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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 informacjach 
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. 

MALTA 

Nowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C 153 z 6.7.2007 r. 

— Dokumenty pobytowe dla obywateli państw trzecich wydaje się w formacie odpowiadającym jednoli
temu wzorowi zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. 
ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich. 

W rubryce „Rodzaj zezwolenia” w każdym dokumencie wpisuje się jedną z następujących kategorii: 

1) Xogħol (w celu podjęcia zatrudnienia); 

2) Jaħdem għal rasu (w celu prowadzenia działalności gospodarczej); 

3) Temporanju (czasowy); 

4) Residenti fit-tul-KE (rezydent długoterminowy – WE); 

5) Benestant (dysponujący wystarczającymi środkami finansowymi); 

6) Adozzjoni (przysposobienie); 

7) Raġunijiet ta’ Saħħa (przyczyny zdrowotne); 

8) Reliġjuż (przyczyny religijne); 

9) Skema-Residenza Permanenti (program stałego pobytu); 

10) Persuna ezenti – Membru tal-Familja (członkowie rodziny obywateli Malty posiadający „status osoby 
zwolnionej z wymogu posiadania dokumentu pobytowego”). 

Przed dniem 1 stycznia 2008 r. o statusie imigracyjnym takich osób informował jeden 
z poniższych stempli w paszporcie: 

a) posiadacz ma prawo do swobodnego przemieszczania się na mocy przepisów sekcji 44 ust. 4 
lit. a) Konstytucji Malty; 

b) posiadacz jest zwolniony z wymogu posiadania dokumentu pobytowego na mocy przepisów 
rozdziału 217 sekcji 4 ust. 1 lit. g) i h) Ustawodawstwa maltańskiego; 

11) Studju (studia); 

12) Protezzjoni Internazzjonal (ochrona międzynarodowa).
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— Członkom rodziny obywateli EOG, korzystającym z prawa przysługującego im na mocy Traktatu na 
Malcie, wydawano się dokument pobytowy w postaci stempla w paszporcie. Jednak począwszy od 
września 2008 r. wspomnianym członkom rodziny obywateli EOG wydaje się kartę pobytową 
w formie winiety wklejonej w paszporcie zatytułowanej „Karta pobytowa członka rodziny obywatela 
Unii”. 

— Dokumenty tożsamości dla dyplomatów z następującymi kodami kolorystycznymi wydane przez Minis
terstwo Spraw Zagranicznych: 

1) z czerwonym paskiem – wydawane członkom personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych 
oraz ich małżonkom i dzieciom, należącym do tego samego gospodarstwa domowego; 

2) z niebieskim paskiem – wydawane członkom personelu administracyjnego i technicznego misji 
dyplomatycznych akredytowanym na Malcie oraz ich małżonkom i dzieciom, należącym do tego 
samego gospodarstwa domowego; 

3) z bordowym paskiem – wydawane zagranicznym pracownikom przedstawicielstw organizacji 
międzynarodowych pracującym na stałe na Malcie oraz ich małżonkom i dzieciom, należącym do 
tego samego gospodarstwa domowego; 

4) z zielonym paskiem – wydawane konsulom honorowym obcych państw na Malcie; 

5) z brązowym paskiem – wydawane maltańskim konsulom honorowym w obcych państwach. 

Dokumenty tożsamości wymienione powyżej – z wyjątkiem nr 5 – będą uznawane za dowód pobytu 
czasowego na Malcie.

PL 18.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 308/21


