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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα θξάηε κέιε θξνληίδνπλ ώζηε, όηαλ 

πξόθεηηαη γηα πξόζσπα πνπ έρνπλ 

ηαπηνπνηεζεί από κία κνλάδα ζηνηρείσλ 

επηβαηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 4, 

παξάγξαθνο 2, ζηνηρεία α) θαη β), ην 

απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ PNR λα δηαβηβάδεηαη από ηελ 

ελ ιόγσ κνλάδα ζηηο κνλάδεο ζηνηρείσλ 

επηβαηώλ άιισλ θξαηώλ κειώλ, όηαν η εν 

λόγυ μονάδα θευπεί όηι αςηή η 

διαβίβαζη είναι απαπαίηηηη γηα ηελ 

πξόιεςε, αλίρλεπζε, δηεξεύλεζε ή δίσμε 

ηξνκνθξαηηθώλ ή άιισλ ζνβαξώλ 

εγθιεκάησλ. Οη κνλάδεο ζηνηρείσλ 

επηβαηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ πνπ 

ιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα PNR δηαβηβάδνπλ 

ηα δεδνκέλα απηνύ ηνπ είδνπο ή ην 

απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο ζηηο 

ζρεηηθέο αξκόδηεο αξρέο ηνπο. 

1. Η μονάδα ζηοισείυν επιβαηών ενόρ 

κπάηοςρ μέλοςρ ανηαλλάζζει αςηόμαηα 

ηα ζηοισεία πος αθοπούν ηα 

αποηελέζμαηα ηηρ επεξεπγαζίαρ 

δεδομένυν PNR. 

 Τα θξάηε κέιε θξνληίδνπλ ώζηε, όηαλ 

πξόθεηηαη γηα πξόζσπα πνπ έρνπλ 

ηαπηνπνηεζεί από κία κνλάδα ζηνηρείσλ 

επηβαηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 4, 

παξάγξαθνο 2, ζηνηρεία α) θαη β), ην 

απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ PNR λα δηαβηβάδεηαη 

πποοπαηικά από ηελ ελ ιόγσ κνλάδα 

συπίρ καθςζηέπηζη ζηηο κνλάδεο 

ζηνηρείσλ επηβαηώλ άιισλ θξαηώλ κειώλ, 

γηα ηελ πξόιεςε, αλίρλεπζε, δηεξεύλεζε ή 

δίσμε ηξνκνθξαηηθώλ ή άιισλ ζνβαξώλ 
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διαζςνοπιακών εγθιεκάησλ ή για ηην 

ππόλητη άμεζυν και ζοβαπών απειλών 

για ηη δημόζια αζθάλεια. 

 Οη κνλάδεο ζηνηρείσλ επηβαηώλ ησλ 

θξαηώλ κειώλ πνπ ιακβάλνπλ ηα 

δεδνκέλα PNR δηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα 

απηνύ ηνπ είδνπο ή ην απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο ζηηο ζρεηηθέο αξκόδηεο 

αξρέο ηνπο. Καηά πεπίπηυζη, 

ππαγμαηοποιείηαι καηασώπιζη ζύμθυνα 

με ηο άπθπο 36 ηος ζςζηήμαηορ 

πληποθοπιών Σένγκεν. 
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