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Pozměňovací návrh 1
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných prostředků, které jsou nezbytné 
ve svobodné a otevřené demokratické 
společnosti;

1. zdůrazňuje význam odrazování 
a prevence v rámci boje proti terorismu 
a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných prostředků, které jsou nezbytné 
ve svobodné a otevřené demokratické 
společnosti; připomíná, že důvěra občanů 
ve své instituce je zásadní, a že tudíž musí 
existovat náležitá rovnováha mezi
potřebou zajistit bezpečnost a zárukou 
základních práv a svobod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných prostředků, které jsou nezbytné
ve svobodné a otevřené demokratické 
společnosti;

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a důležitost použití přiměřených 
a zákonných bezpečnostních opatření, 
která jsou zásadní při předcházení 
teroristickým činům, a zdůrazňuje, že 
veškeré použité metody musí respektovat 
základní práva cestujících a brát ohled na
svobodnou a otevřenou demokratickou
společnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných prostředků, které jsou nezbytné 
ve svobodné a otevřené demokratické 
společnosti;

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu
a organizovanému zločinu, které jsou 
hrozbou pro bezpečnost Evropské unie, 
jak již bylo uvedeno ve Stockholmském 
programu, a za tímto účelem podporuje
použití zákonných prostředků, které jsou 
nezbytné ve svobodné a otevřené 
demokratické společnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných prostředků, které jsou nezbytné 
ve svobodné a otevřené demokratické 
společnosti;

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných prostředků, které jsou nezbytné
ve svobodné a otevřené demokratické 
společnosti, avšak připomíná, že stále 
neexistuje rozhodující důkaz o účinnosti 
takového postupu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 1 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných prostředků, které jsou nezbytné 
ve svobodné a otevřené demokratické 
společnosti;

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a podporuje pouze použití zákonných 
prostředků, které jsou nezbytné ve 
svobodné a otevřené demokratické 
společnosti, a to při plném respektování 
Listiny základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných prostředků, které jsou nezbytné 
ve svobodné a otevřené demokratické 
společnosti;

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných prostředků, které jsou 
stanovené zákonem, účinné, nezbytné ve 
svobodné a otevřené demokratické 
společnosti a přiměřené sledovanému cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných prostředků, které jsou nezbytné 
ve svobodné a otevřené demokratické 
společnosti;

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu 
a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných a přiměřených prostředků, 
které jsou nezbytné ve svobodné a otevřené 
demokratické společnosti;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 8
Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že cíle a očekávaný přínos 
používání tělových skenerů musí být jasně 
stanoveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že veškerá protiteroristická
opatření by proto měla být v plném 
souladu se základními právy 
a povinnostmi Evropské unie, jejichž 
dodržování je v demokratické společnosti 
nezbytné, a musí být přiměřená, 
stanovená zákonem, a tedy vymezena 
v rámci konkrétního cíle, jehož chtějí 
dosáhnout;

2. připomíná, že jediným cílem veškerých 
protiteroristických opatření je zajistit 
bezpečnost občanů založenou na 
kritériích proporcionality a dodržování 
základních práv a občanských svobod;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že veškerá protiteroristická 
opatření by proto měla být v plném souladu 
se základními právy a povinnostmi 

2. zdůrazňuje, že veškerá protiteroristická 
opatření by proto měla být v plném souladu 
se základními právy a povinnostmi 
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Evropské unie, jejichž dodržování je 
v demokratické společnosti nezbytné, 
a musí být přiměřená, stanovená zákonem, 
a tedy vymezena v rámci konkrétního cíle, 
jehož chtějí dosáhnout;

Evropské unie, jejichž dodržování je 
v demokratické společnosti nezbytné, 
a musí být přiměřená, nezbytně nutná, 
stanovená zákonem, a tedy vymezena 
v rámci konkrétního cíle, jehož chtějí 
dosáhnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že veškerá protiteroristická 
opatření by proto měla být v plném souladu 
se základními právy a povinnostmi 
Evropské unie, jejichž dodržování je 
v demokratické společnosti nezbytné, 
a musí být přiměřená, stanovená zákonem, 
a tedy vymezena v rámci konkrétního cíle, 
jehož chtějí dosáhnout;

2. zdůrazňuje, že veškerá protiteroristická 
opatření by proto měla být v plném souladu 
se základními právy a povinnostmi 
členských států Evropské unie, jejichž 
dodržování je v demokratické společnosti 
nezbytné, a musí být přiměřená, stanovená 
zákonem, a tedy vymezena v rámci 
konkrétního cíle, jehož chtějí dosáhnout;

Or. nl

Pozměňovací návrh 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. v tomto ohledu naléhavě žádá, aby byl 
přesně a náležitě vymezen cíl, jehož má 
být dosaženo; vyzývá k provedení 
rozsáhlého technického posouzení 
užitečnosti tělových skenerů; dále 
naléhavě požaduje zákaz používání 
tělových skenerů v případě jakéhokoli 
nejednoznačného či jiného než kladného 
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hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že používání tělových 
skenerů musí být v souladu se směrnicí 
95/46/ES o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že pouze několik členských 
států provedlo zkoušky tělových skenerů1

