bizitzeko dokumentuei buruzko informazioa
(ikusi “EU nationals” atala). https://identitymalta.com/
citizenships-expatriates/
Ohiko galderak. https://identitymalta.com/expatriatesfaqs
EBko nazionalitatea duten herritarren eta euren
senideen egoitza eskari inprimakia:
• Langileak: CEA A formatua. https://identitymalta.
com/wp-content/uploads/2014/07/form-a_A4.pdf
• Baliabide ekonomiko nahikoak: CEA J formatua
https://identitymalta.com/wp-content/uploads/2015/09/
CEA-Form-J-B.pdf
• Ikasleak: CEA M formatua. https://identitymalta.
com/wp-content/uploads/2014/07/CEA-Form-M.pdf
• EBko nazionalitatea duten herritarren senideak
(erkidegokoak eta erkidegotik kanpokoak): CEA F
formatua. https://identitymalta.com/wp-content/
uploads/2014/07/CEA-Form-F.pdf
• Bizileku iraunkorra: CEA P formatua. https://
identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/FormP-Permanent-Residence-Certificate-Card.pdf
• Nortasun elektronikoko erregistroa: ID1A. https://
identitymalta.com/wp-content/uploads/2014/07/FormID-1A-Electronic-Identity-Registration-Form_F.pdf
Harremanak. https://identitymalta.com/contact-us
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MALTAKO GOBERNUA (malteraz – ingelesez)
Bizitzeko formalitateak. https://www.gov.mt/en/
Life%20Events/Pages/Residence%20Formalities/default.
aspx

JOBS PLUS – MALTAKO ENPLEGUARI BURUZKO
INFORMAZIO ATARIA (malteraz - ingelesez)
Maltan enplegu bila ari diren EBko nazionalitatea
duten pertsonentzako informazioa. https://jobsplus.
gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/guidance-services/
foreign-seeking-employment-malta
Maltako bizi-baldintzei buruzko informazio-liburuxka
(ikusi 9. orria, “2.3 Registration procedures and
residence permits“ atala).vhttps://jobsplus.gov.
mt/resources/publication-statistics-mt-mt-en-gb/
publications/fileprovider.aspx?fileId=1248

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAIEN,
EUROPAR BATASUNAREN ETA LANKIDETZAREN
MINISTERIOA – ENBAXADA LA VALETAN
Maltan bizitzeko dokumentuei buruzko informazioa
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/
VivirEnMalta/Paginas/Empadronamiento.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/
VivirEnMalta/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-doblenacionalidad-o-facilidades-para-la-obtenci%C3%B3ndel-permiso-de-residencia.aspx
Maltan lan egiteari buruzko informazioa. http://
www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/
VivirEnMalta/Paginas/Tipos-de-permisos-de-residenciay-de-trabajo-tr%C3%A1mites-plazos-y-requisitos.aspx
Harremanak. http://www.exteriores.gob.es/
Embajadas/LAVALETA/es/Embajada/Paginas/
HorariosLocalizacionContacto.aspx

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Polonia
Hiriburua: Varsovia
EBko hizkuntza ofizialak: poloniera
Noiztik den EBko kidea: 2004ko
maiatzaren 1etik
Moneta: eslotia. Polonia euroa
erabiltzen hasteko prestatzen ari da
Schengen: Schengen eremuko kidea
2007ko maiatzaren 21etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
7,41
6/ 28

15.350.566,90
465.604,90
8/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Polonia
Rankinga EBn

512.647.966
37.976.687

(milioi euro)

EB-ko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
bizilekuari buruzko erregulazio
nazionala

–

–

2006ko uztailaren 14ko legea, Poloniako Errepublikan sartzeko, bizitzeko nahiz hartatik irteteko EBko herritarrentzako eta haien familiako
kideentzako baldintzei buruzkoa.

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak

–

•

EBko herritar bat, Poloniako Errepublikan, haren nortasuna eta herritartasuna egiaztatzen
dituen baliozko nortasun-agiri edo pasaporte
batekin sar daiteke.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitarteko
bat, Poloniako Errepublikan, baliozko pasaporte batekin eta, beharrezkoa den kasuetan,
bisa batekin sar daitezke.

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

100

EBko herritar batek badu eskubidea Polonian
hiru hilabetetik gora bizitzeko, baldin eta baldintza hauetako bat betetzen badu:
– Besteren edo norberaren kontura lan egitea.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
3,03

100
70
22/ 28

Osasun-aseguru bat eta norbera zein
familia mantentzeko behar beste baliabide
izatea, gizarte-laguntzarik jaso behar izan
gabe.
Ikasten edo lanbide-heziketako ikastaro
batean egotea, eta osasun-asegurua zein
estatuaren laguntza behar ez izateko behar beste baliabide izatea.
Poloniako herritartasuna duen herritar
batekin ezkonduta egotea.

•

EBko nazionalitatea duten eta Polonian hiru
hilabete baino gehiagoz bizi nahi duten pertsonek EBko nazionalitatea duten pertsonentzako egoitza erregistro ziurtagiria eskatzeko
betebeharra dute.

•

Horretarako, norberak joan behar du eskualdeko bulegora (“Voivode”), gehienez Polonian
sartu eta hiru hilabeteko epea bukatzen den
egunean. Enplegu bila ari bada, 6 hilabetera
luzatu daiteke epe hori.

•

Erregistroaren Eskaera Eskaerarekin batera,
hauexek aurkeztu behar dira:
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– Deskribatutako baldintzak betetzen dituela
egiaztatzen duten agiriak (esaterako, enpresaburuaren deklarazioa).
– Erkidegoko senideen kasuan, EBko herritarraren bizileku-erregistroaren ziurtagiria.
Horrekin batera, familia-loturak daudela
erakusten duten agiriak ere aurkeztu beharko ditu.

Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea

•

%
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•

–

Izapide honek ez du kosturik eta berehala
egiten da. Bizilekua erregistratu duten EBko
nazionalitatea duten herritarrei “Europar
Batasuneko herritarrentzako bizileku-erregistroko ziurtagiri” bat ematen zaie.

–
–

Lagundutako EBko nazionalitatea duten
pertsonaren erregistro-ziurtagiria.
Familia-loturak badaudela egiaztatzen
duten agiriak.
5 argazki.

•

Hiru hilabetetik gora Polonian bizi nahi duten
EBko nazionalitatea duen herritar baten
erkidegotik kanpoko senideek “bizileku-txartel
bat eskuratu behar dute EBko herritar baten
senide gisa, herrialdera sartzen direnetik hiru
hilabete igaro eta hurrengo egunean gehienez
ere.

