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Изменение 1
Мария Неделчева, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и подкрепя в това 
отношение единствено употребата на 
законни средства, които са необходими 
в свободното и демократично общество;

1.подчертава значението на 
разубеждаването и превенцията в
борбата срещу тероризма и подкрепя в 
това отношение единствено употребата 
на законни средства, които са 
необходими в свободното и 
демократично общество; припомня, че 
доверието на гражданите в техните 
институции е много важно и че 
следователно трябва да бъде налице 
справедлив баланс между 
необходимостта от гарантиране на
сигурността и гарантиране на 
основните права и свободи;

Or. fr

Изменение 2
Timothy Kirkhope oт името на групата ECR

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и подкрепя в това 
отношение единствено употребата на 
законни средства, които са 
необходими в свободното и 
демократично общество;

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и значението на
употребата на пропорционални и 
законосъобразни мерки за сигурност, 
които са от ключово значение за 
предотвратяването на 
терористични инциденти, и 
подчертава, че всички използвани 
методи трябва да зачитат
основните права на пътниците и да 
отразяват ценностите на свободното 
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и демократично общество;

Or. en

Изменение 3
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и подкрепя в това 
отношение единствено употребата на 
законни средства, които са необходими 
в свободното и демократично общество;

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и организираната 
престъпност, които представляват 
заплаха за сигурността на 
Европейския съюз, както вече беше
посочено в Стокхолмската програма, 
като за целта подкрепя употребата на 
законни средства, които са необходими 
в свободното и демократично общество;

Or. it

Изменение 4
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и подкрепя в това 
отношение единствено употребата на 
законни средства, които са необходими 
в свободното и демократично общество;

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и подкрепя в това 
отношение единствено употребата на 
законни средства, които са необходими 
в свободното и демократично общество, 
но припомня, че все още няма 
категорично доказателство за 
ефективността на такава процедура;

Or. <Original>{FR}fr</Original>
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Изменение 5
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и подкрепя в това
отношение единствено употребата на 
законни средства, които са необходими 
в свободното и демократично общество;

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и подкрепя единствено 
употребата на законни средства, които 
са необходими в свободното и 
демократично общество, като се 
зачита в пълна степен Хартата на 
основните права;

Or. en

Изменение 6
Sophia in 't Veld

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и подкрепя в това 
отношение единствено употребата на 
законни средства, които са необходими 
в свободното и демократично общество;

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и подкрепя в това 
отношение единствено употребата на 
законни средства, които са предвидени в 
законодателството и са ефективни, 
необходими в свободното и 
демократично общество и 
пропорционални спрямо поставената 
цел;

Or. en

Изменение 7
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 1



PE460.651v01-00 6/51 AM\859158BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и подкрепя в това 
отношение единствено употребата на 
законни средства, които са необходими 
в свободното и демократично общество;

1. подчертава значението на борбата 
срещу тероризма и подкрепя в това 
отношение единствено употребата на 
законни и пропорционални средства, 
които са необходими в свободното и 
демократично общество;

Or. ro

Изменение 8
Sophia in 't Veld

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че целите и 
очакваната полза от употребата на 
скенери за проверка на хора трябва да 
бъдат ясно определени;

Or. en

Изменение 9
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че всяка мярка за борба 
срещу тероризма следва изцяло да 
съответства на основните права и 
задължения на Европейския съюз, 
които са необходими за 
демократичното общество и трябва 
да бъдат пропорционални, установени 
чрез закон и следователно ограничени 
до конкретната цел, чието 

2. припомня, че единствената цел на 
всяка мярка за борба срещу тероризма е 
да се гарантира безопасността на 
гражданите въз основа на
критериите за пропорционалност и 
зачитане на основните права и 
граждански свободи;
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изпълнение се преследва;

Or. es

Изменение 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че всяка мярка за борба 
срещу тероризма следва изцяло да 
съответства на основните права и 
задължения на Европейския съюз, които 
са необходими за демократичното 
общество и трябва да бъдат 
пропорционални, установени чрез закон 
и следователно ограничени до 
конкретната цел, чието изпълнение се 
преследва;

2. подчертава, че всяка мярка за борба 
срещу тероризма следва изцяло да 
съответства на основните права и 
задължения на Европейския съюз, които 
са необходими за демократичното 
общество и трябва да бъдат 
пропорционални, строго необходими, 
установени чрез закон и следователно 
ограничени до конкретната цел, чието 
изпълнение се преследва;

Or. <Original>{EN}en</Original>

Изменение 11
Daniël van der Stoep

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че всяка мярка за борба 
срещу тероризма следва изцяло да 
съответства на основните права и 
задължения на Европейския съюз, които 
са необходими за демократичното 
общество и трябва да бъдат 
пропорционални, установени чрез закон 
и следователно ограничени до 
конкретната цел, чието изпълнение се 
преследва;

2. подчертава, че всяка мярка за борба 
срещу тероризма следва изцяло да 
съответства на основните права и 
задължения на държавите-членки на
Европейския съюз, които са необходими 
за демократичното общество и трябва да 
бъдат пропорционални, установени чрез 
закон и следователно ограничени до 
конкретната цел, чието изпълнение се 
преследва;
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Or. nl

Изменение 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава в тази връзка 
поставената цел да бъде прецизно и 
надлежно определена; призовава за 
извършването на обширна техническа 
оценка по отношение на полезността 
на скенерите за проверка на хора; 
призовава освен това за забрана на 
използването на скенери за проверка 
на хора в случай на нееднозначна или 
неположителна оценка;

Or. en

Изменение 13
Мария Неделчева, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. припомня, че използването на 
скенери за проверка на хора трябва да 
отговаря на разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО за защита на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и за свободното 
движение на тези данни;

Or. fr
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Изменение 14
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че само малък брой 
държави-членки са тествали 
скенерите за проверка на хора1 и 
много от тези държави впоследствие 
са се отказали от скенери поради 
високите разходи, забавянето и 
неефикасността2, като същевременно 
повечето от държавите-членки не са 
въвели скенери за проверка на хора, 
обявили са се против или са 
потвърдили, че нямат намерение да 
закупуват, въвеждат и използват 
такива скенери;
1 Обединеното кралство, 
Нидерландия, Германия, Дания.
2 Италия и Финландия.