a mnoho z nich od těchto skenerů 
následně upustilo vzhledem k vysokým 
nákladům, zpoždění a neúčinnosti2, 
zatímco většina členských států tělové 
skenery nezavedla nebo jejich zavedení 
odmítla nebo prohlásila, že nemá 
v úmyslu tělové skenery zakoupit, zavést 
a používat;
1 UK, NL, DE, DK.
2 IT a FIN.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. poznamenává, že členské státy, které 
již tělové skenery používají, jsou bez 
ohledu na zařazení tělových skenerů na 
seznam přípustných metod kontroly 
zavázány k zajištění dodržování, ochrany 
a propagace základních práv uvedených 
v Evropské úmluvě o lidských právech
a v Listině základních práv, zejména 
práva na soukromí a zdraví, jak také 
požadoval Evropský parlament;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že členské státy, jež tělové 
skenery používaly, vyloučily některé 
kategorie zranitelných osob, jako jsou 
děti, těhotné ženy, starší osoby a zdravotně 
postižené osoby nebo osoby 
s implantovanými zdravotnickými 
prostředky a pracovníci, kteří jsou často 
vystaveni radiaci, a že pokud členské státy 
tělové skenery zavádějí a používají, měla 
by být na úrovni EU uplatňována 
společná pravidla v této oblasti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. je přesvědčen, že tělové skenery by 
měly být používány na základě ad hoc 
pouze těmi členskými státy, jež se rozhodly 
či rozhodnou je zavést, a pro lety, u nichž 
existují důvody k obavám, že je ohrožena 
bezpečnost, například na základě 
informací tajných služeb, specifických 
rizik a hrozeb cílové země (pokud cílová 
země požádala o provádění tělesných 
kontrol cestujících z konkrétních 
bezpečnostních důvodů) nebo země 
původu (pokud je země původu cílem 
teroristických skupin); je přesvědčen, že 
tělové skenery by neměly být používány 
pro lety v rámci EU;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. znovu opakuje své negativní 
stanovisko, pokud jde o účinnost, 
nezbytnost a přiměřenost používání 
tělových skenerů v demokratické 
společnosti, a to vzhledem k jejich 
invazivní povaze a dopadu na lidské právo 
na soukromí, ochranu údajů, zdraví, 
svobodu myšlení, svobodu svědomí, 
náboženskou svobodu a nediskriminaci 
a rovněž vzhledem k vysokým nákladům
a časově náročným postupům, jež mají 
negativní dopad na občany a cestující;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2 f (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2f. vyzývá Komisi, aby nezařazovala tělové 
skenery na seznam přípustných metod 
kontroly, neboť by to působilo jako 
pobídka pro používání tělových skenerů 
na vnitrostátní úrovni, avšak vyzývá ji, 
aby namísto toho vydala závazná 
doporučení pro členské státy týkající se 
pravidel pro používání tělových skenerů, 
pokud se rozhodnou pokračovat ve 
zkouškách nebo uplatňovat přísnější 
opatření ve vztahu k používání tělových 
skenerů v rámci bezpečnosti letecké 
dopravy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2 g (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2g. vyzývá k provedení hloubkové analýzy, 
hodnocení a přezkumu stávající 
bezpečnostní situace a postupů na 
letištích, včetně regulace týkající se 
tekutin, ke stanovení časového plánu pro 
zrušení zákazu tekutin a ke stanovení 
podmínek pro dostupnost technologií 
bezpečnostních kontrol, a zároveň 
pochybuje o účinnosti a upozorňuje na 
vysoké náklady, pokud jde o budoucí 
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postupy systematické kontroly tekutin;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2 h (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2h. je přesvědčen, že postup projednávání 
ve výborech v odvětví bezpečnosti letecké 
dopravy je vhodný, alespoň pokud jde 
o opatření s dopadem na práva občanů, 
a vyzývá k plnému zapojení Evropského 
parlamentu prostřednictvím postupu 
spolurozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že používání tělových 
skenerů se neomezuje pouze na letiště, ale 
také na jiná veřejná místa; požaduje 
proto, aby Komise předložila návrh 
týkající se zavedení a používání 
bezpečnostních skenerů na jiných místech 
než na letištích;

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 23
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že používání tělových 
skenerů se neomezuje pouze na letiště, ale 
také na jiná veřejná místa; požaduje 
proto, aby Komise předložila návrh 
týkající se zavedení a používání 
bezpečnostních skenerů na jiných místech 
než na letištích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že používání tělových 
skenerů se neomezuje pouze na letiště, ale 
také na jiná veřejná místa; požaduje proto, 
aby Komise předložila návrh týkající se 
zavedení a používání bezpečnostních 
skenerů na jiných místech než na 
letištích;

3. poukazuje na to, že používání tělových 
skenerů se neomezuje pouze na letiště, ale 
také na jiná veřejná místa;

Or. nl

Pozměňovací návrh 25
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že používání tělových 3. poukazuje na to, že používání tělových 
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skenerů se neomezuje pouze na letiště, ale 
také na jiná veřejná místa; požaduje proto, 
aby Komise předložila návrh týkající se 
zavedení a používání bezpečnostních 
skenerů na jiných místech než na letištích;

skenerů se neomezuje pouze na letiště, ale 
také na jiná veřejná místa; požaduje proto, 
aby Komise předložila návrh týkající se 
zavedení a používání bezpečnostních 
skenerů na jiných místech než na letištích, 
která jsou označena za zranitelná vůči 
teroristickému útoku;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že používání tělových 
skenerů se neomezuje pouze na letiště, ale 
také na jiná veřejná místa; požaduje 
proto, aby Komise předložila návrh 
týkající se zavedení a používání 
bezpečnostních skenerů na jiných místech 
než na letištích;

3. zdůrazňuje, že povinnost respektovat 
základní právo na soukromí, ochranu 
údajů a zdraví, pokud jde o používání 
tělových skenerů, se uplatní na všech 
místech, kde jsou tyto skenery používány, 
také mimo letiště a obecně na všech 
veřejných místech, kde tělové skenery jsou 
nebo by mohly být zavedeny; vyzývá tudíž 
Komisi, aby sledovala postupy členských 
států v tomto ohledu a zajistila 
uplatňování nových pravidel na ochranu 
práv občanů na soukromí, ochranu údajů, 
zdraví a nediskriminaci, a to na všech 
místech, kde jsou tělové skenery 
používány;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že rozhodnutí zavést 
bezpečnostní skenery na letištích spadá do 
oblasti pravomoci členských států a že 
v této souvislosti musí tyto skenery 
splňovat minimální společné normy 
a požadavky stanovené Evropskou unií, 
aniž by bylo dotčeno právo členských 
států na uplatnění přísnějších opatření;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. navrhuje, aby po stanovení společných 
pravidel pro používání bezpečnostní 
skenerů Komise tato pravidla 
přezkoumala a aby v případě potřeby 
přizpůsobila ustanovení o ochraně zdraví 
a základních práv technologickému 
pokroku;

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby pravidelně 
sledovaly dlouhodobé dopady vystavení 
bezpečnostním skenerům a zohlednily při 
tom vědecký vývoj a aby kontrolovaly, zda 
zařízení byla náležitě instalována a jsou
řádně používána a provozována;

Or. es
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Pozměňovací návrh 30
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby každý tělový skener 
splňoval minimální soubor technických 
požadavků před tím, než bude moci být 
umístěn na seznam povolených metod 
kontroly, přičemž tyto požadavky by měly 
mimo jiné zajistit prevenci všech možných 
zdravotních rizik, včetně dlouhodobých 
rizik; vyzývá v tomto ohledu, aby byla ze 
seznamu povolených metod kontroly 
výslovně vyloučena jakákoli forma 
technologie používající rentgenové záření;

