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Τροπολογία 1
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και, στο 
πλαίσιο αυτού, τάσσεται μόνο υπέρ της 
χρήσης νομίμων μέσων, τα οποία είναι 
αναγκαία σε μια ελεύθερη και ανοιχτή 
δημοκρατική κοινωνία·

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και, στο 
πλαίσιο αυτού, τάσσεται μόνο υπέρ της 
χρήσης νομίμων μέσων, τα οποία είναι 
αναγκαία σε μια ελεύθερη και ανοιχτή 
δημοκρατική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι η 
εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στους 
θεσμούς τους είναι ουσιώδης και ότι, ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να εξευρεθεί μια 
σωστή ισορροπία ανάμεσα στην επιδίωξη 
της ασφάλειας και στην κατοχύρωση των 
θεμελιωδών ελευθεριών και 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 2

Timothy Kirkhope εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και, στο 
πλαίσιο αυτού, τάσσεται μόνο υπέρ της 
χρήσης νομίμων μέσων, τα οποία είναι
αναγκαία σε μια ελεύθερη και ανοιχτή 
δημοκρατική κοινωνία·

1. επισημαίνει τη σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και τη σημασία
της χρήσης αναλογικών και σύννομων 
μέτρων, τα οποία είναι απαραίτητα για 
την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών 
και τονίζει ότι οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται πρέπει να σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των επιβατών και 
να αρμόζουν σε μία ελεύθερη και ανοιχτή 
δημοκρατική κοινωνία·
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Or. en

Τροπολογία 3
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και, στο 
πλαίσιο αυτού, τάσσεται μόνο υπέρ της 
χρήσης νομίμων μέσων, τα οποία είναι 
αναγκαία σε μια ελεύθερη και ανοιχτή 
δημοκρατική κοινωνία·

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος, ζητήματα που 
συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία έχουν 
ήδη επισημανθεί στο Πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, και στηρίζει, προς το σκοπό 
αυτό, τη χρήση νομίμων μέσων, τα οποία 
είναι αναγκαία σε μια ελεύθερη και 
ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία·

Or. it

Τροπολογία 4
Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και, στο 
πλαίσιο αυτού, τάσσεται μόνο υπέρ της 
χρήσης νομίμων μέσων, τα οποία είναι 
αναγκαία σε μια ελεύθερη και ανοιχτή 
δημοκρατική κοινωνία·

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και, στο 
πλαίσιο αυτού, τάσσεται μόνο υπέρ της 
χρήσης νομίμων μέσων, τα οποία είναι 
αναγκαία σε μια ελεύθερη και ανοιχτή 
δημοκρατική κοινωνία, αλλά υπενθυμίζει 
ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία 
αδιάσειστη απόδειξη που να επιβεβαιώνει 
την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
διαδικασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 5
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και, στο 
πλαίσιο αυτού, τάσσεται μόνο υπέρ της 
χρήσης νομίμων μέσων, τα οποία είναι 
αναγκαία σε μια ελεύθερη και ανοιχτή 
δημοκρατική κοινωνία·

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και τάσσεται 
μόνο υπέρ της χρήσης νομίμων μέσων, τα 
οποία είναι αναγκαία σε μια ελεύθερη και 
ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία, σε 
συνδυασμό με τον πλήρη σεβασμό του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 6
Sophia in 't Veld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και, στο 
πλαίσιο αυτού, τάσσεται μόνο υπέρ της 
χρήσης νομίμων μέσων, τα οποία είναι 
αναγκαία σε μια ελεύθερη και ανοιχτή 
δημοκρατική κοινωνία·

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και, στο 
πλαίσιο αυτού, τάσσεται μόνο υπέρ της 
χρήσης νομίμων μέσων, τα οποία
προβλέπονται από το νόμο και είναι
αποτελεσματικά, αναγκαία σε μια 
ελεύθερη και ανοιχτή δημοκρατική 
κοινωνία και ανάλογα προς τους 
επιδιωκόμενους σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 7
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και, στο 
πλαίσιο αυτού, τάσσεται μόνο υπέρ της 
χρήσης νομίμων μέσων, τα οποία είναι 
αναγκαία σε μια ελεύθερη και ανοιχτή 
δημοκρατική κοινωνία·