Or. en

Изменение 15
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. отбелязва, че независимо от 
включването на скенерите за 
проверка на хора в списъка на 
позволените методи за проверка, 
държавите-членки, които вече 
използват скенери за проверка на хора, 
трябва да гарантират, че основните
права на гражданите съгласно 
ЕКПЧОС и Хартата на основните 
права се зачитат, защитават и 
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подкрепят, а именно – правото на 
личен живот и здраве, както освен 
това изисква и Европейският 
парламент;

Or. en

Изменение 16
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. подчертава, че държавите-членки, 
които са използвали скенери за 
проверка на хора, са изключили някои 
категории уязвими лица, като 
например деца, бременни жени, 
възрастни хора, лица с увреждания 
или с имплантирани медицински 
устройства и работници, които 
често са изложени на радиационно 
облъчване, и че на равнището на ЕС  
трябва да се прилагат общи правила в 
тази област, когато държавите-
членки въвеждат и използват скенери 
за проверка на хора;

Or. en

Изменение 17
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Проектостановище
Параграф 2г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. счита, че скенерите за проверка на 
хора следва да се използват само ad 
hoc от държавите-членки, които са 
решили или ще вземат решение да ги 
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въведат, и то по отношение на тези 
полети, чиято сигурност има 
основания да се счита за застрашена, 
например въз основа на 
разузнавателна информация, 
конкретни рискове или заплахи или 
предвид държавата на дестинация на 
полетите (ако държавата на 
дестинация е изискала проверка на 
пътниците по конкретни 
съображения за сигурност) или 
държавата на произход (ако 
държавата на произход е мишена на 
терористични групи); счита, че 
скенерите за проверка на хора не 
следва да бъдат използвани за 
вътрешни полети в ЕС;

Or. en

Изменение 18
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Проектостановище
Параграф 2д (нов)

Проектостановище Изменение

2д. повтаря отново своето 
отрицателно становище във връзка с 
ефикасността, необходимостта и 
пропорционалността на употребата 
на скенери за проверка на хора в 
демократичното общество поради 
това, че нарушават личното 
пространство и поради тяхното 
въздействие върху основните права на 
неприкосновеност на личния живот, 
защита на личните данни, здравето, 
свободата на мисълта, съвестта и 
религията, недискриминацията, 
както и предвид големите разходи и 
дълготрайни процедури, които се 
отразяват отрицателно върху 
гражданите и пътниците;
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Or. en

Изменение 19
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Проектостановище
Параграф 2е (нов)

Проектостановище Изменение

2е. призовава Комисията да не 
прибавя скенерите за проверка на хора
към списъка на позволените методи 
на проверка, тъй като това би 
насърчило употребата на такива 
скенери на национално равнище, като 
вместо това я призовава да издаде 
обвързващи препоръки за държавите-
членки относно правилата за 
употребата на скенери за проверка на 
хора, в случай че те решат да 
продължат изпробването или да 
приложат по-стриктни мерки във 
връзка с употребата на скенери за 
проверка на хора за целите на 
сигурността във въздухоплаването;

Or. en

Изменение 20
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Проектостановище
Параграф 2ж (нов)

Проектостановище Изменение

2ж. призовава за задълбочен анализ, 
оценка и преглед на настоящото 
положение по отношение на 
сигурността и процедурите на 
летищата, включително и 
разпоредбите относно носенето на 
течности в ръчния багаж, както и за
изготвяне на график по отношение на 
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отмяната на забраната за носене на 
течности в ръчния багажи и 
условията, предвидени във връзка с 
наличието на технологии за проверка, 
като същевременно поставя под 
въпрос ефикасността и високите 
разходи, свързани с бъдещите 
процедури за систематична проверка 
на течности;

Or. en

Изменение 21
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Проектостановище
Параграф 2з (нов)

Проектостановище Изменение

2з. счита, че процедурата на 
комитети в сферата на сигурността 
на въздухоплаването е неподходяща 
най-малкото по отношение на мерки, 
които оказват въздействие върху 
правата на гражданите, и призовава 
за пълното включване на Европейския 
парламент посредством процедура на 
съвместно вземане на решение;

Or. en

Изменение 22
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава факта, че използването 
на скенери за проверка на хора не е 
ограничено единствено до летищата, 
но засяга и други обществени места; 
следователно призовава Комисията 
да представи предложение относно 

заличава се
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разполагането и употребата на 
скенери в места, различни от 
летища;

Or. es

Изменение 23
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Мария Неделчева

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава факта, че използването 
на скенери за проверка на хора не е 
ограничено единствено до летищата, 
но засяга и други обществени места; 
следователно призовава Комисията 
да представи предложение относно 
разполагането и употребата на 
скенери в места, различни от 
летища;

заличава се

Or. en

Изменение 24
Daniël van der Stoep

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава фака, че използването на 
скенери за проверка на хора не е 
ограничено единствено до летищата, но 
засяга и други обществени места; 
следователно призовава Комисията 
да представи предложение относно 
разполагането и употребата на 
скенери в места, различни от 

3. подчертава факта, че използването на 
скенери за проверка на хора не е 
ограничено единствено до летищата, но 
засяга и други обществени места;
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летища;

Or. nl

Изменение 25
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава факта, че използването на 
скенери за проверка на хора не е 
ограничено единствено до летищата, но 
засяга и други обществени места; 
следователно призовава Комисията да 
представи предложение относно 
разполагането и употребата на скенери в 
места, различни от летища;

3. подчертава факта, че използването на 
скенери за проверка на хора не е 
ограничено единствено до летищата, но 
засяга и други обществени места; 
следователно призовава Комисията да 
представи предложение относно 
разполагането и употребата на скенери в 
места, различни от летища, които се 
счита, че са уязвими на 
терористични атаки;

Or. it

Изменение 26
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава факта, че използването 
на скенери за проверка на хора не е 
ограничено единствено до летищата, 
но засяга и други обществени места; 
следователно призовава Комисията да
представи предложение относно
разполагането и употребата на 
скенери в места, различни от 
летища;

3. подчертава, че задължението за 
спазване на основните права на 
неприкосновеност на личния живот, 
защита на данните и на здравето във 
връзка с използването на скенери за 
проверка на хора се отнася за всички 
места, където се използват тези 
скенери, а също така и извън летищата
и по принцип на всички обществени 
места, където са разположени или 
биха могли да бъдат разположени 



PE460.651v01-00 16/51 AM\859158BG.doc

BG

скенери за проверка на хора и
призовава Комисията да наблюдава
практиките на държавите-членки в 
това отношение, както и да 
гарантира, че очакваните правила
относно защитата на правата на 
гражданите на неприкосновеност на 
личния живот, защита на данните,
на здравето и недискриминация, ще се
прилагат винаги, когато се ползват 
скенери за проверка на хора;

Or. en

Изменение 27
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. посочва, че решението за 
инсталиране на скенери за целите на 
сигурността на летищата попада в 
сферата на компетентност на 
държавите-членки и че в тази връзка 
те трябва да покрият минималните 
общи стандарти и изисквания, 
определени от Европейския съюз, без 
това да накърнява правото на 
държавите-членки да прилагат по-
строги мерки;

Or. es

Изменение 28
Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 3a (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. предлага, след като правилата за 
употреба на скенери за целите на 
сигурността бъдат утвърдени, 
Комисията да ги преразгледа, където 
е необходимо, за да адаптира 
разпоредбите относно защитата на 
здравето и основните права спрямо 
технологичния напредък;