4. požaduje, aby každý bezpečnostní
skener splňoval minimální soubor 
technických požadavků před tím, než bude 
moci být umístěn na seznam povolených 
metod kontroly, přičemž tyto požadavky 
by měly mimo jiné zajistit prevenci všech 
možných zdravotních rizik, včetně 
dlouhodobých rizik, měly by být v souladu 
s evropskými a vnitrostátními předpisy,
pokud jde o zásadu co nejnižší přiměřeně 
dosažitelné úrovně, věnovat zvláštní 
pozornost skupinám považovaným za 
zranitelné a zabránit používání 
zobrazovací technologie založené na 
propustnosti rentgenových paprsků; 

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby každý tělový skener 
splňoval minimální soubor technických 
požadavků před tím, než bude moci být 
umístěn na seznam povolených metod 
kontroly, přičemž tyto požadavky by měly 
mimo jiné zajistit prevenci všech možných 
zdravotních rizik, včetně dlouhodobých 
rizik; vyzývá v tomto ohledu, aby byla ze 
seznamu povolených metod kontroly 
výslovně vyloučena jakákoli forma 
technologie používající rentgenové záření;

4. požaduje, aby každý tělový skener 
splňoval minimální soubor technických 
požadavků před tím, než bude moci být 
umístěn na seznam povolených metod 
kontroly, přičemž tyto požadavky by měly 
mimo jiné zajistit prevenci všech možných 
zdravotních rizik, včetně dlouhodobých 
rizik a vedlejších účinků, jež mohou zvýšit 
závažnost onemocnění, opakovaně jej 
vyvolat či zhoršit zdravotní stav; vyzývá 
v tomto ohledu, aby byla ze seznamu 
povolených metod kontroly výslovně 
vyloučena jakákoli forma technologie 
používající rentgenové záření;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby každý tělový skener 
splňoval minimální soubor technických 
požadavků před tím, než bude moci být 
umístěn na seznam povolených metod 
kontroly, přičemž tyto požadavky by měly 
mimo jiné zajistit prevenci všech možných 
zdravotních rizik, včetně dlouhodobých 
rizik; vyzývá v tomto ohledu, aby byla ze 
seznamu povolených metod kontroly 
výslovně vyloučena jakákoli forma
technologie používající rentgenové záření;

4. požaduje, aby každý tělový skener 
splňoval minimální soubor technických 
požadavků před tím, než bude moci být 
umístěn na seznam povolených metod 
kontroly, přičemž tyto požadavky by měly 
mimo jiné zajistit prevenci všech možných 
zdravotních rizik, včetně dlouhodobých 
rizik; vyzývá v tomto ohledu, aby byla ze 
seznamu povolených metod kontroly 
výslovně vyloučena technologie 
používající rentgenové záření pro plné 
zobrazení, pokud nesplňuje stávající 
zdravotní normy EU; v tomto ohledu by 
měla být zvláštní pozornost věnována 
zranitelným osobám;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby každý tělový skener 
splňoval minimální soubor technických 
požadavků před tím, než bude moci být 
umístěn na seznam povolených metod 
kontroly, přičemž tyto požadavky by měly 
mimo jiné zajistit prevenci všech možných 
zdravotních rizik, včetně dlouhodobých 
rizik; vyzývá v tomto ohledu, aby byla ze 

4. požaduje, aby každý tělový skener 
splňoval minimální soubor technických 
požadavků před tím, než bude moci být 
umístěn na seznam povolených metod 
kontroly, přičemž tyto požadavky by měly 
mimo jiné zajistit prevenci všech možných 
zdravotních rizik, včetně dlouhodobých 
rizik; vyzývá v tomto ohledu, aby bylo 
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seznamu povolených metod kontroly 
výslovně vyloučena jakákoli forma 
technologie používající rentgenové záření;

omezeno používání skenerů využívajících 
ionizující záření, například rentgenové 
záření, jež mohou mít kumulativní účinek, 
a požaduje další výzkum jejich dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby každý tělový skener 
splňoval minimální soubor technických 
požadavků před tím, než bude moci být 
umístěn na seznam povolených metod 
kontroly, přičemž tyto požadavky by měly 
mimo jiné zajistit prevenci všech možných 
zdravotních rizik, včetně dlouhodobých 
rizik; vyzývá v tomto ohledu, aby byla ze 
seznamu povolených metod kontroly 
výslovně vyloučena jakákoli forma 
technologie používající rentgenové záření;

4. požaduje, aby každý tělový skener 
splňoval minimální soubor technických 
požadavků před tím, než bude moci být 
umístěn na seznam povolených metod 
kontroly, přičemž tyto požadavky by měly 
mimo jiné zajistit prevenci všech možných 
zdravotních rizik, včetně dlouhodobých 
rizik; vyzývá v tomto ohledu, aby byla ze 
seznamu povolených metod kontroly 
výslovně vyloučena jakákoli forma 
technologie používající rentgenové záření
nebo jakýkoli jiný druh škodlivého záření;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje, aby každý tělový skener 
splňoval minimální soubor technických 
požadavků před tím, než bude moci být 
umístěn na seznam povolených metod 
kontroly, přičemž tyto požadavky by měly 
mimo jiné zajistit prevenci všech možných 

4. požaduje, aby každý tělový skener 
splňoval minimální soubor technických 
požadavků před tím, než bude moci být 
umístěn na seznam povolených metod 
kontroly, přičemž tyto požadavky by měly 
mimo jiné zajistit prevenci všech možných 
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zdravotních rizik, včetně dlouhodobých 
rizik; vyzývá v tomto ohledu, aby byla ze 
seznamu povolených metod kontroly 
výslovně vyloučena jakákoli forma 
technologie používající rentgenové záření;

zdravotních rizik, včetně dlouhodobých 
rizik; vyzývá v tomto ohledu, aby byla ve 
stávající fázi technologického vývoje ze 
seznamu povolených metod kontroly 
výslovně vyloučena jakákoli forma 
technologie používající rentgenové záření;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. dále trvá na tom, aby byly tělové 
skenery vybaveny pouze technologií, která 
neposkytuje žádnou možnost získat 
detailní obrazy těla, ale pouze 
standardizované a z hlediska pohlaví 
neutrální obrazy „schematického 
panáčka“, které jsou zcela anonymní, 
a aby nebylo možné žádné zpracování 
nebo ukládání dat;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. dále trvá na tom, aby byly tělové 
skenery vybaveny pouze technologií, která 
neposkytuje žádnou možnost získat 
detailní obrazy těla, ale pouze 
standardizované a z hlediska pohlaví 
neutrální obrazy „schematického panáčka“, 
které jsou zcela anonymní, a aby nebylo 