•

“EBko herritar baten senitartekoen bizilekutxartelak” gehienez 5 urteko balio-epea dauka
(epea laburragoa izango da planifikatutako
egonaldia laburragoa bada). Izapideak ez
du kosturik eta txartela eskatzen denetik 6
hilabeteko epean egingo da (berehala ematen
zaio eskaera aurkeztu duen ziurtagiri bat).

•

EBko herritar baten senidearen bizilekutxartelaren Eskaera zuzenean aurkeztu behar
da dagokion eskualdeko bulegoan (“Voivode”).
Horrekin batera, agiri hauek ere aurkeztu
behar dira:
– Baliozko pasaportea eta bisa, hala badagokio.

•

Eskaera guztiak polonieraz eta inprimaki ofizialetan egin behar dira. Eskaerarekin batera
aurkezten diren agirietako batzuk polonieraz
ez badaude, itzulpen ofiziala erantsi beharko
zaie.

bizkaiko foru aldundia
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Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

EBko nazionalitatea duen herritar batek eta
haren familiako kideek bizileku iraunkorreko
eskubidea Polonian gutxienez 5 urtez legalki
eta jarraian bizi eta gero erdietsiko dute.

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea duen EBko
nazionalitatea duen herritarrak eskubide
hori ziurtatzen duen agiri bat jasoko du, hala
eskatuz gero. Horretarako, zuzenean aurkeztu
beharko du eskualdeko bulegoan “Voivode”)
eta agiri hauek aurkeztu:
– Eskaera beteta.
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– 5 argazki.
– Polonian 5 urte etenik gabe bizitzen egon
dela egiaztatzen duten agiriak.

•

EBko nazionalitatea duten herritarren bizileku iraunkorra egiaztatzen duen agiria doako
izapidea da, eta berehala egiten da.

102
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•

Bizileku iraunkorreko eskubidea duten EBko
nazionalitatea duen herritar baten EBtik
kanpoko senitartekoek nahitaez “Europar
Batasuneko herritar baten senitartekoentzako
bizileku iraunkorreko txartela” lortu behar
dute; haren balio-denbora 10 urte da.

•

Eskaera hori egiteko, EBko herritar baten erkidegotik kanpoko senideek zuzenean aurkeztu
behar dute eskualdeko dagokion bulegoan
(“Voivode”) eta agiri hauek aurkeztu:
– Dagokion Eskaera beteta.
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– 5 argazki.
– Polonian 5 urte etenik gabe bizitzen egon
dela egiaztatzen duten agiriak.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
POLONIAKO KANPOKO GAIETARAKO
MINISTERIOA (polonieraz – ingelesez)
“2006ko UZTAILAREN 14ko LEGEA”, Poloniako
Errepublikan sartzeko, bizitzeko nahiz hartatik
irteteko EBko herritarrentzako eta haien familiako
kideentzako baldintzei buruzkoa. http://www.
msz.gov.pl/resource/1f0eb603-49cd-4b3b-87680b49ed0c148f:JCR
https://www.msz.gov.pl/resource/1f0eb603-49cd-4b3b8768-0b49ed0c148f:JCR
Poloniara bidaiatzen duten EBko nazionalitatea duten
pertsonentzako aholkuak. https://mfa.gov.pl/en/
travel_to_poland/travel_advice/

POLONIAKO ATZERRITARREN BULEGOA
(polonieraz – ingelesez - errusieraz)
EBko nazionalitatea duten pertsonak eta euren
senideak sartzeko eta bizitzeko arauak. http://udsc.gov.
pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-iczlonkowie-ich-rodzin/zasady-wjazdu-i-pobytu/
EBko nazionalitatea duten pertsonen erregistroa.
http://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ueoraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymaganeformalnosci/obywatele-ue/
EBko nazionalitatea duten pertsonen EBko
senideentzako erregistroa. http://udsc.gov.pl/en/
cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-iczlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowierodziny-obywatela-ue-bedacy-obywatelami-ue/
EBko nazionalitatea duten pertsonen EBtik kanpoko
senideentzako erregistroa
https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-ueoraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymaganeformalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ueniebedacy-obywatelami-ue/
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EBko nazionalitatea duten pertsonen eta euren
senideen eskarirako inprimakia. https://udsc.gov.pl/
en/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-iczlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/
Harremanak (ikusi “Department for Legalisation of
Stay”). http://udsc.gov.pl/en/kontakt/

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAIEN,
EUROPAR BATASUNAREN ETA LANKIDETZAREN
MINISTERIOA – ENBAXADA VARSOVIAN
Polonian egoteari eta bizitzeari buruzko informazioa
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/
VivirEn/Paginas/Tipos-de-Permisos.aspx
Erroldatzeari buruzko informazioa. http://www.
exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/VivirEn/
Paginas/Empadronamiento.aspx

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Polonian erroldatzeari buruzko informazioa. http://
www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
alemania/residir/contenidos/requisitosResidirPolonia.
htm
Poloniako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/polonia/
index.htm
Harremanak Alemaniako Lan, Migrazio eta Gizarte
Segurantzako Kontseilaritzarekin (egiaztapena
Polonian). http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/alemania/index.htm

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Portugal
Hiriburua: Lisboa
EBko hizkuntza ofizialak: portugesa
Noiztik den EBko kidea: 1986ko
urtarrilaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
1999ko urtarrilaren 1etik.
Schengen: Schengen eremuko kidea
1995eko martxoaren 26tik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
2,01
12/ 28

15.350.566,90
193.072,00
14/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Portugal
Rankinga EBn

512.647.966
10.291.027

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala
•

Abuztuaren 9ko 37/2006 Legea, EBko
nazionalitatea duten pertsonek eta euren
senideek nazio lurraldean askatasunez ibiltzeko eta bizitzeko duten eskubidea arautzen
duena.

•

Abenduaren 31ko 1334-D/2010 Ordenan
tza, EBko nazionalitatea duten pertsonen
erregistro-ziurtagirirako inprimaki ofizialak,
EBko nazionalitatea duten pertsonen bizileku iraunkorreko agiria, EBko nazionalitatea
duen pertsonaren senidearen bizileku-txartela eta agiri horiek emateko tasa aplikagarriak onetsi dituena.

•

Maiatzaren 18ko 164/2017 Ordenantza,
1334-D/2010 Ordenantza aldatu duena.

