
Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni 
határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
2. cikkének (15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről ( HL C 247., 2006.10.13., 1. o.; 
HL C 153., 2007.7.6., 5. o.; HL C 192., 2007.8.18., 11. o.; HL C 271., 2007.11.14., 14. o.; HL C 57., 
2008.3.1., 31. o.; HL C 134., 2008.5.31., 14. o.; HL C 207., 2008.8.14., 12. o.; HL C 331., 2008.12.21., 
13. o.; HL C 3., 2009.1.8., 5. o.; HL C 64., 2009.3.19., 15. o.; HL C 198., 2009.8.22., 9. o.; HL C 239., 

2009.10.6., 2. o.) 

(2009/C 298/06) 

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 2. cikkének 
(15) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek jegyzéke a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 
34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján kerül közzé
tételre. 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel mellett a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság 
Főigazgatóságának honlapján elérhető a jegyzék havonta frissített változata. 

SVÁJC 

A HL C 331., 2008.12.31-i számban közzétett jegyzék módosítása 

A jegyzék a következő típusú tartózkodási engedélyekkel egészül ki: 

— 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 

(rövid távú tartózkodásra jogosító engedély; L. engedély, az 1030/2002/EK tanácsi rendeletben 
megállapított előírásokkal összhangban) 

— Titre de séjour B pour les ressortissants de pays tiers 

Aufenthaltstitel B für Dritttaatsangehörige 

Permesso di soggiorno B per i cittadini di paesi terzi 

(tartózkodási engedély; B. engedély, az 1030/2002/EK tanácsi rendeletben megállapított előírásokkal 
összhangban) 

— Titre de séjour C pour les ressortissants de pays tiers 

Aufenthaltstitel C für Drittstaatsangehörige 

Permesso di soggiorno C per i cittadini di paesi terzi 

(korlátlan letelepedési engedély; C. engedély, az 1030/2002/EK tanácsi rendeletben megállapított előírá
sokkal összhangban)
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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 
Freihandelsassoziation (EFTA) 

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

Az Európai Unión és az Európai Szabadkereskedelmi Társuláson (EFTA) belül iskolai kiránduláson részt 
vevő személyek listája
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