5. zdůrazňuje, že ochranné skenery budou 
muset být vybaveny technologií, která 
zaručí ochranu lidské důstojnosti 
a soukromí, že je žádoucí používat 
standardního panáčka nebo z hlediska 
pohlaví neutrální obrazy „schematického 
panáčka“, a že obrazy musí být zničeny 
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možné žádné zpracování nebo ukládání 
dat;

ihned po provedení kontroly bez nálezu;

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. dále trvá na tom, aby byly tělové 
skenery vybaveny pouze technologií, která 
neposkytuje žádnou možnost získat detailní 
obrazy těla, ale pouze standardizované 
a z hlediska pohlaví neutrální obrazy 
„schematického panáčka“, které jsou zcela 
anonymní, a aby nebylo možné žádné 
zpracování nebo ukládání dat;

5. dále trvá na tom, aby byly tělové 
skenery vybaveny pouze technologií, která 
neposkytuje žádnou možnost získat detailní 
obrazy těla, ale pouze standardizované 
a z hlediska pohlaví neutrální obrazy 
„schematického panáčka“, které jsou zcela 
anonymní, a aby nebylo možné žádné 
zpracování nebo ukládání dat; zdůrazňuje, 
že personál zodpovědný za uchovávání 
zpracovávaných dat by měl být trestně 
odpovědný za své jednání;

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. dále trvá na tom, aby byly tělové 
skenery vybaveny pouze technologií, která 
neposkytuje žádnou možnost získat detailní 
obrazy těla, ale pouze standardizované 
a z hlediska pohlaví neutrální obrazy 
„schematického panáčka“, které jsou zcela 
anonymní, a aby nebylo možné žádné 
zpracování nebo ukládání dat;

5. dále trvá na tom, aby byly tělové 
skenery vybaveny pouze technologií, která 
neposkytuje žádnou možnost získat detailní 
obrazy těla, ale pouze standardizované 
a z hlediska pohlaví neutrální obrazy 
„schematického panáčka“, které jsou zcela 
anonymní, a že nesmí být možné žádné 
zpracování nebo ukládání jakýchkoli dat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby ukládala odrazující 
sankce za nedovolené zaznamenávání či 
šíření obrazů z bezpečnostních kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá, aby příslušný orgán prováděl 
pravidelné technické kontroly za účelem 
přezkumu neporušenosti zařízení a jeho 
souladu s podmínkami stanovenými 
v bodech 4 a 5;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na skutečnost, že 
bezpečnost údajů je z velké části 
ohrožována používáním elektronických 
síťových technologií; poukazuje na to, že 
to je zejména případ bezdrátových 
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technologií či připojení k internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že pořizování obrazů bude 
muset splňovat požadavky stanovené 
předpisy Společenství na ochranu 
osobních údajů;

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že existují dostatečné 
důkazy pro tvrzení, že tělové skenery 
způsobují závažná onemocnění, jako je 
například rakovina; je tudíž – v souladu 
se zásadou předběžné opatrnosti –
přesvědčen, že jejich používání v Evropské 
unii musí být zakázáno, dokud nebudou 
provedeny hloubkové studie o skutečných 
zdravotních rizicích způsobených 
vystavením záření různých typů tělových 
skenerů;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 45
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že by každý člověk měl mít 
právo kontrolu tělovým skenerem 
odmítnout, aniž by byl povinen poskytnout 
jakékoli vysvětlení, a právo požádat 
o standardní bezpečnostní kontrolu při 
plném respektování svých práv 
a důstojnosti; požaduje v této souvislosti, 
aby všichni bezpečnostní pracovníci 
absolvovali náležité podrobné školení;

6. zdůrazňuje, že každý člověk může 
kontrolu skenerem odmítnout a že 
v takovém případě by měl mít povinnost se
podrobit alternativní metodě kontroly, jež 
zaručí bezpečnost na stejné úrovni 
účinnosti, jaká je u bezpečnostních 
skenerů, a v této souvislosti vyzývá 
Komisi, aby navrhla, aby bezpečnostní 
pracovníci příslušní pro používání 
bezpečnostních skenerů absolvovali 
specifické školení, které zohlední dopad 
na důstojnost, zdraví a ochranu osobních 
údajů;

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že by každý člověk měl mít 
právo kontrolu tělovým skenerem 
odmítnout, aniž by byl povinen poskytnout 
jakékoli vysvětlení, a právo požádat 
o standardní bezpečnostní kontrolu při 
plném respektování svých práv 
a důstojnosti; požaduje v této souvislosti, 
aby všichni bezpečnostní pracovníci 
absolvovali náležité podrobné školení;

6. zdůrazňuje, že by každý člověk měl mít 
právo kontrolu tělovým skenerem 
odmítnout, aniž by byl povinen poskytnout 
jakékoli vysvětlení, a právo požádat 
o standardní bezpečnostní kontrolu při 
plném respektování svých práv 
a důstojnosti; trvá na tom, aby byla 
zvláštní pozornost věnována zranitelným 
osobám, jako jsou například těhotné ženy, 
děti, osoby se zdravotním postižením nebo 
osoby trpící onemocněními, pro něž je 
tento druh kontroly nevhodný; požaduje 
v této souvislosti, aby všichni bezpečnostní 
pracovníci absolvovali náležité podrobné 
školení;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že by každý člověk měl mít 
právo kontrolu tělovým skenerem 
odmítnout, aniž by byl povinen poskytnout 
jakékoli vysvětlení, a právo požádat 
o standardní bezpečnostní kontrolu při 
plném respektování svých práv 
a důstojnosti; požaduje v této souvislosti, 
aby všichni bezpečnostní pracovníci 
absolvovali náležité podrobné školení;

6. zdůrazňuje, že by každý cestující měl 
mít právo kontrolu tělovým skenerem 
odmítnout, aniž by byl povinen poskytnout 
jakékoli vysvětlení; v případě odmítnutí by 
dotyčná osoby měla podstoupit standardní 
bezpečnostní kontrolu, jež by měla zaručit 
stejnou úroveň bezpečnosti při plném 
respektování práv a důstojnosti této osoby; 
požaduje v této souvislosti, aby všichni 
bezpečnostní pracovníci absolvovali 
náležité a podrobné školení;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že by každý člověk měl mít 
právo kontrolu tělovým skenerem 
odmítnout, aniž by byl povinen poskytnout 
jakékoli vysvětlení, a právo požádat 
o standardní bezpečnostní kontrolu při
plném respektování svých práv 
a důstojnosti; požaduje v této souvislosti, 
aby všichni bezpečnostní pracovníci 
absolvovali náležité podrobné školení;