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

104

%

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
1,26

100
77
19/ 28

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitarteko bat, Portugalen, baliozko pasaporte
batekin eta, beharrezkoa den kasuetan,
bisa batekin sar daitezke

•

EBko nazionalitatea duten pertsonek eta
haiei laguntzen dieten senideek eskubidea dute Portugalen bizitzeko gehienez 3
hilabetez aipaturikoez aparteko bestelako
baldintzarik edo formalitaterik behar izan
gabe.

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea
•

EBko herritar batek badu eskubidea Portugalen hiru hilabetetik gora bizitzeko, baldin eta
baldintza hauetako bat betetzen badu.
– Besteren edo norberaren kontura lan
egitea Portugalen.
– Beretzat eta familiarentzat nahikoa baliabide izatea, baita osasun-asegurua ere.
– Estatuak onartutako ikastetxe batean
erregistratuta egotea eta aitorpen baten
edo beste baliabide baten bidez beretzat
eta familiarentzat nahikoa diru-baliabide
izatea, baita osasun-aseguru bat ere.
– EBko nazionalitatea duen pertsona baten
senidea izatea, aurreko kasuetako batean
dagoena.

EBko herritar bat, Portugalen, haren nortasuna eta herritartasuna egiaztatzen dituen
baliozko nortasun-agiri edo pasaporte batekin
sar daiteke

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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•

EBko nazionalitatea duten pertsonek eta EBko
euren senideek, 3 hiru hilabetetik gorak egonaldia egiteko, erregistratu egin behar dute
bizileku-eskubidea formalizatzeko. Horretarako, 30 eguneko epea dute estatuan sartu
eta 3 hilabete igarotakoan.

•

Erregistro hori bizi diren tokiko udalerriko
udalean egin behar da (“câmara municipal”) eta
erregistro-ziurtagiri bat emango da haren ondorioz (“certificado de registo de cidadão da UE”).

•

Erregistro-ziurtagiria 15 euro kostatzen da,
eta gehienez 5 urterako balio du, eskuratzen
den egunetik zenbatuta. Oro har, berehala
entregatzen da.

•

Erregistro-ziurtagiriak Eskaera egiteko EBko
nazionalitatea duen pertsonak honako agiri
hauek aurkeztu behar ditu:
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– Herritarra Portugalen bizileku-eskubidea
izateko kasuetako batean badagoela
egiaztatzen duten agiriak.

•

EBko nazionalitatea duen pertsona baten
EBko senideek honako agiri hauek aurkeztu
behar dituzte erregistro-ziurtagiria eskatzeko:
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.

bizkaiko foru aldundia

–
–

Laguntzen dioten EBko nazionalitatea
duen pertsonaren erregistro-ziurtagiria.
Familia-loturak badaudela egiaztatzen
duen agiria.

•

EBko nazionalitatea duen pertsona baten
EBko senideek Portugalen bizi nahi badute
hiru hilabetetik gorako epean, bizileku-txartela (“Cartão de Residência”) eskatu behar dute
estatuan sartzen denetik 3 hilabeteko epea
amaitu ondoren 30 eguneko epearen barruan.

•

Hori eskatzeko, EBko nazionalitatea duen
pertsona baten EBtik kanpoko senide batek
aurretiazko hitzordua eskatu behar du bizi
den Atzerritarren eta Mugen Zerbitzuan (SEF)
eta inprimaki horrekin batera, honako agiri
hauek eskatu:
– Baliozko pasaportea eta erabilitako orri
guztien fotokopia.
– Laguntzen dioten EBko nazionalitatea
duen pertsonaren erregistro-ziurtagiria.
– Familia-loturak badaudela egiaztatzen
duen agiria.
– 2 argazki.

•

Gehienez hiru hilabeteko epean ematen da
eskaera aurkezten denetik. 15 euroko kostua
du eta 5 urterako balio du gehienez.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

EBko nazionalitatea duten pertsonek eta
senideek, Portugalen legalki 5 urtez jarraian
bizi badira, bizileku iraunkorrerako eskubidea
dute.

•

Bizileku iraunkorreko eskubidea duten EBko
herritarrek Bizileku Iraunkorreko Ziurtagiria
(“Cartão de Residência Permanente”) eskatu
ahal izango dute “Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras” (SEF) deritzon zerbitzuan.

•

Ziurtagiri hori eskatzeko, aurretiazko hitzordua eskatu behar da SEFn eta, eskari inprimakiarekin batera, dagokion Eskaera aurkeztu:
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– Azken 5 urtean jarraian legalki bizi izana
egiaztatzen duen agiria.
– 2 argazki.

•

106

•

EBko nazionalitatea duten EBtik kanpoko senideek, bizileku iraunkorreko eskubidea badute,
“bizileku iraunkorreko txartela” eskatu behar
dute Atzerritarren eta Mugen Zerbitzuan (SEF)
bizileku-txartelaren baliozkotasun-epea bukatu baino lehen.

•

“Bizileku iraunkorreko txartela” eskatzeko, aurretiazko hitzordua hartu behar da SEFn eta,
eskari inprimakiarekin batera, honako hauek
aurkeztu:
– Baliozko pasaportea.
– Azken 5 urtean jarraian eta legalki bizi
izana egiaztatzen duen agiria.
– Familia-loturak badaudela egiaztatzen
duen agiria.
– 2 argazki.

•

Bizileku iraunkorreko txartelak 15 euro balio
du, eta Eskaera aurkeztu eta hiru hilabeteko
epearen barruan emango da.

Bizileku-ziurtagiriak 15 euro balio du, eta
Eskaera egin eta hamabost egunen barruan
emango da, bizitzeko aldiaren egiaztapenaren
arabera.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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ESTEKA INTERESGARRIAK
PORTUGALEKO LEGERIARI BURUZKO ATARIA
(portugesez)
Abuztuaren 9ko 37/2006 Legea, EBko nazionalitatea
duten pertsonek eta euren senideek nazio
lurraldean askatasunez ibiltzeko eta bizitzeko duten
eskubidea arautzen duena (portugesez). https://
dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538604/details/
maximized?q=n%C2%BA%2037%2F2006
Abenduaren 31ko 1334-D/2010 Ordenantzaren
bertsio finkatua. Horren bidez, EBko nazionalitatea
duten pertsonen erregistro-ziurtagiriaren ereduak,
EBko nazionalitatea duten pertsonen bizileku
iraunkorreko bizilekua, EBko nazionalitatea duten
pertsonen senideen bizileku-txartela eta agiri
hauek emateko tasak onetsi dira (portugesez).
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/
lc/106926292/201801221047/diploma?p_p_state=maxi
mized&did=107034650&rp=indice
Maiatzaren 18ko 164/2017 Ordenantza, 1334-D/2010
Ordenantza aldatu duena (portugesez). https://dre.pt/
web/guest/home/-/dre/107030010/details/maximized

