
Aktualizacja wzorów dokumentów wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw
członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i placówek konsularnych oraz
członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) opublikowanych w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 247 z 13.10.2006, str. 85

(2007/C 153/04)

Publikacja wzorów dokumentów wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkow-
skich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i placówek konsularnych oraz członkom ich rodzin
zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca
2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks
graniczny Schengen) opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie
z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości,
Wolności i Bezpieczeństwa dostępne są aktualizowane co miesiąc informacje.

ESTONIA:

Nowe wzory zastępujące wzory opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Legitymacja dyplomatyczna

Przód Tył

Kolor – niebieski

Kategoria A – szef misji i członek jego rodziny

Przód Tył

Kolor – niebieski

Kategoria B – dyplomata i członek jego rodziny
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Legitymacja służbowa

Przód Tył

Kolor – czerwony

Kategoria C – pracownik administracyjny i członek jego
rodziny

Przód Tył

Kolor – zielony

Kategoria D – członek personelu obsługi i członek jego
rodziny

Przód Tył

Kolor – zielony

Kategoria E – prywatna służba domowa
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Przód Tył

Kolor – zielony

Kategoria F – pracownik miejscowy

Przód Tył

Kolor – szary

Kategoria HC – konsul honorowy

WŁOCHY:

Nowe wzory zastępujące wzory opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Carta d'identità M.A.E.

(Legitymacja wydawana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

— Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(Model 1 (niebieski) – akredytowani członkowie korpusu dyplomatycznego i ich małżonkowie
posiadający paszport dyplomatyczny)

— Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(Model 2 (zielony) – członkowie korpusu konsularnego posiadający paszport dyplomatyczny)

— Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(Model 3 (pomarańczowy) urzędnicy FAO, kategoria II, posiadający paszport dyplomatyczny, służbowy
lub zwykły)

— Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di
passaporto di servizio

(Model 4 (pomarańczowy) – pracownicy techniczni i administracyjni przedstawicielstw dyplomatycznych
posiadający paszport służbowy)
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— Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(Model 5 (pomarańczowy) – pracownicy konsularni posiadający paszport służbowy)

— Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di
servizio

(Model 7 (szary) – pracownicy służby domowej personelu przedstawicielstw dyplomatycznych
posiadający paszport służbowy)

— Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(Model 8 (szary) – pracownicy służby domowej personelu placówek konsularnych posiadający paszport
służbowy)

— Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali,
personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni
Internazionali titolari di passaporto ordinario

(Model 11 (beżowy) – urzędnicy organizacji międzynarodowych, konsule honorowi, pracownicy
miejscowi, służba domowa zatrudniona za granicą, która przybyła za swym pracodawcą, rodziny
członków korpusu dyplomatycznego i organizacji międzynarodowych, posiadający zwykły paszport)

Uwaga: Modele 6 (pomarańczowy) i 9 (zielony) odpowiednio dla pracowników organizacji międzynarodowych
nieposiadających immunitetu dyplomatycznego i zagranicznych konsulów honorowych nie są już wydawane
i zostały zastąpione wzorem 11. Dokumenty te są jednak nadal ważne do upływu ich daty ważności.

MOD. MAE/1

MOD. MAE/2
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MOD. MAE/3

MOD. MAE/4

MOD. MAE/5

MOD. MAE/7
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MOD. MAE/8

MOD. MAE/11
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