6. zdůrazňuje, že by každý člověk měl mít 
právo kontrolu tělovým skenerem 
odmítnout, aniž by byl povinen poskytnout 
jakékoli vysvětlení, a právo požádat 
o standardní bezpečnostní kontrolu při 
plném respektování svých práv 
a důstojnosti; požaduje v této souvislosti, 
aby všichni bezpečnostní pracovníci 
absolvovali náležité podrobné školení; 
vyzývá Komisi, aby navrhla alternativní 
metody tělesných kontrol a aby přitom 
měla na paměti, že každý má právo tento 
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typ kontroly odmítnout;

Or. ro

Pozměňovací návrh 49
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že by každý člověk měl mít 
právo kontrolu tělovým skenerem 
odmítnout, aniž by byl povinen poskytnout 
jakékoli vysvětlení, a právo požádat 
o standardní bezpečnostní kontrolu při 
plném respektování svých práv 
a důstojnosti; požaduje v této souvislosti, 
aby všichni bezpečnostní pracovníci 
absolvovali náležité podrobné školení;

6. zdůrazňuje, že každý člověk může 
kontrolu tělovým skenerem odmítnout, 
třebaže pod podmínkou, že poskytne 
prokazatelně relevantní vysvětlení, a že 
musí mít právo požádat o standardní 
bezpečnostní kontrolu při plném 
respektování svých práv a důstojnosti; 
požaduje v této souvislosti, aby všichni 
bezpečnostní pracovníci absolvovali 
náležité podrobné školení;

Or. nl

Pozměňovací návrh 50
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že by každý člověk měl mít 
právo kontrolu tělovým skenerem 
odmítnout, aniž by byl povinen poskytnout 
jakékoli vysvětlení, a právo požádat 
o standardní bezpečnostní kontrolu při 
plném respektování svých práv 
a důstojnosti; požaduje v této souvislosti,
aby všichni bezpečnostní pracovníci 
absolvovali náležité podrobné školení;

6. zdůrazňuje, že každý člověk musí mít 
právo kontrolu tělovým skenerem 
odmítnout, aniž by byl povinen poskytnout 
jakékoli vysvětlení, a právo požádat 
o standardní bezpečnostní kontrolu při 
plném respektování svých práv 
a důstojnosti; požaduje v této souvislosti, 
aby všichni bezpečnostní pracovníci 
absolvovali náležité podrobné školení;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 51
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že stávající bezpečnostní 
postupy na letištích nezahrnují úplnou 
tělesnou kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se 
kontrole tělovým skenerem by nemělo 
samo o sobě vzbuzovat jakékoli podezření 
vůči příslušné osobě a že během postupu, 
který předchází skenování těla nebo se týká 
odmítnutí skenování, je nepřijatelná 
jakákoli forma profilování na základě např. 
pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení;

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se 
kontrole tělovým skenerem by nemělo 
samo o sobě vzbuzovat jakékoli podezření 
vůči příslušné osobě a že během postupu, 
který předchází skenování těla nebo se týká 
odmítnutí skenování, je nepřijatelná 
jakákoli forma profilování na základě např. 
pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického či 
národnostního původu, genetických rysů, 
jazyka, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Návrh stanoviska
Bod 7 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se 
kontrole tělovým skenerem by nemělo 
samo o sobě vzbuzovat jakékoli podezření 
vůči příslušné osobě a že během postupu, 
který předchází skenování těla nebo se týká 
odmítnutí skenování, je nepřijatelná 
jakákoli forma profilování na základě např. 
pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení;

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se 
kontrole tělovým skenerem by nemělo 
samo o sobě vzbuzovat jakékoli podezření 
vůči příslušné osobě a že během postupu, 
který předchází skenování těla nebo se týká 
odmítnutí skenování, je nepřijatelná 
jakákoli forma profilování na základě např. 
pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení; 
trvá na přiměřených zákonných zárukách, 
jež zajistí, že cestující, kteří se rozhodnou 
skenování nepodrobit, nebudou postiženi 
dodatečnými překážkami, k nimž patří 
komplexní kontroly či průtahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se 
kontrole tělovým skenerem by nemělo 
samo o sobě vzbuzovat jakékoli podezření 
vůči příslušné osobě a že během postupu, 
který předchází skenování těla nebo se týká 
odmítnutí skenování, je nepřijatelná
jakákoli forma profilování na základě 
např. pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení;

7. zdůrazňuje, že důvody uvedené pro 
odmítnutí podrobit se kontrole tělovým 
skenerem je možné prošetřit; domnívá se, 
že jakákoli forma profilování během 
postupu, který předchází skenování těla 
nebo se týká odmítnutí skenování, např. na 
základě pohlaví, rasy, barvy pleti, 
etnického původu, genetických rysů, 
jazyka, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, je nežádoucí;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 55
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se 
kontrole tělovým skenerem by nemělo 
samo o sobě vzbuzovat jakékoli podezření 
vůči příslušné osobě a že během postupu, 
který předchází skenování těla nebo se týká 
odmítnutí skenování, je nepřijatelná 
jakákoli forma profilování na základě např. 
pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení;

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se 
kontrole tělovým skenerem by nemělo 
samo o sobě vzbuzovat jakékoli podezření 
vůči příslušné osobě nebo vést 
k nepříjemnostem, jako je dlouhé čekání 
nebo podrobná kontrola, a že během 
postupu, který předchází skenování těla 
nebo se týká odmítnutí skenování, je 
nepřijatelná jakákoli forma profilování na 
základě např. pohlaví, rasy, barvy pleti, 
etnického původu, genetických rysů, 
jazyka, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se 
kontrole tělovým skenerem by nemělo 
samo o sobě vzbuzovat jakékoli podezření 
vůči příslušné osobě a že během postupu, 
který předchází skenování těla nebo se týká 
odmítnutí skenování, je nepřijatelná
jakákoli forma profilování na základě např. 
pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení;

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se 
kontrole tělovým skenerem by nemělo 
samo o sobě vzbuzovat jakékoli podezření 
vůči příslušné osobě a že během postupu, 
který předchází skenování těla nebo se týká 
odmítnutí skenování, by měla být zakázána
jakákoli forma diskriminace na základě 
např. pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se 
kontrole tělovým skenerem by nemělo 
samo o sobě vzbuzovat jakékoli podezření 
vůči příslušné osobě a že během postupu, 
který předchází skenování těla nebo se týká 
odmítnutí skenování, je nepřijatelná 
jakákoli forma profilování na základě 
např. pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení;