ATZERRITARREN ETA MUGEN ZERBITZUA (SEF)
(portugesez – ingelesez)

EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta euren
senideentzako informazioa (ingelesez). https://www.
sef.pt/en/Pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=22
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako “bizileku
iraunkorreko ziurtagiria/gutuna”ren eskarirako
inprimakia eta EBtik kanpoko senideentzako
“bizileku-txartela”ri eta “bizileku iraunkorreko
txartela”ri dagokiena (portugesez). https://www.sef.pt/
pt/Documents/Mod0011_v2.7_comunitarios.pdf
Harremanak. https://imigrante.sef.pt/en

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Portugalen bizitzeko baldintzak. http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/portugal/
residir/index.htm
Portugaleko nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria. http://www.mitramiss.gob.es/
movilidadinternacional/es/continentes/europa/
portugal/index.htm
Harremanak. http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/portugal/index.htm

37/2006 Legea, EBko nazionalitatea duten pertsonek
eta euren senideek nazio lurraldean askatasunez
ibiltzeko eta bizitzeko duten eskubidea arautu
eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
apirilaren 29ko 2004/38/EC Zuzentaraura barneko
lege ordenamendura ekarri duena (ingelesez). https://
www.sef.pt/en/Documents/Lei_37_2006_Versao_EN.pdf
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Suedia
Hiriburua: Estokolmo
EBko hizkuntza ofizialak: suediera
Noiztik den EBko kidea: 1995eko
urtarrilaren 1etik
Moneta: koroa. Suediak euroa erabiltzea
hitzartu du beharrezko baldintzak
betetzen dituenean
Schengen: Schengen eremuko kidea
1995eko martxoaren 26tik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
1,97
13/ 28

15.350.566,90
477.383,00
7/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Suecia
Rankinga EBn

512.647.966
10.120.242

%

(milioi euro)

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
3,11

100
122
7/ 28

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala
•

716/2005 Atzerritarren Legea, “Utlänningslag
2005:716” (azken aldaketa SFS 2017:1093)

•

Atzerritarrei buruzko 97/2006 Dekretua,
“Utlänningsförordning 2006:97” (azken aldaketa
SFS 2017:884)

•

Erregistro nazionalari buruzko 481/1991
Legea, “Folkbokföringslag 1991:481” (azken
aldaketa SFS 2016:1016)

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea

•

Suedian sartu eta gehienez hiru hilabetez bizitzeko, EBko nazionalitatea duten pertsonek
eta euren EBko senideek nortasun-agiria edo
baliozko pasaportea eduki behar dute nahitaez.

•

•

EBko nazionalitatea duen pertsonaren EBtik
kanpoko senideek baliozko pasaportea behar
dute eta, hala denean, bisa Suedian sartu eta
gehienez hiru hilabetez bizi ahal izateko, beste
izapiderik egin behar izan gabe.
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ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

EBko nazionalitatea duen pertsona batek Suedian hiru hilabetetik gora bizitzeko eskubidea
izan dezake honako kasuetako batean badago:
– Besteren edo norberaren kontura lanean
aritzea.
– Estatuak onarturiko ikastetxe batean izena
eman badu eta norberarentzat zein familiarentzat behar beste baliabide baditu
Suedian, osasun-aseguru bat izateaz gain.
– Bera eta familia mantentzeko nahikoa
baliabide izatea, baita Suedian baliozko
osasun-asegurua ere.

bizkaiko foru aldundia
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•

Suedian 3 hilabetetik gora bizi nahi duten eta
EB nazionalitatea duten pertsonek ez dute
zertan izapiderik egin, baina aurreikusitako
egonaldia urtebetetik gorakoa bada, Suediako
Biztanleriaren Erregistroan inskribatu behar
dute “Suediako nortasun zenbaki pertsonala”
izateko.

•

Suediako egoiliarrak diren aldetik, “nortasunagiria” (‘ID card’) eska diezaiokete Suediako
Zergen Agentziari (‘Skatteikusiket’). Aukerakoa
da, baina oso gomendagarria farmazietan
botikak eskuratzeko, dendetan txartelarekin
ordaintzeko edo bankuko izapideak egiteko.

•

“Nortasun-agiri” horri bost urteko balioa du
eta norberak eskura dezake Suediako Zergen
Agentziaren egoitzetako batean (‘Skatteikusiket’), erroldatzea Biztanleriaren Erregistroan
egin ondoren.

•

Bulegoetara joan baino lehen, agiria lortzeko kostua ordaindu behar da aldez aurretik
(400 koroa). Bulegoan, eskatzailearen altuera
kontrolatu eta argazki bat egiten zaio, agirian
sartuko dena hain zuzen. Bi asteren buruan
gutxi gorabehera, jakinarazpena igorriko zaio
eta “nortasun-agiria” jasotzera pasatu ahal
izango da.

bizkaiko foru aldundia

•

EBko nazionalitatea duen pertsona baten
EBtik kanpoko senideek, Suedian hiru hilabetez baino denbora luzeagoan bizi nahi badute,
“bizileku-txartela” eskatu behar diote Suediako Immigrazio Agentziari (‘Migrationsikusiket’).

•

Doakoa da bizileku-txartela eskuratzeko
eskaera, eta Agentziaren bulegoetan egin
daiteke, honako agiri hauek aurkeztuta:
– Betetako eskaera bat (145011 inprimaki
zenbakia).
– Pasaportearen kopia.
– Familia-loturak badaudela frogatzen duen
ziurtagiria.
– Lagundutako senideak bizileku-eskubidea
duela frogatzen duten agiriak (esate baterako: Lan-kontratua).
– Agentzian egingo diren argazkiak, aurretiazko hitzordua.

•

Eskaera onartutakoan, eskatzailearen etxera
igorriko da bizileku-txartela eta baliozkotu
egingo da baldin eta senideak bizileku-eskubiderako aipaturiko baldintzak betetzen jarraitzen badu (lana, ikasketak, etab.).

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Bizileku iraunkorreko eskubidea

–

•

EBko nazionalitatea duten pertsonak eta
Suedian 5 urtez legalki bizi izan diren haren
senideek bizileku iraunkorrerako eskubidea
dute.

