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Publikacja wykazu dokumentów pobytowych zgodnie z art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 562/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regu-
lujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (1) opiera się na informacjach przekaza-
nych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

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

ESTONIA

Nowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C 247 z 13.10.2006

Dokumenty zezwalające na pobyt:

1) dokument tożsamości;

2) dokument pobytowy w formie naklejki (umieszczanej w dokumencie podróży wydanym przez Estonię
lub przez inny kraj).

1. Dokument tożsamości wydany obywatelowi kraju trzeciego może zawierać następujące uwagi:

— zezwolenie na pobyt czasowy ważne do dd/mm/rr/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa;

— rezydent długoterminowy WE/ pikaajaline elanik EÜ;

— zezwolenie na pobyt stały/alaline elamisluba — wydane nie później niż 31.5.2006.

Taki dokument tożsamości nie stanowi dokumentu podróży uprawniającego do przekraczania granic
państwowych. Aby móc przekroczyć granicę, dokument tożsamości należy okazać razem z ważnym pasz-
portem.

2. Dokument pobytowy w formie naklejki może zawierać następujące uwagi:

— zezwolenie na pobyt czasowy/tähtajaline elamisluba;

— rezydent długoterminowy WE/pikaajaline elanik EÜ;

— zezwolenie na pobyt stały/alaline elamisluba — wydane nie później niż 31.5.2007.

Dokumenty pobytowe mogą zezwalać na pobyt:

— czasowy (dokument o okresie ważności nie dłuższym niż 5 lat) lub

— stały.

Wszystkie uwagi, z wyjątkiem tych odnoszących się do zezwolenia na pobyt stały, są sporządzane w języku
angielskim.
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(1) Dz.U. L 105 z 13.4.2006, str. 1.