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se 
kontrole tělovým skenerem by nemělo 
samo o sobě vzbuzovat jakékoli podezření 
vůči příslušné osobě a že během postupu, 
který předchází skenování těla nebo se týká 
odmítnutí skenování, jsou nepřijatelné 
formy profilování na základě např. pohlaví, 
rasy, barvy pleti, etnického původu, 
genetických rysů, jazyka, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že provozní pravidla musí 
zajistit, že výběr osob pro bezpečnostní 
skenování nebude možné provádět na 
základě kritérií týkajících se pohlaví, rasy, 
barvy pleti, etnického původu, 
genetických rysů, jazyka, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení;

Or. es

Pozměňovací návrh 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly
o tomto přístroji řádně a srozumitelně 
informováni, včetně jejich práva skenování 
odmítnout, stěžovat si a požadovat 
nápravu v případě pociťovaných 
nesrovnalostí v souvislosti se skenováním 
těla nebo jeho odmítnutím a následnou 
standardní bezpečnostní kontrolu;

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byli 
o bezpečnostních kontrolách prováděných 
prostřednictvím ochranného skeneru
řádně a srozumitelně informováni, včetně 
jejich práva takovou kontrolu odmítnout;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly
o tomto přístroji řádně a srozumitelně 
informováni, včetně jejich práva 
skenování odmítnout, stěžovat si 
a požadovat nápravu v případě 
pociťovaných nesrovnalostí v souvislosti 
se skenováním těla nebo jeho odmítnutím 
a následnou standardní bezpečnostní 
kontrolu;

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byli
o tomto přístroji řádně a srozumitelně 
informováni;

Or. nl

Pozměňovací návrh 61
Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly 

8. domnívá se, že osoby podstupující 
kontroly by měly obdržet veškeré potřebné 
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o tomto přístroji řádně a srozumitelně 
informováni, včetně jejich práva 
skenování odmítnout, stěžovat si 
a požadovat nápravu v případě 
pociťovaných nesrovnalostí v souvislosti 
se skenováním těla nebo jeho odmítnutím 
a následnou standardní bezpečnostní 
kontrolu;

informace předem, zejména informace 
týkající se fungování dotyčného skeneru, 
obrazu, jaký lze vidět, osobách, které 
obraz mohou vidět, podmínkách ochrany 
práv na soukromí a ochrany údajů, 
dopadu na lidské zdraví, možnosti 
odmítnutí skenerem projít a alternativních 
dostupných metodách kontroly;

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly
o tomto přístroji řádně a srozumitelně 
informováni, včetně jejich práva skenování 
odmítnout, stěžovat si a požadovat nápravu 
v případě pociťovaných nesrovnalostí 
v souvislosti se skenováním těla nebo jeho 
odmítnutím a následnou standardní 
bezpečnostní kontrolu;

8. požaduje, aby cestující, kteří jsou 
ochotni se podrobit prohlídce tělovým 
skenerem, byli o tomto přístroji řádně 
a srozumitelně informováni, včetně jejich 
práva skenování odmítnout, stěžovat si 
a požadovat nápravu v případě 
nesrovnalostí v souvislosti se skenováním 
těla nebo jeho odmítnutím a následnou 
standardní bezpečnostní kontrolu; 
zdůrazňuje, že informace o skenování by 
cestujícímu měly být poskytnuty nejen 
v okamžiku provedení rezervace leteckou 
společností nebo na internetových 
stránkách letiště, ale také na místě 
kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Timothy Kirkhope za skupinu ECR

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly 
o tomto přístroji řádně a srozumitelně 
informováni, včetně jejich práva
skenování odmítnout, stěžovat si 
a požadovat nápravu v případě 
pociťovaných nesrovnalostí v souvislosti se 
skenováním těla nebo jeho odmítnutím 
a následnou standardní bezpečnostní 
kontrolu;

8. požaduje poskytování informací, na 
jejichž základě budou cestující postup 
kontroly prostřednictvím tělového skeneru
řádně a srozumitelně chápat, včetně 
informací o jejich právu skenování 
odmítnout, stěžovat si a požadovat nápravu 
v případě pociťovaných nesrovnalostí 
v souvislosti se skenováním těla nebo jeho 
odmítnutím a následnou standardní 
bezpečnostní kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly 
o tomto přístroji řádně a srozumitelně 
informováni, včetně jejich práva skenování 
odmítnout, stěžovat si a požadovat nápravu 
v případě pociťovaných nesrovnalostí 
v souvislosti se skenováním těla nebo jeho 
odmítnutím a následnou standardní 
bezpečnostní kontrolu;

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly 
o tomto přístroji řádně a srozumitelně 
informováni, včetně jejich práva skenování 
odmítnout, stěžovat si a požadovat nápravu 
v případě pociťovaných nesrovnalostí 
v souvislosti se skenováním těla nebo jeho 
odmítnutím a následnou standardní 
bezpečnostní kontrolu; připomíná, že 
školení bezpečnostního personálu na 
letištích je nezbytně nutné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly 
o tomto přístroji řádně a srozumitelně 
informováni, včetně jejich práva skenování 
odmítnout, stěžovat si a požadovat nápravu 
v případě pociťovaných nesrovnalostí 
v souvislosti se skenováním těla nebo jeho 
odmítnutím a následnou standardní 
bezpečnostní kontrolu;

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly 
o tomto přístroji předem řádně 
a srozumitelně informováni, včetně jejich 
práva skenování odmítnout, stěžovat si 
a požadovat nápravu v případě 
pociťovaných nesrovnalostí v souvislosti se 
skenováním těla nebo jeho odmítnutím
a následnou standardní bezpečnostní 
kontrolu;

Or. it

Pozměňovací návrh 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly 
o tomto přístroji řádně a srozumitelně 
informováni, včetně jejich práva skenování 
odmítnout, stěžovat si a požadovat nápravu 
v případě pociťovaných nesrovnalostí 
v souvislosti se skenováním těla nebo jeho 
odmítnutím a následnou standardní 
bezpečnostní kontrolu;