–

•

EBko nazionalitatea duten pertsonak eta
horien EBko senideak direnean, herrialdean
bizileku iraunkorrerako eskubidea frogatzen
duen agiria eska diezaiokete Immigrazio Agentziari (bizileku iraunkorreko ziurtagiria).

–

•

•
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EBtik kanpoko senideak direnean, “bizileku
iraunkorreko txartela” eskatu beharko diote
Agentziari.
Izapide biok doakoak dira eta Suediako Immigrazio Agentziaren bulegoetan egin daitezke,
honako agiri hauek aurkeztuta:
– Dagokion Eskaera beteta (174011 inprimaki zenbakia EBko nazionalitatea duten
pertsonentzat eta 176011 EBtik kanpoko
senideentzat).

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

–

•

Pasaportea edo baliozko nortasun-agiria,
hala denean.
Azken 5 urtean Suedian legalki bizi izana
egiaztatzen duten agiria (soldatapeko lana
edo inoren konturakoa, ikasketak, nahikoa
diru-baliabideak, etab.).
Familia-loturak badaudela egiaztatzen
duten agiriak, EBko nazionalitatea duen
pertsonaren senideak direnean.
EBko nazionalitatea duen pertsona baten
senideak badira, argazkiak, Suediako
Immigrazio Zerbitzuko bulegoan aterako
direnak, aurretiazko hitzordua.

Eskaera onartutakoan, bizileku iraunkorreko
txartela edo egiaztagiria postaz igorriko zaio
eskatzaileari. Balio mugagabea dute agiri
horiek, betiere berauek lortzea eskarri zuten
beharkizunak betetzen jarraituz gero.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
SUEDIAKO LEGERIARI BURUZKO ATARI EZOFIZIALAK (suedieraz)
Atzerritarrei buruzko 716/2005 Legea – “Utlänningslag
(2005:716)” (ikusi EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen egoitzari buruzko
3ª kapitulua) 2017ko azken aldaketa barne. http://
ferenda.lagen.nu/2005:716
Nazio erregistroari buruzko 481/1991 Legea “Folkbokföringslag (1991:481)” 2016ko azken aldaketa
barne (suedieraz). http://www.notisum.se/Pub/Doc.
aspx?url=/rnp/sls/lag/19910481.htm

SUEDIAKO PARLAMENTUA (suedieraz ingelesez)
Atzerritarrei buruzko 97/2006 Dekretua –
“Utlänningsförordning (2006:97)” (ikusi EBko
nazionalitatea duten pertsonen eta euren senideen
egoitzari buruzko 3. kapitulua) 2017ko azken
aldaketa barne. https://www.riksdagen.se/sv/
Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Utlanningsforordning-200697_sfs-2006-97/

SUEDIAKO GOBERNUAREN ATARIA (suedieraz ingelesez)
716/2005 Atzerritarren Legea – “Utlänningslag
(2005:716)” (ikusi EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen egoitzari buruzko 3.
kapitulua) azken aldaketak ez dituen itzulpena –
ingelesez-. https://www.government.se/49cf71/conten
tassets/784b3d7be3a54a0185f284bbb2683055/aliensact-2005_716.pdf
Atzerritarrei buruzko 97/2006 Dekretua –
“Utlänningsförordning (2006:97)” (ikusi EBko
nazionalitatea duten pertsonen eta euren senideen
egoitzari buruzko 3. kapitulua) azken aldaketak ez
dituen itzulpena –ingelesez-. https://www.government.
se/49cf71/contentassets/1a44738c52aa4330902523e74
205d594/aliens-ordinance.pdf

SUEDIAKO ZERGEN BULEGO NAZIONALA
(suedieraz – ingelesez- gaztelaniaz)
Suedian bizitzeko izapideak (ikus atal hauek “Your
civil registration” eta “Apply for an identity card”)
https://www.skatteverket.se/servicelankar/
otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livi
nginsweden.4.7be5268414bea064694c3f8.html
Suediako nortasun agiriari buruzko informazio-orria
(gaztelaniaz. http://www.skatteverket.se/download/1
8.133ff59513d6f9ee2eb2c84/1489140602720/72105_
spanska.pdf
Harremanak. https://www.skatteikusiket.se/
servicelankar/otherlanguages/inenglish/contactus.4.4c5
def2714bbf25766d2d6f.html
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SUEDIAKO IMMIGRAZIO AGENTZIA (suedieraz –
ingelesez – arabieraz - errusieraz)
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta euren
senideentzako egoitzari buruzko informazioa. https://
www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/
EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-livein-Sweden-for-EU-citizens.html
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta
euren senideentzako egoitza iraunkorrari buruzko
informazioa. https://www.migrationsverket.se/English/
Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/
After-five-years-in-Sweden.html
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta
senideentzako agiriak eskatzeko formulazioak (ikusi
agiri hauek: 145011 “Application for residence card”,
176011 “Certificate of permanent right of residence”
eta 174011 “Application for permanent residence
card”). https://www.migrationsverket.se/English/
Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/
Forms.html
Harremanak. https://www.migrationsikusiket.se/
English/Contact-us.html

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Suedian sartzeari eta bizitzeari buruzko informazioa
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/
dinamarca/webempleo_suecia/es/entrada-residencia/
index.htm
Suedian bizitzeari buruzko informazioa. http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/
residir/contenidos/ResidirSuecia.htm
Suediako enpleguaren web gunea. http://www.
mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/dinamarca/
webempleo_suecia/index.htm
Suediako nazioarteko mugikortasunaren ataria.
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/suecia/index.htm
Harremanak. http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/
consejerias/dinamarca/index.htm

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Txekiar Errepublika
Hiriburua: Praga
EBko hizkuntza ofizialak: txekiera
Noiztik den EBko kidea: 2004ko
maiatzaren 1etik
Moneta: txekiar koroa (CZK). Txekiar
Errepublika gaur egun euroa erabiltzen
hasteko prestatzen ari da
Schengen: Schengen eremuko kidea
2007ko abenduaren 21etik

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
2,07
11/ 28

15.350.566,90
191.642,80
15/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Txekiar Errepublika
Rankinga EBn

512.647.966
10.610.055

(milioi euro)

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitzaren gaineko erregulazio
nazionala

EBko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
egoitza izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

Txekiar Errepublikan sartzeko, EBko nazionalitatea duten pertsonek nortasun-agiria edo
baliozko pasaportea erakutsi behar dute, eta
EBtik kanpoko euren senideek pasaportea
eta bisa, hala denean.