Or. es

Изменение 29
Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава държавите-членки 
периодично да извършват мониторинг 
на дългосрочните ефекти от 
излагането на въздействие на скенери 
за целите на сигурността, като има 
предвид новите научни разработки, и 
да проверяват дали оборудването е 
коректно инсталирано, дали се 
използва правилно и дали с него се 
борави по подходящия начин;

Or. es

Изменение 30
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава всеки скенер за проверка 4. призовава всеки скенер за целите на 
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на хора да изпълнява минимален набор 
от технически изисквания, преди да 
бъде включен в списък на позволените 
методи за проверка; посочените 
изисквания следва, наред с другото, да 
гарантират превенция на всеки 
евентуален риск за здравето, 
включително рискове в дългосрочен 
план; в това отношение призовава 
всяка форма на рентгенова технология 
да бъде изрично изключена от списъка 
на позволените методи за проверка;

сигурността да изпълнява минимален 
набор от технически изисквания, преди 
да бъде включен в списък на 
позволените методи за проверка; 
посочените изисквания следва, наред с 
другото, да гарантират превенция на 
всеки евентуален риск за здравето, 
включително рискове в дългосрочен 
план, да отговарят на Европейското и 
националното законодателство по 
отношение на принципа ALARA
(„толкова слабо излагане на 
облъчване, колкото е разумно 
постижимо“), да обръщат специално 
внимание на групите лица, за които 
се счита, че са уязвими, и да не 
допускат употребата на технология 
за създаване на изображения, 
основаваща се на облъчване с 
рентгенови лъчи;

Or. es

Изменение 31
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава всеки скенер за проверка на 
хора да изпълнява минимален набор от 
технически изисквания, преди да бъде 
включен в списък на позволените 
методи за проверка; посочените 
изисквания следва, наред с другото, да 
гарантират превенция на всеки 
евентуален риск за здравето, 
включително рискове в дългосрочен 
план; в това отношение призовава всяка 
форма на рентгенова технология да бъде 
изрично изключена от списъка на 
позволените методи за проверка;

4. призовава всеки скенер за проверка на 
хора да изпълнява минимален набор от 
технически изисквания, преди да бъде 
включен в списък на позволените 
методи за проверка; посочените 
изисквания следва, наред с другото, да 
гарантират превенция на всеки 
евентуален риск за здравето, 
включително рискове в дългосрочен 
план и странични ефекти, които биха 
могли да влошат или да възобновят 
болести или състояния; в това 
отношение призовава всяка форма на 
рентгенова технология да бъде изрично 
изключена от списъка на позволените 
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методи за проверка;

Or. ro

Изменение 32
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Мария Неделчева, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава всеки скенер за проверка на 
хора да изпълнява минимален набор от 
технически изисквания, преди да бъде 
включен в списък на позволените 
методи за проверка; посочените 
изисквания следва, наред с другото, да 
гарантират превенция на всеки 
евентуален риск за здравето, 
включително рискове в дългосрочен 
план; в това отношение призовава всяка 
форма на рентгенова технология да 
бъде изрично изключена от списъка на 
позволените методи за проверка;

4. призовава всеки скенер за проверка на 
хора да изпълнява минимален набор от
технически изисквания, преди да бъде 
включен в списък на позволените 
методи за проверка; посочените 
изисквания следва, наред с другото, да 
гарантират превенция на всеки 
евентуален риск за здравето, 
включително рискове в дългосрочен 
план; в това отношение призовава 
цялостната рентгенова технология да 
бъде изрично изключена от списъка на 
позволените методи за проверка, когато 
не отговаря на съществуващите в 
това отношение здравни стандарти 
на ЕС, като се обърне специално 
внимание на уязвимите лица;

Or. en

Изменение 33

Timothy Kirkhope от името на Европейски консерватори и реформисти 

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава всеки скенер за проверка на 
хора да изпълнява минимален набор от 

4. призовава всеки скенер за проверка на 
хора да изпълнява минимален набор от 
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технически изисквания, преди да бъде 
включен в списък на позволените 
методи за проверка; посочените 
изисквания следва, наред с другото, да 
гарантират превенция на всеки 
евентуален риск за здравето, 
включително рискове в дългосрочен 
план; в това отношение призовава всяка 
форма на рентгенова технология да 
бъде изрично изключена от списъка на 
позволените методи за проверка;

технически изисквания, преди да бъде 
включен в списък на позволените 
методи за проверка; посочените 
изисквания следва, наред с другото, да 
гарантират превенция на всеки 
евентуален риск за здравето на 
пътника, включително рискове в 
дългосрочен план; в това отношение 
призовава да бъде ограничена 
употребата на скенерите, използващи 
йонизираща радиация, напр. 
рентгенови лъчи, които могат да 
имат кумулативен ефект, и призовава 
към по-нататъшно проучване на 
техните последици;

Or. en

Изменение 34
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава всеки скенер за проверка на 
хора да изпълнява минимален набор от 
технически изисквания, преди да бъде 
включен в списък на позволените 
методи за проверка; посочените 
изисквания следва, наред с другото, да 
гарантират превенция на всеки 
евентуален риск за здравето, 
включително рискове в дългосрочен 
план; в това отношение призовава всяка 
форма на рентгенова технология да бъде 
изрично изключена от списъка на 
позволените методи за проверка;

4. призовава всеки скенер за проверка на 
хора да изпълнява минимален набор от 
технически изисквания, преди да бъде 
включен в списък на позволените 
методи за проверка; посочените 
изисквания следва, наред с другото, да 
гарантират превенция на всеки 
евентуален риск за здравето, 
включително рискове в дългосрочен 
план; в това отношение призовава всяка 
форма на технология, използваща 
рентгенови лъчи или други вредни 
лъчи, да бъде изрично изключена от 
списъка на позволените методи за 
проверка;

Or. ro
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Изменение 35
Sophia in 't Veld

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава всеки скенер за проверка на 
хора да изпълнява минимален набор от 
технически изисквания, преди да бъде 
включен в списък на позволените 
методи за проверка; посочените 
изисквания следва, наред с другото, да 
гарантират превенция на всеки 
евентуален риск за здравето, 
включително рискове в дългосрочен 
план; в това отношение призовава всяка 
форма на рентгенова технология да бъде 
изрично изключена от списъка на 
позволените методи за проверка;

4. призовава всеки скенер за проверка на 
хора да изпълнява минимален набор от 
технически изисквания, преди да бъде 
включен в списък на позволените 
методи за проверка; посочените 
изисквания следва, наред с другото, да 
гарантират превенция на всеки 
евентуален риск за здравето, 
включително рискове в дългосрочен 
план; в това отношение, на настоящия 
етап на развитие на технологията, 
призовава всяка форма на рентгенова 
технология да бъде изрично изключена 
от списъка на позволените методи за 
проверка;