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se 
podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly 
o tomto přístroji řádně a srozumitelně 
informováni, včetně jejich práva skenování 
odmítnout, stěžovat si a požadovat 
účinnou právní nápravu v případě 
pociťovaných nesrovnalostí v souvislosti se 
skenováním těla nebo jeho odmítnutím 
a následnou standardní bezpečnostní 
kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. uznává právo cestujících na podání 
stížnosti ohledně jakékoli nesrovnalosti, 
jež může nastat v souvislosti s
bezpečnostní kontrolou provedenou za 
použití bezpečnostních skenerů i jiných 
alternativních prostředků v případech, kdy 
si cestující nepřejí podrobit se 
bezpečnostnímu skenování;

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam ukládání sankcí za 
jakékoli zneužívání obrazů vytvořených 
tělovými skenery;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení
dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik s přihlédnutím ke stanoviskům 
Evropské Unie, mezinárodních 
i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských 

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv, zejména s ohledem na 
zásadu proporcionality a nezbytnosti,
a případných zdravotních rizik 
s přihlédnutím ke stanoviskům Evropské 
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práv a ochrany údajů, jako je evropský 
inspektor ochrany údajů, Agentura pro 
základní práva a zvláštní zpravodaj OSN 
pro ochranu lidských práv v boji proti 
terorismu;

Unie, mezinárodních i vnitrostátních 
orgánů v oblasti lidských práv a ochrany 
údajů, jako je evropský inspektor ochrany 
údajů, Agentura pro základní práva 
a zvláštní zpravodaj OSN pro ochranu 
lidských práv v boji proti terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových
skenerů jako přípustné metody kontroly, 
by měl být podrobně odůvodněn 
v posouzení dopadů, které bude 
v souvislosti s tělovými skenery mimo jiné
zahrnovat otázky základních práv 
a případných zdravotních rizik
s přihlédnutím ke stanoviskům Evropské 
Unie, mezinárodních i vnitrostátních 
orgánů v oblasti lidských práv a ochrany 
údajů, jako je evropský inspektor ochrany 
údajů, Agentura pro základní práva
a zvláštní zpravodaj OSN pro ochranu 
lidských práv v boji proti terorismu;

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje využívání ochranných skenerů 
jako metody kontroly, by měl být podrobně 
odůvodněn v posouzení dopadů, které bude 
zahrnovat zdravotní rizika a rizika spojená 
se stupněm ochrany základních práv, 
včetně ochrany osobních údajů, přičemž 
pro tyto účely je nutné zohlednit 
doporučení evropského inspektora 
ochrany údajů, pracovní skupiny zřízené 
podle článku 29 a Agentury Evropské unie
pro základní práva;

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
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měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik s přihlédnutím ke stanoviskům 
Evropské Unie, mezinárodních 
i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských 
práv a ochrany údajů, jako je evropský 
inspektor ochrany údajů, Agentura pro 
základní práva a zvláštní zpravodaj OSN 
pro ochranu lidských práv v boji proti 
terorismu;

měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat případná 
zdravotní rizika spojená s tělovými 
skenery;

Or. nl

Pozměňovací návrh 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik s přihlédnutím ke stanoviskům 
Evropské Unie, mezinárodních 
i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských 
práv a ochrany údajů, jako je evropský 
inspektor ochrany údajů, Agentura pro 
základní práva a zvláštní zpravodaj OSN 
pro ochranu lidských práv v boji proti 
terorismu;

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v testu 
proporcionality a v posouzení dopadů, 
které bude v souvislosti s tělovými skenery 
mimo jiné zahrnovat otázky základních 
práv a případných zdravotních rizik pro 
cestující a zaměstnance, kteří jsou 
vystaveni častým kontrolám v rámci své 
práce, s přihlédnutím ke stanoviskům 
Evropské Unie, mezinárodních 
i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských 
práv a ochrany údajů, jako je evropský 
inspektor ochrany údajů, Agentura pro 
základní práva a zvláštní zpravodaj OSN 
pro ochranu lidských práv v boji proti 
terorismu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik s přihlédnutím ke stanoviskům 
Evropské Unie, mezinárodních 
i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských 
práv a ochrany údajů, jako je evropský 
inspektor ochrany údajů, Agentura pro 
základní práva a zvláštní zpravodaj OSN 
pro ochranu lidských práv v boji proti 
terorismu;

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
dopadů ukazujícím, jaký by byl reálný 
přínos takového druhu iniciativy; v tomto 
ohledu trvá na důležitosti výpočtu nákladů 
na investice, údržbu a správu, jež by byly 
spojeny s instalací a používáním tělových 
skenerů; připomíná, že hodnocení dopadů 
se musí vztahovat také na otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik v souvislosti s tělovými skenery –
zejména pro zranitelné osoby – a na 
ochranu osobních údajů s přihlédnutím ke 
stanoviskům Evropské Unie, 
mezinárodních i vnitrostátních orgánů 
v oblasti lidských práv a ochrany údajů, 
jako je evropský inspektor ochrany údajů, 
pracovní skupina zřízená podle článku 29, 
Agentura pro základní práva a zvláštní 
zpravodaj OSN pro ochranu lidských práv 
v boji proti terorismu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení 

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
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dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik s přihlédnutím ke stanoviskům 
Evropské Unie, mezinárodních 
i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských 
práv a ochrany údajů, jako je evropský 
inspektor ochrany údajů, Agentura pro 
základní práva a zvláštní zpravodaj OSN 
pro ochranu lidských práv v boji proti 
terorismu;

dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
závěrečné studie o případných dopadech 
bezpečnostních skenerů na zdraví 
cestujících a zaměstnanců, kteří 
podstupují pravidelné kontroly,
s přihlédnutím ke stanoviskům Evropské 
Unie, mezinárodních i vnitrostátních 
orgánů v oblasti lidských práv a ochrany 
údajů, jako je evropský inspektor ochrany 
údajů, Agentura pro základní práva 
a zvláštní zpravodaj OSN pro ochranu 
lidských práv v boji proti terorismu;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik s přihlédnutím ke stanoviskům 
Evropské Unie, mezinárodních 
i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských 
práv a ochrany údajů, jako je evropský 
inspektor ochrany údajů, Agentura pro 
základní práva a zvláštní zpravodaj OSN 
pro ochranu lidských práv v boji proti 
terorismu;