•

30 egunetik gorako egonaldia aurreikusten
bada, EBko nazionalitatea duten pertsonek
eta euren senideek nahitaez jakinarazi behar
dute herrialdean daudela bizi direneko
Atzerritarrentzako Polizia Sailean (‘Foreign
Police Department’) estatuan sartu eta 30
eguneko epearen barruan. Betebehar hori ez
da aplikatzen ostatuaren hornitzaileak erregistroa berak egiten badu (adibidea, hotel
batean).

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
1,25

100
89
15/ 28

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea
•

EBko nazionalitatea duen pertsona batek eta
EBko nazionalitatea duten senideek Txekiar
Errepublikan egoteko asmoa badute 3 hilabetetik gorako aldian, hala nahi badute, “aldi
baterako bizileku-ziurtagiria” eskura dezakete (“potvrzeni o přechodnem pobytu”). Ez da
nahitaezko izapidea, aukerakoa baino.

•

Eskaera egiteko, EBko nazionalitatea duen
pertsonak eta EBko senideek agertu behar
dute Txekiar Errepublikako Barne Ministerioko Asilo eta Immigrazio Saileko bizi
direneko bulegoan, eta honako agiri hauek
aurkeztu (originalak eta txekieraz edo ofizialki itzuliak):
– Eskaera beteta.
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
– Osasun-aseguruaren froga (salbu eta inoren konturako edo norberaren konturako
lanagatik edo bestelako jarduera ekonomiko bategatik badaude herrialdean eta
senideak ez badira).
– Txekiar Errepublikako bizilekua frogatzen
duen agiria (adibidez: alokairu-kontratua).
– Argazki bat.
– EBko nazionalitatea duten pertsonak
badira, egonaldiaren arrazoia frogatzeko
agiria (adibidez: Lan-kontratua edo ikasketak).
– EBko senideak badira, familia-lotura badaudela egiaztatzen duen agiria.

“Act No. 326/1999 Coll”, atzerritarrak Txekiar
Errepublikan bizitzeari buruzkoa (azken aldaketa
2017ko abuztuaren 15ekoa).
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•

–
–

Eskaera onartutakoan, eskatzailearekin jarriko
dira harremanetan Txekiako agintariak, “aldi
baterako bizileku-ziurtagiria” batzen joateko.
Identifikazio pertsonaleko zenbakia izango du
ziurtagiriak.

•

Ziurtagiriak ez du azkentze-datarik eta doan
ematen da.

•

EBko nazionalitatea duen pertsona baten
EBtik kanpoko senideek Txekiar Errepublikan hiru hilabetetik gorako egonaldia egin
nahi badute, nahitaez aurkeztu behar dute
“aldi baterako bizileku-baimena” (“povoleni
k přechodnemu pobytu”) estatuan sartu eta
hurrengo 3 hileen barruan.

–
–

–

•

Eskaera egiteko, EBko nazionalitatea duen
pertsonaren EBtik kanpoko senideak berak
agertu behar du Txekiar Errepublikako Barne
Ministerioko Asilo eta Immigrazio Sailean
bulegoan eta honako agiri hauek aurkeztu
(originalak eta txekieraz edo ofizialki itzuliak):
– Eskaera beteta.

bizkaiko foru aldundia

–

Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea.
Familia-loturak badirela egiaztatzen duen
agiria.
Bi argazki berdin.
Osasun-aseguruaren froga (salbu eta egonaldiaren arrazoia inoren konturako edo
norberaren konturako lana edo bestelako
jarduera ekonomiko mota bat bada).
Txekiar Errepublikako bizilekua frogatzen
duen agiria (adibidez: Alokairu kontratua).
Laguntzen dioten eta EBko nazionalitatea
duen pertsonaren bizilekuaren agiria.

•

Eskaera onetsitakoan, eskatzailearekin jarriko
dira harremanetan agintariak, “aldi baterako
bizileku-baimena” batzera joan dadin. Identifikazio pertsonaleko zenbakia izango du
baimenak.

•

Laguntzen dioten eta EBko nazionalitatea
duen pertsonak aurreikusita duen egonaldiaren balio bera izango du txartelak, gehienez 5
urtekoa. Azkendu baino lehen berritu behar
da.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

EBko nazionalitatea duten pertsonek eta
euren senideek, nazionalitatea edozein delarik
ere, bizileku iraunkorreko eskubidea dute
Txekiar Errepublikan legalki 5 urtez jarraian
bizi ondoren.

•

EBko nazionalitatea duten pertsonek eta
euren senideek, nazionalitatea edozein
delarik ere, “bizileku iraunkorreko baimena”
eska dezakete hala nahi badute. Izapide hori,
beraz, ez da nahitaezkoa ez EBko nazionalitatea duten pertsonentzat, ez EBtik kanpoko
senideentzat.

•
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Bizileku iraunkorreko baimena eskatzeko, norberak agertu behar du Txekiar Errepublikako
Barne Ministerioko Asilo eta Immigrazio
Saileko bulegoan, eta honako agiri hauek aurkeztu (originalak eta txekieraz edota ofizialki
itzuliak):
– Dagokion eskaera beteta.
– Pasaportea edo baliozko nortasun-agiria.
– Txekiar Errepublikan 5 urtez legalki eta
jarraian bizi izana egiaztatzen duen agiria.
– Argazkiak.
– Txekiar Errepublikako bizilekua egiaztatzen
duen agiria (adibidez: alokairu kontratua).
– Senideak badira, familia-loturak badirela
egiaztatzen duen agiria.

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak

•

EBko nazionalitatea duen pertsonaren senideek, nazionalitatea edozein delarik ere, bizileku-baimena eskuratu dezakete herrialdean
senide batekin 2 urtez jarraian bizi ondoren,
betiere baldintza hauek betetzen badituzte:
– Laguntzen dioten eta EBko nazionalitatea duen pertsonak dagoeneko bizileku
iraunkorreko baimena izatea.
– Pertsona horren senidea gutxienez urtebete lehenagotik izatea.
– Txekiar Errepublikan pertsona horrekin gutxienez azken 2 urtean jarraian bizi izana.

