
Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad 
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, 
s. 1; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5; Dz.U. C 192 z 18.8.2007, s. 11; Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14; 
Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 14; Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12; Dz.U. 
C 331 z 21.12.2008, s. 13; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 5; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15; Dz.U. C 198 

z 22.8.2009, s. 9; Dz.U. C 239 z 6.10.2009, s. 2) 

(2009/C 298/06) 

Publikowany wykaz dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 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 infor
macjach przekazywanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego 
Schengen. 

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

SZWAJCARIA 

Zmiany do wykazu opublikowanego w Dz.U. C 331 z 31.12.2008. 

Dodaje się następujące rodzaje dokumentów pobytowych: 

— Titre de séjour L pour les ressortissants de pays tiers 

Aufenthaltstitel L für ruler Drittstaatsangehörige 

Permesso di soggiorno L per i cittadini di paesi terzi 

(pozwolenie na pobyt krótkoterminowy; zezwolenie L, zgodne z wymogami określonymi 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002), 

— Titre de séjour B pour les ressortissants de pays tiers 

Aufenthaltstitel B für Dritttaatsangehörige 

Permesso di soggiorno B per i cittadini di paesi terzi 

(zezwolenie na pobyt; zezwolenie B, zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1030/2002), 

— Titre de séjour C pour les ressortissants de pays tiers 

Aufenthaltstitel C für Drittstaatsangehörige 

Permesso di soggiorno C per i cittadini di paesi terzi 

(bezterminowe zezwolenie na pobyt; zezwolenie C, zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 1030/2002),
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— Liste des participants aux voyages scolaires au sein de l'Union européenne (UE) et de l'Association 
européenne de libre-échange (AELE) 

Liste der Teilnehmer von Schulreisen innerhalb der Europäischen Union (EU) und Europäische Freihan
delsassoziation (EFTA) 

Lista di partecipanti a viaggi scolastici entro l'Unione europea (UE) e l'Associazione europea di libero 
scambio (AELS) 

Wykaz osób uczestniczących w wycieczce szkolnej na terenie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
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