Or. en

Изменение 36
Daniël van der Stoep

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоява също така скенерите за 
проверка на хора да бъдат оборудвани 
с технология, която не допуска 
възможност да се придобие цялостна 
картина на тялото, а единствено 
стандартизирани, символични и 
неутрални по отношение на пола 
изображения, които са изцяло 
анонимни и не по позволяват 
обработването или съхранението на 
лични данни;

заличава се
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Or. nl

Изменение 37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоява също така скенерите за 
проверка на хора да бъдат оборудвани с 
технология, която не допуска 
възможност да се придобие цялостна 
картина на тялото, а единствено 
стандартизирани, символични и 
неутрални по отношение на пола 
изображения, които са изцяло 
анонимни и не позволяват 
обработването или съхранението на 
лични данни;

5. посочва, че скенерите за охрана ще 
трябва да бъдат оборудвани с 
технология, която да гарантира 
защита на човешкото достойнство, 
неприкосновеността на личния 
живот и личната неприкосновеност, 
като е желателно да бъде използвана 
стандартизирана фигура на човешко 
тяло или символични и неутрални по 
отношение на пола изображения, които,
при липса на установен проблем след 
извършване на проверката, да бъдат 
незабавно унищожавани;

Or. es

Изменение 38
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоява също така скенерите за
проверка на хора да бъдат оборудвани с 
технология, която не допуска 
възможност да се придобие цялостна 
картина на тялото, а единствено 
стандартизирани, символични и 
неутрални по отношение на пола 
изображения, които са изцяло анонимни 
и не по позволяват обработването или 
съхранението на лични данни;

5. настоява също така скенерите за 
проверка на хора да бъдат оборудвани с 
технология, която не допуска 
възможност да се придобие цялостна 
картина на тялото, а единствено 
стандартизирани, символични и 
неутрални по отношение на пола 
изображения, които са изцяло анонимни 
и не по позволяват обработването или 
съхранението на лични данни; посочва, 
че служители, които съхраняват 
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обработените данни, следва да бъдат 
подвеждани под наказателна 
отговорност за своите действия;

Or. ro

Изменение 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоява също така скенерите за 
проверка на хора да бъдат оборудвани с 
технология, която не допуска 
възможност да се придобие цялостна 
картина на тялото, а единствено 
стандартизирани, символични и 
неутрални по отношение на пола 
изображения, които са изцяло анонимни 
и не позволяват обработването или 
съхранението на лични данни;

5. настоява също така скенерите за 
проверка на хора да бъдат оборудвани с 
технология, която не допуска 
възможност да се придобие цялостна 
картина на тялото, а единствено 
стандартизирани, символични и 
неутрални по отношение на пола 
изображения, които са изцяло анонимни 
и не по позволяват никакво обработване 
или съхранение на лични данни;

Or. en

Изменение 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава Комисията да налага
възпиращи санкции за непозволени 
записи или разпространение на 
изображения от проверки, извършени
във връзка със сигурността;

Or. en
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Изменение 41
Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава за периодични 
технически проверки, които да бъдат 
извършвани от компетентна 
организация с цел преглед на 
целостта на уредите и тяхното 
съответствие с условията, указани в 
параграфи 4 и 5.

Or. en

Изменение 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. посочва факта, че сигурността на 
данните е значително застрашена от 
прилагането на технологиите на 
електронната мрежа; отбелязва, че 
това е особено валидно по отношение 
на безжичните технологии или 
връзката с интернет;

Or. en

Изменение 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Проектостановище
Параграф 5a (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. посочва, че придобиването на 
изображения трябва да отговаря на 
изискванията, указани в 
законодателството на Общността 
относно защитата на личните 
данни;

Or. es

Изменение 44
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че съществуват 
достатъчно доказателства, според 
които скенерите за проверка на хора
причиняват тежки заболявания като 
рак; следователно, съгласно принципа 
на предпазните мерки, счита, че 
употребата им в Европейския съюз 
трябва да бъде забранена, докато не 
се проведат задълбочени изследвания 
за реалните рискове за здравето, 
причинени от излагането на 
радиационно излъчване от различни 
видове скенери за проверка на хора;

Or. ro

Изменение 45
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. подчертава, че всяко лице следва да
има право да откаже проверка на хора, 
без да е задължено да предостави 
обяснение и също така право да 
изиска стандартна проверка за 
сигурност при пълно зачитане на 
правата и достойнството на личността;
в това отношение призовава да бъде 
предоставено подходящо и 
задълбочено обучение на целия 
персонал по сигурността;

6. подчертава, че всяко лице може да 
откаже да премине проверка чрез 
скенер, като в такъв случай то 
трябва да премине алтернативни 
методи на проверка, които да 
гарантират сигурност със същото 
равнище на ефективност както 
скенерите, и в този контекст 
призовава Комисията да предложи 
служителите по сигурността, 
отговорни за използването на скенери 
за целите на сигурността, да 
получават специално обучение, в 
което да се обръща внимание на 
въздействието върху достойнството на 
личността, здравето и защитата на 
лични данни;

Or. es

Изменение 46
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че всяко лице следва да 
има право да откаже проверка на хора, 
без да е задължено да предостави 
обяснение и също така право да изиска 
стандартна проверка за сигурност при 
пълно зачитане на правата и 
достойнството на личността; в това 
отношение призовава да бъде 
предоставено подходящо и задълбочено 
обучение на целия персонал по 
сигурността;

6. подчертава, че всяко лице следва да 
има право да откаже проверка на хора
чрез скенер, без да е задължено да 
предостави обяснение и също така 
право да изиска стандартна проверка за 
сигурност при пълно зачитане на 
правата и достойнството на личността; 
настоява да бъде обърнато специално 
внимание на уязвимите хора като 
бременните жени, децата, лицата с
увреждания или страдащите от 
заболяване, което превръща този вид 
проверка в неподходяща; в това 
отношение призовава да бъде 
предоставено подходящо и задълбочено 



AM\859158BG.doc 27/51 PE460.651v01-00

BG

обучение на целия персонал по 
сигурността;

Or. fr

Изменение 47
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Мария Неделчева, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че всяко лице следва да 
има право да откаже проверка на хора, 
без да е задължено да предостави 
обяснение и също така право да изиска
стандартна проверка за сигурност при 
пълно зачитане на правата и 
достойнството на личността; в това 
отношение призовава да бъде 
предоставено подходящо и задълбочено 
обучение на целия персонал по 
сигурността;

6. подчертава, че всеки пътник следва 
да има право да откаже проверка на 
хора чрез скенер, без да е задължен да 
предостави обяснение; в случай на 
отказ, въпросното лице следва да 
премине през стандартна проверка за 
сигурност, която следва да гарантира 
същото равнище на сигурност, при 
пълно зачитане на правата и 
достойнството на личността; в това 
отношение призовава да бъде 
предоставено подходящо и задълбочено 
обучение на целия персонал по 
сигурността;

Or. en

Изменение 48
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че всяко лице следва да 
има право да откаже проверка на хора, 
без да е задължено да предостави 
обяснение и също така право да изиска 
стандартна проверка за сигурност при 
пълно зачитане на правата и 

