
A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
19. cikkének (2) bekezdésében említett, a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy
konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványminták –

közzététel: Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 247., 2006. október 13., 85. o. – frissítése

(2007/C 153/04)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének
(2) bekezdésében említett, a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez
akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványmintákat a Schengeni határ-ellenőrzési
kódex 34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján teszik
közzé.

A HL-ben való közzététel mellett a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának honlapján
elérhető a jegyzék havonta frissített változata.

ÉSZTORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett mintákat felváltó új minták

Diplomata személyazonosító igazolvány

Előlap Hátlap

Színe – kék

A. kategória – A képviselet vezetője és családtagja

Előlap Hátlap

Színe – kék

B. kategória – Diplomata és családtagja
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Szolgálati igazolvány

Előlap Hátlap

Színe – vörös

C. kategória – Az adminisztratív személyzet tagja és
családtagja

Előlap Hátlap

Színe – zöld

D. kategória – A kisegítő személyzet tagja és családtagja

Előlap Hátlap

Színe – zöld

E. kategória – Magán kisegítő
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Előlap Hátlap

Színe – zöld

F. kategória – Helyi alkalmazott

Előlap Hátlap

Színe – szürke

HC. kategória – Tiszteletbeli konzul

OLASZORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13-i számában közzétett minták felváltása

Carta d'identità M.A.E.

(A Külügyminisztérium által kiadott személyazonosító igazolvány)

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

(1. modell [kék] Diplomáciai testületek akkreditált tagjai és házastársaik, akik diplomata-útlevéllel
rendelkeznek)

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

(2. modell [zöld] Konzuli testületek tagjai, akik diplomata-útlevéllel rendelkeznek)

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

(3. modell [narancssárga] A II. kategóriába tartozó FAO-tisztviselők, akik diplomata-, szolgálati vagy
közönséges útlevéllel rendelkeznek)

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

(4. modell [narancssárga] Diplomáciai képviseletek műszaki és igazgatási személyzetének tagjai, akik
szolgálati útlevéllel rendelkeznek)
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— Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(5. modell [narancssárga] Konzulátusi személyzet tagjai, akik szolgálati útlevéllel rendelkeznek)

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

(7. modell [szürke] Diplomáciai képviseletek magán kisegítő személyzetének tagjai, akik szolgálati
útlevéllel rendelkeznek)

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

(8. modell [szürke] Konzuli képviseletek magán kisegítő személyzetének tagjai, akik szolgálati útlevéllel
rendelkeznek)

— 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

(11. modell [bézs] Nemzetközi szervezetek tisztviselői, tiszteletbeli konzulok, helyi alkalmazottak,
külföldön felvett magán kisegítő személyzet tagjai, akik követték munkaadójukat, diplomáciai testületek
és nemzetközi szervezetek tagjainak családtagjai, akik közönséges útlevéllel rendelkeznek)

NB: A 6. modellt (narancssárga) és a 9. modellt (zöld), amelyet a nemzetközi szervezetek diplomáciai
mentességet nem élvező személyzetének tagjai számára, illetve a külföldi tiszteletbeli konzulok számára
állítottak ki, már nem adják ki, ezeket a 11. modell váltja fel. Ezek az okmányok azonban a feltüntetett lejárati
időig érvényesek maradnak.

MOD. MAE/1

MOD. MAE/2

C 153/18 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.7.6.



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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