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα 
εναντίον της τρομοκρατίας και, στο 
πλαίσιο αυτού, τάσσεται μόνο υπέρ της 
χρήσης νομίμων και αναλογικών μέσων, 
τα οποία είναι αναγκαία σε μια ελεύθερη 
και ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία·

Or. ro

Τροπολογία 8
Sophia in 't Veld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει ότι πρέπει να διασαφηνιστούν 
πλήρως οι στόχοι και η αναμενόμενη 
σημασία της χρήσης των σαρωτών 
σώματος·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει συνεπώς ότι οποιαδήποτε 
αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να 
συνάδουν απολύτως με τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις δεσμεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφότερα 
αναγκαία στοιχεία μιας δημοκρατικής 
κοινωνίας, και πρέπει να είναι αναλογικά, 
σύννομα και να μην υπερβαίνουν τα όρια 
του στόχου που επιδιώκουν να επιτύχουν·

2. υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
αντιτρομοκρατικά μέτρα έχουν ως μόνο 
στόχο να κατοχυρώσουν την ασφάλεια 
των πολιτών, βασιζόμενα σε κριτήρια 
αναλογικότητας και σεβόμενα τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ατομικές 
ελευθερίες·
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Or. es

Τροπολογία 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει συνεπώς ότι οποιαδήποτε 
αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να 
συνάδουν απολύτως με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις δεσμεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφότερα αναγκαία 
στοιχεία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, και 
πρέπει να είναι αναλογικά, σύννομα και να 
μην υπερβαίνουν τα όρια του στόχου που 
επιδιώκουν να επιτύχουν·

2. επισημαίνει συνεπώς ότι οποιαδήποτε 
αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να 
συνάδουν απολύτως με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις δεσμεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφότερα αναγκαία 
στοιχεία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, και 
πρέπει να είναι αναλογικά, απολύτως 
αναγκαία, σύννομα και να μην 
υπερβαίνουν τα όρια του στόχου που 
επιδιώκουν να επιτύχουν·

Or. en

Τροπολογία 11
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει συνεπώς ότι οποιαδήποτε 
αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να 
συνάδουν απολύτως με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις δεσμεύσεις των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αμφότερα αναγκαία στοιχεία μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας, και πρέπει να 
είναι αναλογικά, σύννομα και να μην 
υπερβαίνουν τα όρια του στόχου που 
επιδιώκουν να επιτύχουν·

2. επισημαίνει συνεπώς ότι οποιαδήποτε 
αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να 
συνάδουν απολύτως με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις δεσμεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφότερα αναγκαία 
στοιχεία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, και 
πρέπει να είναι αναλογικά, σύννομα και να 
μην υπερβαίνουν τα όρια του στόχου που 
επιδιώκουν να επιτύχουν·

Or. nl
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Τροπολογία 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. ως εκ τούτου ζητεί ο επιδιωκόμενος 
στόχος να προσδιορίζεται σαφώς και με 
ακρίβεια· ζητεί να πραγματοποιηθεί 
διεξοδική τεχνική αξιολόγηση όσον 
αφορά στη χρησιμότητα των σαρωτών 
σώματος· επιπλέον ζητεί την απαγόρευση 
της χρήσης σαρωτών σώματος στην 
περίπτωση που η αξιολόγηση είναι 
ασαφής ή αρνητική·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι η χρήση σαρωτών 
σώματος θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία 
των φυσικών προσώπων από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών·

Or. fr

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. επισημαίνει ότι μόνο ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν πραγματοποιήσει δοκιμές 
σαρωτών σώματος1 και πολλά από αυτά 
στη συνέχεια τους απέρριψαν εξαιτίας 
του υψηλού κόστους, των 
καθυστερήσεων και της 
αναποτελεσματικότητας2, ενώ τα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν 
εγκαταστήσει σαρωτές σώματος, 
αντιτίθενται στη χρήση τους ή έχουν 
δηλώσει ότι δεν προτίθενται να 
προμηθευτούν, να εγκαταστήσουν και να 
χρησιμοποιήσουν σαρωτές σώματος·
1 Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, 
Γερμανία, Δανία.
2 Ιταλία και Φινλανδία.