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik s přihlédnutím ke stanoviskům 
Evropské Unie, mezinárodních 
i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských 
práv a ochrany údajů, jako je evropský 
inspektor ochrany údajů, Agentura pro 
základní práva a zvláštní zpravodaj OSN 
pro ochranu lidských práv v boji proti 
terorismu; domnívá se, že by takový návrh 
měl rovněž počítat s dlouhodobým 
sledováním a vyhodnocováním tělových 
skenerů s přihlédnutím k rozvoji nových 
technologií;
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Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik s přihlédnutím ke stanoviskům 
Evropské Unie, mezinárodních 
i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských 
práv a ochrany údajů, jako je evropský 
inspektor ochrany údajů, Agentura pro 
základní práva a zvláštní zpravodaj OSN 
pro ochranu lidských práv v boji proti 
terorismu;

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn 
prostřednictvím předchozích hloubkových 
studií a posouzení dopadů, které bude 
v souvislosti s tělovými skenery mimo jiné 
zahrnovat otázky základních práv 
a případných zdravotních rizik 
s přihlédnutím ke stanoviskům Evropské 
Unie, mezinárodních i vnitrostátních 
orgánů v oblasti lidských práv a ochrany 
údajů, jako je evropský inspektor ochrany 
údajů, Agentura pro základní práva 
a zvláštní zpravodaj OSN pro ochranu 
lidských práv v boji proti terorismu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 77
Salvatore Iacolino

Návrh stanoviska
Bod 9 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik s přihlédnutím ke stanoviskům 

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který 
umožňuje zavedení a využívání tělových 
skenerů jako přípustné metody kontroly, by 
měl být podrobně odůvodněn v posouzení 
dopadů, které bude v souvislosti s tělovými 
skenery mimo jiné zahrnovat otázky 
základních práv a případných zdravotních 
rizik s přihlédnutím ke stanoviskům 
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Evropské Unie, mezinárodních 
i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských 
práv a ochrany údajů, jako je evropský 
inspektor ochrany údajů, Agentura pro 
základní práva a zvláštní zpravodaj OSN 
pro ochranu lidských práv v boji proti 
terorismu;

Evropské Unie, mezinárodních 
i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských 
práv, ochrany údajů a veřejného zdraví, 
jako je evropský inspektor ochrany údajů, 
Agentura pro základní práva, zvláštní 
zpravodaj OSN pro ochranu lidských práv 
v boji proti terorismu a Světová 
zdravotnická organizace;

Or. it

Pozměňovací návrh 78
Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že technické specifikace 
technické pracovní skupiny Evropské 
konference pro civilní letectví a smlouvy 
o nákupu by měly být odtajněny a veřejně 
zpřístupněny;

Or. en

Odůvodnění 

V USA ukázaly dokumenty, jež byly získány od Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených 
států amerických na základě zákona o svobodě informací (Freedom of Information Act) 
a které se týkají tělových skenerů, že technické specifikace požadované TSA zahrnovaly 
schopnost ukládat, nahrávat a předávat obrazy.

Pozměňovací návrh 79
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že rozhodnutí používat 
tělové skenery na letištích by nemělo být 
pro členské státy povinné; zdůrazňuje, že 
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pokud se členských stát rozhodne tělové 
skenery na svých letištích zavést, měly by 
tyto skenery splňovat minimální normy 
a požadavky stanovené na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Mariya Nedelcheva

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
otázku používání tělových skenerů 
nadnesla u příslušných mezinárodních 
orgánů, neboť boj proti terorismu je 
celosvětovou výzvou a bezpečnost letecké 
dopravy musí být sledována i za 
evropskými hranicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Sylvie Guillaume

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. doporučuje, aby na každé letence 
cestujících byly uvedeny náklady na 
bezpečnostní opatření;

Or. fr



PE460.651v01-00 42/45 AM\859158CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 82
Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. uznává právo cestujících na podání 
stížnosti ohledně jakékoli nesrovnalosti v 
souvislosti s bezpečnostní kontrolou
provedenou za použití bezpečnostních 
skenerů i jiných alternativních 
prostředků, pokud si cestující nepřejí 
podrobit se bezpečnostnímu skenování;

Or. es

Pozměňovací návrh 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že členské státy, jež se 
rozhodnou tělové skenery používat, by 
měly mít na základě zásady subsidiarity 
možnost uplatňovat přísnější normy než 
ty, které byly stanoveny v evropských 
předpisech o ochraně občanů a jejich 
osobních údajů; 

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. očekává, že Komise bude ve svém 
návrhu vycházet z rozsáhlých nezávislých
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a objektivních vědeckých informací
shromážděných od odborníků EU v této 
oblasti a bez zásahů ze strany průmyslu, 
vlád členských států a třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. požaduje, aby byla Agentura Evropské 
unie pro základní práva v případě 
každého návrhu týkajícího se zavedení 
a využívání tělových skenerů požádána 
o podrobné stanovisko z hlediska 
dodržování základních práv.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. žádá Komisi, aby prozkoumala 
alternativy používání tělových skenerů 
a zohlednila při tom další opatření, která 
jsou již pro odhalování hrozeb v letecké 
dopravě používána, a aby prokázala 
potřebu nahradit stávající opatření pro 
sledování bezpečnosti letecké dopravy 
těmito skenery;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. znovu opakuje a zdůrazňuje své 
stanovisko, že bude-li technologická 
účinnost nástrojů vytvořených pro účely 
ochrany bezpečnosti potvrzena, měl by být 
zákaz přepravování tekutin ukončen 
v roce 2011 a 2013; vyzývá členské státy 
a letiště, aby přijaly veškerá nezbytná 
opatření pro zajištění včasné dostupnosti 
vhodné technologie, aby plánované 
ukončení zákazu přepravování tekutin 
nemělo dopad na bezpečnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Luis de Grandes Pascual

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. domnívá se, že kontroly nákladu 
a poštovních zásilek, založené na analýze 
rizik, by měly být přiměřené hrozbám 
spojeným s jejich přepravou a že by měla 
být zajištěna přiměřená bezpečnost, 
zejména jsou-li náklad a poštovní zásilky 
přepravovány v dopravních letadlech; má 
za to, že úroveň bezpečnosti nákladu se 
mezi jednotlivými členskými státy stále liší 
a že by členské státy měly v souladu 
s cílem jednorázové bezpečnostní kontroly 
zajistit správné uplatňování stávajících 
opatření týkajících se evropského nákladu 
a poštovních zásilek;

Or. es
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Pozměňovací návrh 89
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, Radu a příslušný 
výbor, aby v případě, že jsou skenery 
používány pro kontrolu osob, nahradily 
slova „bezpečnostní skener(y)“ slovy 
„tělový(é) skener(y)“, a to včetně názvu 
zprávy, čímž se zabrání nepatřičným 
a zbytečným nedorozuměním 
a nejasnostem;

Or. en