6. подчертава, че всяко лице следва да 
има право да откаже проверка на хора
чрез скенер, без да е задължено да 
предостави обяснение и също така 
право да изиска стандартна проверка за 
сигурност при пълно зачитане на 
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достойнството на личността; в това 
отношение призовава да бъде 
предоставено подходящо и задълбочено 
обучение на целия персонал по 
сигурността;

правата и достойнството на личността; в 
това отношение призовава да бъде 
предоставено подходящо и задълбочено 
обучение на целия персонал по 
сигурността; призовава Комисията да 
предложи алтернативни методи за 
проверка на тялото, имайки предвид, 
че всеки има правото да откаже да 
премине този вид проверка;

Or. ro

Изменение 49
Daniël van der Stoep

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че всяко лице следва да 
има право да откаже проверка на хора, 
без да е задължено да предостави 
обяснение и също така право да изиска 
стандартна проверка за сигурност при 
пълно зачитане на правата и 
достойнството на личността; в това 
отношение призовава да бъде 
предоставено подходящо и задълбочено 
обучение на целия персонал по 
сигурността;

6. подчертава, че всяко лице може да 
откаже проверка на хора чрез скенер, 
макар и при условие, че предостави 
очевидно убедително обяснение и също 
така трябва да има право да изиска 
стандартна проверка за сигурност при 
пълно зачитане на правата и 
достойнството на личността; в това 
отношение призовава да бъде 
предоставено подходящо и задълбочено 
обучение на целия персонал по 
сигурността;

Or. nl

Изменение 50
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че всяко лице следва да 6. подчертава, че всяко лице трябва да 
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има право да откаже проверка на хора, 
без да е задължено да предостави 
обяснение и също така право да изиска 
стандартна проверка за сигурност при 
пълно зачитане на правата и 
достойнството на личността;  в това 
отношение призовава да бъде 
предоставено подходящо и задълбочено  
обучение на целия персонал по 
сигурността;

има право да откаже проверка на хора
чрез скенер, без да е задължено да 
предостави обяснение и също така 
право да изиска стандартна проверка за 
сигурност при пълно зачитане на 
правата и достойнството на личността; в 
това отношение призовава да бъде 
предоставено подходящо и задълбочено 
обучение на целия персонал по 
сигурността;

Or. ro

Изменение 51
Cornelia Ernst

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че настоящите 
процедури за сигурност на летищата 
не включват пълно претърсване на 
тялото;

Or. en

Изменение 52
Sophia in 't Veld

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че отказът да се 
предприеме проверка не следва само по 
себе си да съставлява повод за 
подозрение спрямо съответното лице, 
както и че в процедурата преди да се 
извърши проверка на тялото или 
процедурата, свързана с отказа от тази 
проверка, всяка форма на профилиране 

7. подчертава, че отказът да се премине
проверка на хора чрез скенер не следва 
само по себе си да съставлява повод за 
подозрение спрямо съответното лице, 
както и че в процедурата, преди да се 
извърши проверка на хора чрез скенер,
или процедурата, свързана с отказа от 
тази проверка, всяка форма на 
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въз основа, например, на пол, раса, цвят, 
етнос, генетични характеристики, език, 
религия или вярване, е недопустима;

профилиране въз основа, например, на 
пол, раса, цвят, етнос, национален 
произход, генетични характеристики, 
език, религия или вярване, е 
недопустима;

Or. en

Изменение 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че отказът да се 
предприеме проверка не следва само по 
себе си да съставлява повод за 
подозрение спрямо съответното лице, 
както и че в процедурата преди да се 
извърши проверка на тялото или 
процедурата, свързана с отказа от тази 
проверка, всяка форма на профилиране 
въз основа, например, на пол, раса, цвят, 
етнос, генетични характеристики, език, 
религия или вярване, е недопустима;

7. подчертава, че отказът да се премине
проверка на хора чрез скенер не следва 
само по себе си да съставлява повод за 
подозрение спрямо съответното лице, 
както и че в процедурата, преди да се 
извърши проверка на хора чрез скенер, 
или процедурата, свързана с отказа от 
тази проверка, всяка форма на 
профилиране въз основа, например, на 
пол, раса, цвят, етнос, генетични 
характеристики, език, религия или 
вярване, е недопустима; настоява за 
стабилни законодателни гаранции, 
съгласно които пътниците, избрали 
да не бъдат подложени на процеса на 
проверка, няма да понасят 
допълнителни неудобства, в това 
число щателни проверки или 
закъснения;

Or. en

Изменение 54
Daniël van der Stoep

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. подчертава, че отказът да се 
предприеме проверка не следва само по 
себе си да съставлява повод за 
подозрение спрямо съответното лице, 
както и че в процедурата преди да се 
извърши проверка на тялото или 
процедурата, свързана с отказа от тази 
проверка, всяка форма на профилиране
въз основа, например, на пол, раса, цвят, 
етнос, генетични характеристики, език, 
религия или вярване, е недопустима;

7. подчертава, че посочените причини 
за отказ да се премине проверка на 
хора чрез скенер могат да бъдат 
проучени; изразява мнение, че всяка 
форма на профилиране в процедурата,
преди да се извърши проверка на хора
чрез скенер, или процедурата, свързана с 
отказа от тази проверка, въз основа, 
например, на пол, раса, цвят, етнос, 
генетични характеристики, език, 
религия или вярване, е нежелателна;

Or. nl

Изменение 55
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че отказът да се 
предприеме проверка не следва само по 
себе си да съставлява повод за 
подозрение спрямо съответното лице, 
както и че в процедурата преди да се 
извърши проверка на тялото или 
процедурата, свързана с отказа от тази 
проверка, всяка форма на профилиране 
въз основа, например, на пол, раса, цвят, 
етнос, генетични характеристики, език, 
религия или вярване, е недопустима;

7. подчертава, че отказът да се премине
проверка на хора чрез скенер не следва 
само по себе си да съставлява повод за 
подозрение спрямо съответното лице 
или да поражда неудобства като 
продължително чакане или щателни  
проверки, както и че в процедурата,
преди да се извърши проверка на хора
чрез скенер, или процедурата, свързана с 
отказа от тази проверка, всяка форма на 
профилиране въз основа, например, на 
пол, раса, цвят, етнос, генетични 
характеристики, език, религия или 
вярване, е недопустима;

Or. fr
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Изменение 56
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Мария Неделчева, Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че отказът да се 
предприеме проверка не следва само по 
себе си да съставлява повод за 
подозрение спрямо съответното лице, 
както и че в процедурата преди да се 
извърши проверка на тялото или 
процедурата, свързана с отказа от тази 
проверка, всяка форма на профилиране
въз основа, например, на пол, раса, цвят, 
етнос, генетични характеристики, език, 
религия или вярване, е недопустима;