•

Nolanahi ere, bizileku iraunkorreko baimenak
10 urteko balioa du eta berritu egin daiteke.
Eskaera onartu ondoren, Txekiako agintariek
Estatuko Gizarte Segurantzaren erregistro
ofizialean sartuko dute eskatzailea.

bizkaiko foru aldundia
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ESTEKA INTERESGARRIAK
TXEKIAR ERREPUBLIKAKO BARNE MINISTERIOA
- MOI (txekieraz – ingelesez)
326/1999 Legea, atzerritarrak Txekiar Errepublikan
bizitzeari buruzkoa – “Act on the residence of foreign
nationals in the Czech republic“, 2017ko abuztuaren
15ean eguneraturiko bertsioa (txekieraz)
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/an-up-do-dateikusision-of-the-act-no-326-1999-coll-on-the-residenceof-foreign-nationals-in-the-czech-republic-564294.aspx
2017ok abuztuko legerian izandako aldaketei buruzko
informazioa
http://www.mvcr.cz/mvcren/file/list-of-changes-madeby-the-amendment-to-the-act-on-the-residence-offoreign-nationals-with-effectiveness-from-august15th-2017.aspx
EBko nazionalitatea eta euren senideentzako
bizilekuari buruzko informazioa
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-citizens-andtheir-family-members.aspx
Atzerritarrentzako nortasun zenbakiari buruzko
informazioa
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/identity-number.
aspx
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta euren
senideentzako agiriak eskatzeko inprimakia
http://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-obcanaeu-a-rodinneho-prislusnika-pdf.aspx
Harremanak

bizkaiko foru aldundia

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx

TXEKIAR ERREPUBLIKAKO KANPOKO
GAIETARAKO MINISTERIOA (txekieraz –
ingelesez)
EBko nazionalitatea duten pertsonen bizilekuari
buruzko informazioa
http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/
general_visa_information/residence_of_eu_citizens_
and_nationals_1.html

ESPAINIAKO GOBERNUA – LAN, MIGRAZIO
ETA GIZARTE SEGURANTZA MINISTERIOA
(MITRAMISS)
Txekiar Errepublikako nazioarteko mugikortasunari
buruzko ataria
http://www.mitramiss.gob.es/movilidadinternacional/
es/continentes/europa/republicacheca/index.htm

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAIEN,
EUROPAR BATASUNAREN ETA LANKIDETZAREN
MINISTERIOA - ENBAXADA PRAGAN
Txekiar Errepublikan ezartzeari buruzko informazioa
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PRAGA/es/
VivirEn/Paginas/Establecerse.aspx

ebko estatu ezberdinetan sartzeko
eta bizitzeko prozedurak eta izapideak
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Zipre
Hiriburua: Nikosia
EBko hizkuntza ofizialak: greziera
Noiztik den EBko kidea: 2004ko
maiatzaren 1etik
Moneta: euroa. Euroguneko kidea
2008ko urtarrilaren 1etik
Schengen: Zipre gaur egun Schengen
eremuarekin bat egiteko prozesuan
dago

Bizt. 2018ko
urtarrilaren 1ean

%

BPGd-a 2017ko
merkatuko prezioetan

100
0,17
26/ 28

15.350.566,90
19.213,80
27/ 28

(pertsonak)

28ko EB
Chipre
Rankinga EBn

512.647.966
864.236

%

(milioi euro)

Per capita BPGd-a
2017KO BAI
Indize (28ko EB = 100)

100
0,13

100
84
17/ 28

EB-ko nazionalitatea duten
pertsonen eta euren senideen
bizilekuari buruzko araudi
nazionala

•

Gainera, Zipren lan egiten asmoa baduzu, Gizarte Segurantza zenbakia eskatu beharko
duzu Zipreko Gizarte Segurantzako bulegoetako batean.

2007ko N.7 (I) Legea “Europar Batasuneko herritarrak eta haien familiak Zipreko Errepublikan
ibili eta bizitzeko eskubideari buruzko legea”
–azken aldaketa 2017an-

•

Erregistro ziurtagiri Eskaera Estatura heldu
baino lau hilabete lehenago egin beharko
duzu eta eskatzen duena Migrazio eta Erregistro Zibileko Sailean bertaratzea beharrezkoa da. Gaur egun, zerbitzu hori poliziaren tokiko immigrazio-bulegoek ematen dute
Zipreko barruti guztietan, Nikosian izan ezik;
azken horretan, badago Barrutiko Immigrazio
Bulegoa delako bat.

•

Hona hemen aurkeztu behar diren agiriak:
– Baliozko nortasun-agiria edo pasaportea,
eta haien kopiak.
– Betetako eskaera estandar bat (inprimakia: MEU1).
– Bi argazki (egun prozesua bitartean argazkiak ateratzea posible da).
– Tasen ordainketaren egiaztagiria (20
euro).
– Langile bat izanez gero: lanean ari delako
egiaztagiria.
– Langile autonomoa izanez gero: Gizarte
Segurantzan autonomotzat erregistratuta
egotearen ziurtagiria.
– Ikaslea izanez gero: Estatuak onarturiko
ikastetxe batean izena emanda egotearen froga, osasun-aseguruaren froga, eta
norbera zein familia mantentzeko behar
beste baliabide badituela ziurtatzen duen
aitorpen bat.

EB nazionalitatea duten pertsonen
eta euren senideen egoitza
izapideak
Sartzea eta hiru hilabetetik
behera bizitzea
•

EBko nazionalitatea duten herritarrak baliozko nortasun-agiri edo pasaporte bat izanez
gero sartu eta bizi daitezke, hiru hilabetetik
behera, Zipreko Errepublikako lurraldean.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten
EBtik kanpoko senitartekoek bisa behar dute
Zipren sartu eta hiru hilabetetik behera bizitzeko.

Hiru hilabetetik gorako
bizileku-eskubidea
•

116

Herritar batek Zipren hiru hilabetez baino
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–

Beste egoeraren batean izanez gero: Behar
beste baliabide izatearen froga eta osasunaseguruaren froga.

•

Erregistro-ziurtagiria eskatu eta hurrengo sei
hiletan entregatuko da eta mugagabea da.

•

EBko herritartasuna duten senitartekoek
bereiz aurkeztu behar dute erregistro-ziurtagiriaren eskaera, honako agiri hauekin batera:
– Nortasun-agiria edo baliozko pasaportea
eta horien kopiak.
– Betetako eskari estandarra (inprimakia:
MEU1).
– Bi argazki (gaur egun prozesuak iraun
bitartean egin daitezke argazkiak).
– Tasaren ordainketaren ziurtagiria (20
euro).
– Familia-loturak egiaztatzen dituen agiria.
– EB nazionalitatea duen pertsonaren erregistro ziurtagiria.

•

EBko herritar baten EBtik kanpoko senitartekoek bizileku-txartel bat eskatu behar
dute herrialdean sartu eta lau hilabete igaro
baino lehen, Zipren hiru hilabetetik gora bizi
nahi baldin badute.

