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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че по 

отношение на лицата, идентифицирани 

от звеното за данни за пътниците в 

съответствие с член 4, параграф 2, 

букви а) и б), звеното за данни за 

пътниците предава резултата от 

обработката на PNR данните на звената 

за данни за пътниците на други държави 

членки в случаите, в които първото 

звено счете, че това предаване е 

необходимо за предотвратяване, 

разкриване, разследване и наказателно 

преследване на престъпления, свързани 

с тероризъм, и на тежки престъпления. 

Звената за данни за пътниците на 

получаващите държави членки 

предоставят тези PNR данни или 

резултата от обработката на PNR 

данните на своите съответни 

компетентни органи. 

1. Звеното за данни за пътниците на 

дадена държава членка автоматично 

обменя данни относно резултатите 

от обработването на PNR данни. 

 Държавите членки гарантират, че по 

отношение на лицата, идентифицирани 

от звеното за данни за пътниците в 

съответствие с член 4, параграф 2, 

букви а) и б), звеното за данни за 

пътниците предава проактивно и 

незабавно резултата от обработката на 

PNR данните на звената за данни за 

пътниците на други държави членки за 

предотвратяване, разкриване, 

разследване и наказателно преследване 
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на престъпления, свързани с тероризъм, 

и на тежки транснационални 

престъпления, или за предотвратяване 

на непосредствена и сериозна заплаха 

за обществената сигурност. 

 Звената за данни за пътниците на 

получаващите държави членки 

предоставят тези PNR данни или 

резултата от обработката на PNR 

данните на своите съответни 

компетентни органи. По 

целесъобразност се подава сигнал в 

съответствие с член 36 на 

Шенгенската информационна 

система. 

Or. en 

 

 


