
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Olaszország, Málta és Szlovákia jelentése a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi
kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikkében említett tartózkodási engedélyekről

A 21. cikk d) pontja szerint harmadik országbeli állampolgárok azon kötelezettsége, hogy bejelent-
kezzenek, amikor egy adott tagállam területére lépnek

(2008/C 207/08)

OLASZORSZÁG

A 2007. május 28-i 68. sz. törvénynek megfelelően látogatás, üzleti út, turizmus vagy tanulmányi célú
tartózkodás esetén Olaszország területén nincs szükség tartózkodási engedélyre, ha a tartózkodás időtartama
nem haladja meg a három hónapot.

A nem schengeni tagállamból érkező külföldiek kötelesek tartózkodásukat a határőrségnél bejelenteni és az
országba való belépés napját az útlevélbe ütött bélyegzővel igazolni. A bélyegző a belépési nyilatkozattal
egyenértékű.

A Schengeni Egyezményt alkalmazó országokból érkező külföldiek az érkezésük utáni nyolc napon belül
kötelesek tartózkodásukat a Rendőrfőkapitányságon bejelenteni.

Szállodákban megszálló személyek esetében a szállodatulajdonos által kiállított bejelentés másolata szolgál
tartózkodási engedélyként.

MÁLTA

A Málta által nyújtott és az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 2008. január 24-i 18. számában közzétett
információk helyébe lépő információk.

A bevándorlási törvény 31. cikke (217. fejezet) szerint a személyek határátlépésére irányadó szabályok
közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet 21. cikkének d) pontja szerint harmadik országbeli állampolgárok kötelesek beje-
lentkezni, ha Málta területén tartózkodnak. A bevándorlási törvény 31. cikke (217. fejezet) kimondja:

31. (4) Köteles:

(a) minden 14 évnél idősebb személy, akinek tartózkodási helyére ez a cikk vonatkozik, az állampolgár-
ságára vonatkozó nyilatkozatot aláírni, valamint – amennyiben nem élvez mentességet – az e
cikkben kért adatokkal kitöltött nyilatkozatot benyújtani és aláírni, ha erre felszólítást kap;

(b) minden olyan helység tulajdonosa, amelyre ez a cikk alkalmazható, köteles minden olyan 14 éven
felüli személytől, aki a helységben kapott elhelyezést, az e cikkben megkövetelt nyilatkozat aláírását
és az adatok benyújtását kérni, valamint ezt a nyilatkozatot (beleértve bármely előző tulajdonosnak
az e cikk alapján szolgáltatott bármely nyilatkozatot) a nyilatkozat aláírásától számított két évig
megőrizni.

(5) Minden e cikk alapján vezetett nyilvántartást és benyújtott adatot minden ésszerű időpontban
bármely rendőrségi tisztviselő vagy bevándorlási főtisztviselő számára betekintésre kell bocsátani. …

(7) Az e cikk bármely rendelkezését megsértő személy bűncselekményt követ el és ezeregyszázhat-
vannégy euró hatvankilenc centnél nem kisebb (1 164,69), de négyezer-hatszázötvennyolc euró
hetvenöt centet (4 658,75) meg nem haladó pénzbírsággal (multa) vagy egy évnél nem hosszabb szabad-
ságvesztéssel, vagy pénzbírsággal és szabadságvesztéssel sújtandó.

(8) Ez a cikk minden olyan bútorozott vagy bútorozatlan helyiségre vonatkozik, ahol juttatás elle-
nében tartózkodási vagy hálóhelyet biztosítanak.
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SZLOVÁKIA

A harmadik országbeli állampolgárok bejelentkezési kötelezettségéről a Schengeni Határellenőrzési Kódex
21. cikkének d) pontja szerint a 48/2002 számú törvény 49. szakaszának (2) bekezdése rendelkezik.

Harmadik országok állampolgárai az érkezésüket követő három napon belül kötelesek bejelenteni a rendőr-
ségen a Szlovák Köztársaság területén való tartózkodásukat. E célból köteles kitölteni a hivatalos nyomtat-
ványt és nyilatkozni a következőkről: utónév, családi név, születési idő és hely, állampolgárság, állandó lakó-
hely abban az országban, amelyikből érkezett, a tartózkodás célja, a tartózkodás időtartama, az úti okmá-
nyok száma, a vízum száma, a szálláshely neve és címe, valamint a vele tartózkodó gyermekek.

Abban az esetben, ha a harmadik ország állampolgára a Szlovák Köztársaság területén található szálláshelyen
tartózkodik, a szálláshely üzemeltetője köteles a fent felsorolt adatokat öt napon belül továbbítani a rendőr-
ségnek és minden kért adatot a szállodai nyilvántartásba bejegyezni.
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