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Texto proposto pela Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que, no que diz respeito a pessoas 

identificadas por uma unidade de 

informações de passageiros em 

conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, 

alíneas a) e b), o resultado do tratamento 

dos dados PNR é transmitido por essa 

unidade às unidades de informações de 

passageiros dos outros Estados-Membros 

quando a primeira unidade considerar 

que tal transferência é necessária para 

efeitos de prevenção, deteção, investigação 

ou repressão das infrações terroristas ou da 

criminalidade transnacional grave. A 

unidade de informações de passageiros do 

Estado-Membro destinatário transmite 

esses dados PNR ou o resultado do 

tratamento desses dados às respetivas 

autoridades nacionais competentes. 

1. A unidade de informações de 

passageiros de um Estado-Membro 

procede automaticamente ao intercâmbio 

dos dados PNR ou do resultado do 

tratamento dos mesmos. 

Os Estados-Membros devem assegurar 

que, no que diz respeito a pessoas 

identificadas por uma unidade de 

informações de passageiros em 

conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, 

alíneas a) e b), o resultado do tratamento 

dos dados PNR é proativa e prontamente 

transmitido por essa unidade às unidades 

de informações de passageiros dos outros 

Estados-Membros para efeitos de 

prevenção, deteção, investigação ou 

repressão das infrações terroristas ou da 

criminalidade transnacional grave ou de 

prevenção de ameaças imediatas e graves 

à segurança pública. A unidade de 

informações de passageiros do 

Estado-Membro destinatário transmite 

esses dados PNR ou o resultado do 

tratamento desses dados às respetivas 

autoridades nacionais competentes. 

Quando adequado, deve ser inserido um 

alerta em conformidade com o artigo 36.º 

do Sistema de Informação Schengen. 
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