7. подчертава, че отказът да се премине
проверка на хора чрез скенер не следва 
само по себе си да съставлява повод за 
подозрение спрямо съответното лице, 
както и че в процедурата, преди да се 
извърши проверка на хора чрез скенер,
или процедурата, свързана с отказа от 
тази проверка, всяка форма на 
дискриминация въз основа, например, 
на пол, раса, цвят, етнос, генетични 
характеристики, език, религия или 
вярване, следва да бъде забранена;

Or. en

Изменение 57

Timothy Kirkhope от името на Европейски консерватори и реформисти 

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че отказът да се 
предприеме проверка не следва само по 
себе си да съставлява повод за 
подозрение спрямо съответното лице, 
както и че в процедурата преди да се 
извърши проверка на тялото или 
процедурата, свързана с отказа от тази 
проверка, всяка форма на профилиране 
въз основа, например, на пол, раса, цвят, 
етнос, генетични характеристики, език, 
религия или вярване, е недопустима;

7. подчертава, че отказът да се премине
проверка на хора чрез скенер не следва 
само по себе си да съставлява повод за 
подозрение спрямо съответното лице, 
както и че в процедурата, преди да се 
извърши проверка на хора чрез скенер, 
или процедурата, свързана с отказа от 
тази проверка, формите на 
профилиране въз основа, например, на 
пол, раса, цвят, етнос, генетични 
характеристики, език, религия или 
вярване, са недопустими;
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Or. en

Изменение 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. посочва, че приложимите правила 
трябва да гарантират, че изборът на 
лица, които да бъдат подложени на 
проверка за целите на сигурността, 
не може да се основава на критерии, 
свързани с пол, раса, цвят, етнос, 
генетични черти, език, религия или 
вяра;

Or. es

Изменение 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава лицата, които желаят да им 
бъде направена проверка на тялото, да 
бъдат подходящо и цялостно 
информирани относно скенерите за 
проверка на хора, включително относно 
правото им да откажат да им бъде 
направена такава проверка и правото 
им да внесат жалба, и да потърсят 
правна защита в случай на допуснати 
нарушения, свързани с проверката на 
тялото или отказа им да им бъде 
направена такава проверка и 
последваща стандартна проверка за 
сигурност;

8. призовава лицата, които желаят да им 
бъде направена проверка на хора чрез 
скенер, да бъдат напълно, подходящо и 
цялостно информирани относно 
проверките за сигурност чрез скенери 
за охрана, включително относно 
правото им да откажат такава 
проверка;
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Or. es

Изменение 60
Daniël van der Stoep

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава лицата, които желаят да им 
бъде направена проверка на тялото, да 
бъдат подходящо и цялостно 
информирани относно скенерите за 
проверка на хора, включително 
относно правото им да откажат да 
им бъде направена такава проверка и 
правото им да внесат жалба и да 
потърсят правна защита в случай на 
допуснати нарушения, свързани с 
проверката на тялото или отказа им 
да им бъде направена такава проверка 
и последващата стандартна проверка 
за сигурност;

8. призовава лицата, които желаят да им 
бъде направена проверка на хора чрез 
скенер, да бъдат подходящо и цялостно 
информирани относно скенерите за 
проверка на хора;

Or. nl

Изменение 61
Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава лицата, които желаят да 
им бъде направена проверка на 
тялото, да бъдат подходящо и 
цялостно информирани относно
скенерите за проверка на хора, 
включително относно правото им да 
откажат да им бъде направена 
такава проверка и правото им да 
внесат жалба, и да потърсят правна 
защита в случай на допуснати 

8. изразява мнение, че лицата,
подложени на проверки, следва 
предварително да получат цялата 
необходима информация, особено по 
отношение на работата на 
съответните скенери, за това какви 
изображения могат да бъдат виждани 
и от кого, съществуващите условия за 
защита на правото на лична 
неприкосновеност, личен живот и 
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нарушения, свързани с проверката на 
тялото или отказа им да им бъде 
направена такава проверка и 
последваща стандартна проверка за 
сигурност;

защита на данните, въздействието 
върху човешкото здраве, 
възможността за отказ от 
преминаване през скенерите, както и
за наличните алтернативни методи 
за контрол;

Or. es

Изменение 62
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Мария Неделчева, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава лицата, които желаят да 
им бъде направена проверка на тялото, 
да бъдат подходящо и цялостно 
информирани относно скенерите за 
проверка на хора, включително относно 
правото им да откажат да им бъде 
направена такава проверка и правото им 
да внесат жалба, и да потърсят правна 
защита в случай на допуснати
нарушения, свързани с проверката на
тялото или отказа им да им бъде 
направена такава проверка и 
последваща стандартна проверка за 
сигурност;

8. призовава пътниците, които желаят 
да им бъде направена проверка на хора 
чрез скенер, да бъдат подходящо и 
цялостно информирани относно 
скенерите за проверка на хора, 
включително относно правото им да 
откажат да им бъде направена такава 
проверка и правото им да внесат жалба, 
и да потърсят правна защита в случай на 
нарушения, свързани с проверката на 
хора чрез скенерили отказа им да им 
бъде направена такава проверка и 
последваща стандартна проверка за 
сигурност; подчертава, че информация 
относно проверката чрез скенер за 
проверка на хора следва да бъде 
предоставяна на пътуващия не само 
от страна на авиокомпанията в 
момента на запазването на полет, 
или на уебсайта на летището, но 
също и на мястото на извършване на 
проверката;

Or. en

Изменение 63
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Timothy Kirkhope от името на Европейски консерватори и реформисти

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава лицата, които желаят 
да им бъде направена проверка на 
тялото, да бъдат подходящо и 
цялостно информирани относно 
скенерите за проверка на хора, 
включително относно правото им да 
откажат да им бъде направена такава 
проверка и правото им да внесат жалба, 
и да потърсят правна защита в случай на 
допуснати нарушения, свързани с 
проверката на тялото или отказа им да 
им бъде направена такава проверка и 
последваща стандартна проверка за 
сигурност;

8. призовава да бъде осигурена 
информация на пътниците, така че 
правилно и цялостно да разберат 
процедурата на проверка на хора чрез 
скенер, включително относно правото 
им да откажат да им бъде направена 
такава проверка и правото им да внесат 
жалба, и да потърсят правна защита в 
случай на допуснати нарушения, 
свързани с проверката на хора чрез 
скенер или отказа им да им бъде 
направена такава проверка и 
последваща стандартна проверка за 
сигурност;

Or. en

Изменение 64
Мария Неделчева, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава лицата, които желаят да им 
бъде направена проверка на тялото, да 
бъдат подходящо и цялостно 
информирани относно скенерите за 
проверка на хора, включително относно 
правото им да откажат да им бъде 
направена такава проверка и правото им 
да внесат жалба, и да потърсят правна 
защита в случай на допуснати 
нарушения, свързани с проверката на 
тялото или отказа им да им бъде 
направена такава проверка и 
последваща стандартна проверка за 

