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Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR)  

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)) 

Propunere de directivă 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că, în ceea ce 

privește persoanele identificate de o unitate 

de informații despre pasageri în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 

literele (a) și (b), rezultatul prelucrării 

datelor PNR este transmis de această 

unitate către unitățile de informații despre 

pasageri ale altor state, în cazul în care 

această unitate consideră că acest transfer 

este necesar pentru prevenirea, depistarea, 

investigarea sau urmărirea penală a 

infracțiunilor de terorism sau a 

infracțiunilor grave. Unitățile de informații 

despre pasageri ale statelor membre 

destinatare transmit aceste date PNR sau 

rezultatul prelucrării datelor PNR către 

autoritățile competente ale acestor state. 

1. Unitățile de informații despre pasageri 

din statele membre fac în mod automat 

schimb de date privind rezultatele 

prelucrării datelor PNR. 

 Statele membre se asigură că, în ceea ce 

privește persoanele identificate de o unitate 

de informații despre pasageri în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 

literele (a) și (b), rezultatul prelucrării 

datelor PNR este transmis în mod proactiv 

și în cel mai scurt timp de această unitate 

către unitățile de informații despre pasageri 

ale altor state membre, pentru prevenirea, 

depistarea, investigarea sau urmărirea 

penală a infracțiunilor de terorism sau a 

infracțiunilor grave transnaționale sau 

pentru prevenirea unor amenințări grave 

și imediate la adresa securității publice. 
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 Unitățile de informații despre pasageri ale 

statelor membre destinatare transmit aceste 

date PNR sau rezultatul prelucrării datelor 

PNR către autoritățile competente ale 

acestor state. După caz, se emite o alertă 

în conformitate cu articolul 36 din 

Sistemul de Informații Schengen. 

Or. en 

 

 


