
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw 
członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw 
konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących 

przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (1)

(2016/C 174/04)

Publikacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym 
członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw 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 wspólno
towy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (2), opiera się na informa
cjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz niniejszej publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie 
internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

LUKSEMBURG

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006:

Specjalne dokumenty pobytowe wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Cartes diplomatiques, consulaires et de légitimation délivrées par le Ministère des Affaires étrangères (Dyplomatyczne dowody 
tożsamości, konsularne dowody tożsamości i legitymacje/karty służbowe wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

— Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères (modèle carte bleue sur papier, délivrée jusqu’au 
31 mars 2016, valable jusqu’à la fin d’expiration (ou 5 ans après délivrance))

(Dyplomatyczny dowód tożsamości wydawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych- niebieska karta papierowa, 
wydawany do dnia 31 marca 2016 r., ważny do wygaśnięcia (lub maksymalny okres ważności – 5 lat))

(1) Zobacz listę wcześniejszych publikacji zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu.
(2) Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.
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— Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères (modèle carte bleue plastifiée, date de première 
délivrance 1er avril 2016)

(Dyplomatyczny dowód tożsamości wydawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – niebieska karta plasti
kowa, wydawany od dnia 1 kwietnia 2016 r.)

— Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique des 
Ambassades (et membres de famille) (modèle carte jeune sur papier, délivré jusqu’au 31 mars 2016, valable jusqu’à 
la fin d’expiration (ou 5 ans après délivrance))

(Zaświadczenie wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla personelu administracyjnego i technicznego 
ambasady (oraz dla członków ich rodzin) - żółty karta papierowa, wydawany do dnia 31 marca 2016 r., ważny do 
wygaśnięcia (lub maksymalny okres ważności – 5 lat))

— Titre de légitimation délivré au personnel (et aux membres de la famille) des institutions et organisations internatio
nales établies au Luxembourg, visé par le Ministère des Affaires étrangères (modèle carte verte sur papier, délivrée 
jusqu’au 31 mars 2016, valable jusqu’à la fin d’expiration (ou 5 ans après délivrance))

(Zaświadczenie wydawane dla personelu (oraz dla członków ich rodzin) instytucji i organizacji międzynarodowych 
mających siedzibę w Luksemburgu, ostęplowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – niebieska karta papie
rowa, wydawane do dnia 31 marca 2016 r., ważne do wygaśnięcia (lub maksymalny okres ważności – 5 lat))
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— Carte de légitimation délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique des 
Ambassades ainsi qu’au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg (et aux 
membres de famille) (modèle carte jaune plastifiée, date de première délivrance 1er avril 2016)

(Dokument tożsamości wydawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla personelu administracyjnego i tech
nicznego ambasady oraz dla pracowników instytucji i organizacji międzynarodowych z siedzibą w Luksemburgu 
(oraz dla członków ich rodzin) – żółta karta plastikowa, wydawany od dnia: 1 kwietnia 2016 r.)

Lista wcześniejszych publikacji
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Dz.U. C 273 z 16.09.2011, s. 11

Dz.U. C 357 z 7.12.2011, s. 3

Dz.U. C 88 z 24.3.2012, s. 12

Dz.U. C 120 z 25.4.2012, s. 4

Dz.U. C 182 z 22.6.2012, s. 10

Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 4

Dz.U. C 238 z 8.8.2012, s. 5

Dz.U. C 255 z 24.8.2012, s. 2

Dz.U. C 242 z 23.8.2013, s. 13

Dz.U. C 38 z 8.2.2014, s. 16

Dz.U. C 133 z 1.5.2014, s. 2

Dz.U. C 360 z 11.10.2014, s. 5
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