8. призовава лицата, които желаят да им 
бъде направена проверка на хора чрез 
скенер, да бъдат подходящо и цялостно 
информирани относно скенерите за 
проверка на хора, включително относно 
правото им да откажат да им бъде 
направена такава проверка и правото им 
да внесат жалба, и да потърсят правна 
защита в случай на допуснати 
нарушения, свързани с проверката на 
хора чрез скенер или отказа им да им 
бъде направена такава проверка и 
последваща стандартна проверка за 
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сигурност; сигурност; припомня, че обучението 
на служителите по сигурността на 
летищата е основна необходимост;

Or. fr

Изменение 65
Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава лицата, които желаят да им 
бъде направена проверка на тялото, да 
бъдат подходящо и цялостно 
информирани относно скенерите за 
проверка на хора, включително относно 
правото им да откажат да им бъде 
направена такава проверка и правото им 
да внесат жалба, и да потърсят правна 
защита в случай на допуснати 
нарушения, свързани с проверката на 
тялото или отказа им да им бъде 
направена такава проверка и 
последваща стандартна проверка за 
сигурност;

8. призовава лицата, които желаят да им 
бъде направена проверка на хора чрез 
скенер, предварително да бъдат 
подходящо и цялостно информирани 
относно скенерите за проверка на хора, 
включително относно правото им да 
откажат да им бъде направена такава 
проверка и правото им да внесат жалба, 
и да потърсят правна защита в случай на 
допуснати нарушения, свързани с 
проверката на хора чрез скенер или 
отказа им да им бъде направена такава 
проверка и последваща стандартна 
проверка за сигурност;

Or. it

Изменение 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава лицата, които желаят да им 
бъде направена проверка на тялото, да 
бъдат подходящо и цялостно 
информирани относно скенерите за 
проверка на хора, включително относно 
правото им да откажат да им бъде 
направена такава проверка и правото им 

8. призовава лицата, които желаят да им 
бъде направена проверка на хора чрез 
скенер, да бъдат подходящо и цялостно 
информирани относно скенерите за 
проверка на хора, включително относно 
правото им да откажат да им бъде 
направена такава проверка и правото им 
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да внесат жалба, и да потърсят правна 
защита в случай на допуснати 
нарушения, свързани с проверката на 
тялото или отказа им да им бъде 
направена такава проверка и 
последваща стандартна проверка за 
сигурност;

да внесат жалба, и да потърсят 
ефективна правна защита в случай на 
допуснати нарушения, свързани с 
проверката на хора чрез скенер или 
отказа им да им бъде направена такава 
проверка и последваща стандартна 
проверка за сигурност;

Or. en

Изменение 67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. признава правото на пътниците 
да внесат жалба в случай на 
нарушение, което може да възникне 
при провеждането на проверки за 
сигурност, извършени както със 
скенери за целите на сигурността, 
така и с други алтернативни методи, 
тогава, когато пътниците не са 
пожелали да преминат проверка за 
сигурност;

Or. es

Изменение 68
Мария Неделчева, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава важността от 
наказания за всяка злоупотреба с 
изображения, направени със 
скенерите за проверка на хора;

Or. fr
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Изменение 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора и евентуални рискове за 
здравето, като при противодействието 
срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, FRA и на 
специалния докладчик на ООН за 
правата на човека;

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора, особено с оглед на 
принципите на пропорционалност и 
необходимост, и евентуални рискове за 
здравето, като при противодействието 
срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, FRA и на 
специалния докладчик на ООН за 
правата на човека;

Or. en

Изменение 70
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и
употреба на скенери за проверка на 
хора като допустим метод за проверка
следва да бъде детайлно обосновано в 
оценка на въздействието, която да 
обхваща, наред с другото, свързани с 
основните права аспекти на 
скенерите за проверка на хора и

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за употреба на 
скенери за охрана като метод за
контрол следва да бъде детайлно 
обосновано в оценка на въздействието, 
която да обхваща евентуални рискове за 
здравето и рискове, свързани със 
степента на защита на основните 
права, включително защитата на
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евентуални рискове за здравето, като 
при противодействието срещу 
тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на
личните данни, както и на ЕНЗД, FRA 
и на специалния докладчик на ООН за 
правата на човека;

личните данни, за което трябва да 
бъдат взети предвид препоръките на 
европейският надзорен орган по 
защита на данните, Работната група 
по член 29 и Агенцията на
Европейския съюз за основните права;

Or. es

Изменение 71
Daniël van der Stoep

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за 
проверка на хора и евентуални рискове 
за здравето, като при 
противодействието срещу тероризма 
се вземат предвид становищата на 
Европейския съюз, международните и 
национални организации за защита 
правата на човека и органите за 
защита на личните данни, както и на 
ЕНЗД, FRA и на специалния 
докладчик на ООН за правата на 
човека;

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото евентуални рискове за 
здравето, свързани със скенерите за 
проверка на хора;

Or. nl

Изменение 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора и евентуални рискове за 
здравето, като при противодействието 
срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, FRA и на 
специалния докладчик на ООН за 
правата на човека;

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в тест за 
пропорционалност и оценка на 
въздействието, която да обхваща, наред 
с другото, свързани с основните права 
аспекти на скенерите за проверка на 
хора и евентуални рискове за здравето
на пътниците и на служителите,
изложени на чести проверки по време 
на работата им, като при 
противодействието срещу тероризма се 
вземат предвид становищата на 
Европейския съюз, международните и 
национални организации за защита 
правата на човека и органите за защита 
на личните данни, както и на ЕНЗД, 
FRA и на специалния докладчик на 
ООН за правата на човека;

Or. en

Изменение 73
Мария Неделчева, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща,
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора и евентуални рискове за 
здравето, като при противодействието 

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да покаже 
каква би била реалната добавена 
стойност на подобна инициатива; 
набляга в тази връзка на важността 
от изчисление на разходите за 
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срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, FRA и на 
специалния докладчик на ООН за 
правата на човека;

инвестицията, поддръжката и 
управлението, които биха възникнали 
при инсталирането и използването 
на скенерите за проверка на хора; 
напомня, че оценката на 
въздействието трябва също така да 
обхване свързани с основните права 
аспекти на скенерите за проверка на 
хора и евентуални рискове за здравето –
особено по отношение на уязвимите 
лица – както и защитата на личните 
данни, като при противодействието 
срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, Работната 
група по член 29,  FRA и на специалния 
докладчик на ООН за правата на човека;

Or. fr

Изменение 74
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора и евентуални рискове за 
здравето, като при противодействието 
срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, FRA и на 
специалния докладчик на ООН за 

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора и евентуални рискове за 
здравето; призовава Комисията да 
предостави убедителни проучвания 
относно евентуалното въздействие 
на скенерите за целите на 
сигурността върху здравето на 
пътниците и служителите, които са 
подложени на редовни проверки, като 
при противодействието срещу 
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правата на човека; тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, FRA и на 
специалния докладчик на ООН за 
правата на човека;