•

Bizileku-txartela eskatzeko, EBko herritar
baten EBtik kanpoko senitartekoek honako
hauek aurkeztu behar dituzte:
– Baliozko pasaportea.
– Betetako eskaera bat (inprimakia: MEU2).
– 2 argazki (egun prozesua bitartean argazkiak ateratzea izan daiteke).
– Tasen ordainketaren ziurtagiria (20 euro).
– Familia-loturak badaudela frogatzen duen
agiria.
– Lagundutako EBko nazionalitateko pertsonaren erregistro-ziurtagiria.

•

Bizileku-txartelaren balio-denbora 5 urte da
gehienez.

•

Erregistro-ziurtagiria edo bizileku-txartela eskatzeko betebehar hori ez bada betetzen, diruzko isun bat ezarriko da, gehienez 2.562,90
eurokoa.

bizkaiko foru aldundia

Bizileku iraunkorreko eskubidea
•

Zipreko Errepublikan legalki eta jarraian bost
urtez bizi izan diren Europar Batasuneko nazionalitatea duten herritarrek badute bizileku
iraunkorreko eskubidea.

•

Nahi badute, EB nazionalitatea duten herritarrek bizileku iraunkorreko eskubidea dutela
egiaztatzen duen agiri bat eska dezakete
(“Bizileku iraunkorreko ziurtagiria”). Eskaera
(inprimakia: MEU3) bi argazkirekin batera
aurkeztu behar da, eta 20 euro balio du.

•

EBko nazionalitatea duen herritar baten
EBtik kanpoko senitartekoek “bizileku
iraunkorreko txartel” bat eskatu behar dute
bizileku-txartela iraungi ondorengo hilabetearen barruan. Nahitaezko izapidea da eta
horretarako MEU3, inprimakia aurkeztu behar
dute, tamaina txikiko 2 argazkirekin batera.

•

Bizileku iraunkorreko txartela hamar urtetik
behin berritu behar da.

•

Bizileku iraunkorreko txartela eskatzeko betebehar hori ez bada betetzen, diruzko isun bat
ezarriko da, gehienez 2.562,90 eurokoa.
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ESTEKA INTERESGARRIAK
ZIPREKO LEGERIA (grezieraz)
2007ko 7. (I) Legea: “Europar Batasuneko herritarrak
eta haien familiak Zipreko Errepublikan ibili eta
bizitzeko eskubideari buruzko legea” -azken aldaketa
2017an-. http://www.cylaw.org/nomoi/enop/nonind/2007_1_7/full.html

ZIPREKO BARNE MINISTERIOA – MIGRAZIO ETA
ERREGISTRO ZIBILEKO SAILA (CRMD) (grezieraz
- ingelesez)
Legeria – ikusi ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών
της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους
να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη
Δημοκρατία Νόμος [7(I)/2007]- (grezieraz bakarrik).
http://www.moi.gov.cy/moi/CRMD/crmd.nsf/page10_1_
gr/page10_1_gr?OpenDocument
EB nazionalitatea duten pertsonentzako erregistro
ziurtagiriaren gaineko informazioa. http://www.moi.
gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2
257D2C0045750B?OpenDocument
MEU1 inprimakia EB nazionalitatea duten
pertsonentzako eta erkidegoko bere senideentzako
erregistro-ziurtagiria eskatzeko. http://www.moi.gov.
cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/69E690A161D174D6C2257D
2C0045750B/$file/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%C
E%A3%CE%97-FORM%20MEU1.doc
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Bizileku-txartelaren eskaeraren gaineko informazioa
EBko herritarren erkidegotik kanpoko senideentzat
http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3
AA6A53A579C2257D2C00458A48?OpenDocument
MEU2 inprimakia erkidegokoak ez diren
senideentzako bizileku-txartela eskatzeko. http://
www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/C190E3AA6A5
3A579C2257D2C00458A48/$file/%CE%91%CE%99%CE%
A4%CE%97%CE%A3%CE%97-FORM%20MEU2.doc
EBko nazionalitatea duten pertsonentzako eta
EBkoak ez diren euren senideentzako egoitza
iraunkorrari buruzko informazioa. http://www.moi.
gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2
257D2C00459524?OpenDocument
MEU3 inprimakia bizileku iraunkorreko dokumentuak
eskatzeko. http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459524/$file
/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97FORM%20MEU3.doc
Egoitza eraginkorreko eskaera laguntzeko dokumentu
gomendagarriak. http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/
crmd.nsf/All/D1D71A1CD6E43223C2257D2C00459
524/$file/Recommended%20documents%20for%20
Permanent%20Residence%20-%20MEU3.doc
Harremanak. http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.
nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument
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ZIPREKO LAN ETA GIZARTE SEGURANTZAKO
MINISTERIOA – LAN SAILA (grezieraz –
ingelesez)
EB nazionalitatea duten pertsonentzako lan
prozedura. http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/
page4b_en/page4b_en?OpenDocument
EB nazionalitatea duten eta Zipren lan egiten nahi
duten pertsonentzako gida (ikusi 4. eta 5. or.).
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/8C2740D03
0AB2E39C22580A50026B97A/$file/booklet%20on%20
living%20july%202010%20english.pdf
Harremanak. http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/
contact_en/contact_en?OpenDocument

ZIPREKO GOBERNUA – WEB ATARIA (grezieraz
- ingelesez)

Harremanak. http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.
nsf/feedback_en?OpenForm&access=0&SectionId=citize
n&CategoryId=none&SelectionId=home&lang=en

ESPAINIAKO GOBERNUA – KANPOKO GAIEN,
EUROPAR BATASUNAREN ETA LANKIDETZAREN
MINISTERIOA - ENBAXADA NIKOSIAN
Erregistro ziurtagiria lortzeari buruzko informazioa
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/
es/VivirEn/Paginas/Informaci%C3%B3n-sobre-laobtenci%C3%B3n-del-permiso-de-residencia.aspx
Zipren lan egiteko Gizarte Segurantza zenbakia
lortzeari buruzko informazioa. http://www.exteriores.
gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/VivirEn/Paginas/
Permiso-de-trabajo.aspx

Europar Batasuneko langileentzako informazioa
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/
gwp.getGroup?OpenForm&access=0&Secti
onId=noneu&CategoryId=Work%20and%20
Occupation&SelectionId=European%20Union%20
Citizen%20Workers&print=0&lang=en
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