Or. fr

Изменение 75
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Georgios Papanikolaou, Simon 
Busuttil

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора и евентуални рискове за 
здравето, като при противодействието 
срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, FRA и на 
специалния докладчик на ООН за 
правата на човека;

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора и евентуални рискове за 
здравето, като при противодействието 
срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, FRA и на 
специалния докладчик на ООН за 
правата на човека; счита, че подобно 
предложение следва да предвижда и 
дългосрочен мониторинг и оценка на 
скенерите за проверка на хора, като 
се вземе предвид развитието на 
новите технологии;

Or. en
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Изменение 76
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора и евентуални рискове за 
здравето, като при противодействието 
срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, FRA и на 
специалния докладчик на ООН за 
правата на човека;

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано 
посредством предварителни 
задълбочени проучвания и оценки на
въздействието, които да обхващат, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора и евентуални рискове за 
здравето, като при противодействието 
срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, FRA и на 
специалния докладчик на ООН за 
правата на човека;

Or. ro

Изменение77Salvatore Iacolino

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора и евентуални рискове за 
здравето, като при противодействието 

9. подчертава, че всяко предложение за 
даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора 
като допустим метод за проверка следва 
да бъде детайлно обосновано в оценка 
на въздействието, която да обхваща, 
наред с другото, свързани с основните 
права аспекти на скенерите за проверка 
на хора и евентуални рискове за 
здравето, като при противодействието 
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срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека и органите за защита на личните 
данни, както и на ЕНЗД, FRA и на 
специалния докладчик на ООН за 
правата на човека;

срещу тероризма се вземат предвид 
становищата на Европейския съюз, 
международните и национални 
организации за защита правата на 
човека, органите за защита на личните 
данни и общественото здраве, както и 
на ЕНЗД, FRA, на специалния 
докладчик на ООН за правата на човека 
и на Световната здравна организация;

Or. it

Изменение 78
Sophia in 't Veld

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. подчертава, че техническите 
спецификации, изготвени от 
техническата работна група на 
Европейската конференция за
гражданска авиация, и договорите с 
доставчиците на скенери за проверка 
на хора следва да бъдат 
декласифицирани и направени 
обществено достояние;

Or. en

Обосновка

От документацията, касаеща скенерите за проверка на хора, получена от 
Министерство на вътрешната сигурност на САЩ съгласно Закона за свободата на 
информацията (FOLA), става ясно, че техническите спецификации, изисквани от 
Администрацията за сигурност на транспорта (TSA), включват възможността за 
съхранение, запис и трансфер на изображения.
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Изменение 79
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Мария Неделчева

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. счита, че решението да използват 
скенери за проверка на хора на 
летищата не следва да бъде 
задължително за държавите-членки; 
подчертава, че ако държава-членка 
избере да въведе скенери за проверка на 
хора на своите летища, то тези 
скенери следва да покриват 
минималните стандарти и 
изисквания, установени на равнище на 
ЕС;

Or. en

Изменение 80
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Мария Неделчева

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. призовава Комисията и 
държавите-членки да повдигнат пред 
подходящите международни 
институции въпроса за използването 
на скенери за проверка на хора, тъй 
като борбата срещу тероризма е 
глобално предизвикателство и 
сигурността на въздухоплаването 
трябва да бъде преследвана и отвъд 
европейските граници;

Or. en
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Изменение 81
Sylvie Guillaume

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. препоръчва във всеки пътнически 
билет да бъде указана стойността на 
мерките за сигурност;

Or. fr

Изменение 82
Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. признава правото на пътниците 
да внесат жалба в случай на 
нарушение, възникнало при 
провеждането на проверки за 
сигурност както със скенери за 
целите на сигурността, така и с 
други алтернативни методи, в 
случаите, когато пътниците не 
желаят да преминат проверка за 
сигурност;

Or. es

Изменение 83
Мария Неделчева, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. подчертава, че тези държави-
членки, които решат да използват 
скенери за проверка на хора, следва, 
съгласно принципа на субсидиарност, 
да прилагат по-строги стандарти от 
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определените в европейското 
законодателство по отношение на 
защитата на гражданите и техните 
лични данни;

Or. fr

Изменение 84
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. очаква Комисията да основе 
предложението си на задълбочена, 
независима и обективна научна 
информация, събрана от експерти на 
ЕС в тази област, и без намеса от 
страна на промишления сектор, 
правителствата на държавите-
членки и трети държави;

Or. en

Изменение 85
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изисква за всяко предложение, 
отнасящо се до разполагането и 
използването на скенери за проверка 
на хора да се иска подробно 
становище по свързаните с основните 
права аспекти Агенция на 
Европейския съюз за основните права.

заличава се

Or. es
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Изменение 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. изисква Комисията да проучи 
алтернативите на използването на 
скенери за проверка на хора, като 
вземе предвид други мерки, които вече 
се прилагат за откриване на заплахи 
за сигурността на въздухоплаването, 
като покаже необходимостта тези 
скенери да заменят настоящите 
мерки за наблюдение на сигурността 
на летищата;

Or. en

Изменение 87
Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. отново повтаря и поддържа 
своята позиция, че действието на 
забраната за носене на течности в 
ръчния багаж следва да приключи през 
2011 и 2013 г., ако се потвърди 
технологичната ефективност на 
наличните инструменти за опазване 
на сигурността; приканва 
държавите-членки и летищата да 
предприемат всички необходими 
действия, за да гарантират, че 
необходимите технологии са на 
разположение в разумен срок, така че 
планираният край на забраната за 
пренасяне на течности в ръчния 
багаж да не доведе до заплаха за 
сигурността;

Or. es
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Изменение 88
Luis de Grandes Pascual

Проектостановище
Параграф 10б (нов)

Проектостановище Изменение

10б. счита, че проверките на товари и 
поща, основани на анализ на риска, 
следва да бъдат пропорционални на 
заплахите, свързани с 
транспортирането им, и че следва да 
бъде осигурена необходимата 
сигурност, особено в случай на 
пренасяне на товари и поща с 
пътнически самолети; изразява 
становище, че равнището на 
сигурността на товарите все още се 
различава в различните държави-
членки и съгласно поставената цел за 
едноетапна проверка държавите-
членки следва да гарантират 
правилното прилагане на 
съществуващите мерки относно 
европейските товари и поща;

Or. es

Изменение 89
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. призовава Комисията, Съвета и 
компетентната парламентарна 
комисия да заместят думите 
„скенер(и) за целите на сигурността“ 
с думите „скенер(и) за проверка на 
хора“ в случаите, когато скенерите се 
използват за проверка на лица, 
включително в заглавието на доклада, 
като по този начин се избегнат 
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неуместни и ненужни обърквания и 
неясноти;

Or. en