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. επισημαίνει ότι, ανεξάρτητα από την 
ένταξη των σαρωτών σώματος στον 
κατάλογο με τις επιτρεπόμενες μεθόδους 
ελέγχου ασφαλείας, τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν ήδη τους σαρωτές 
υποχρεούνται να διασφαλίσουν την 
τήρηση, προστασία και προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών 
όπως κατοχυρώνονται από την ΕΣΔΑ και 
το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και 
ιδιαίτερα το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 
και στην υγεία, όπως έχει επίσης ζητηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en
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Τροπολογία 16
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποίησαν σαρωτές σώματος 
εξαίρεσαν ορισμένες κατηγορίες ευπαθών 
ατόμων, όπως είναι τα παιδιά, οι έγκυοι, 
οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, τα 
άτομα με εμφυτεύσιμα ιατρικά 
βοηθήματα και οι εργαζόμενοι που 
εκτίθενται συχνά σε ακτινοβολίες· 
υπογραμμίζει επίσης ότι πρέπει να 
εφαρμόζονται κοινοί κανόνες επ'αυτού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο όταν τα κράτη μέλη 
εγκαθιστούν και χρησιμοποιούν σαρωτές 
σώματος·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. θεωρεί ότι οι σαρωτές σώματος 
πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα 
κράτη μέλη που έχουν αποφασίσει ή θα 
αποφασίσουν την εγκατάστασή τους επί 
τούτου και για πτήσεις στις οποίες 
υπάρχουν λόγοι να θεωρείται ότι 
διακυβεύεται η ασφάλεια, για παράδειγμα 
βάσει μυστικών πληροφοριών, 
συγκεκριμένων κινδύνων ή απειλών, 
βάσει της χώρας προορισμού (εάν η χώρα 
προορισμού ζητήσει σάρωση σώματος 
των επιβατών για συγκεκριμένους λόγους 
ασφαλείας) ή της χώρας αναχώρησης (αν 



AM\859158EL.doc 11/50 PE460.651v01-00

EL

η χώρα αναχώρησης αποτελεί στόχο 
τρομοκρατικών ομάδων)· θεωρεί ότι οι 
σαρωτές σώματος δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνταί για πτήσεις εντός της 
ΕΕ·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ε. υπενθυμίζει την αρνητική του γνώμη 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
χρήσης σαρωτών σώματος στο πλαίσιο 
μίας δημοκρατικής κοινωνίας, εξαιτίας 
της διείσδυσης και του αντικτύπου στα 
θεμελιώδη δικαιώματα της ιδιωτικής 
ζωής, της προστασίας δεδομένων, της 
υγείας, της ελευθερίας σκέψης, της 
συνείδησης και της θρησκείας καθώς και 
εξαιτίας του υψηλού κόστους και των 
χρονοβόρων διαδικασιών, οι οποίες έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και 
στους επιβάτες·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 στ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2στ. ζητεί από την Επιτροπή να μην 
εντάξει τους σαρωτές σώματος στον 
κατάλογο των εγκεκριμένων μεθόδων 
ελέγχου ασφαλείας, διότι αυτό θα έδινε 
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κίνητρο για τη χρήση των σαρωτών σε 
εθνικό επίπεδο, αλλά ζητεί από την 
Επιτροπή να εκδώσει δεσμευτικές 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη σε σχέση 
με τους κανόνες για τη χρήση των 
σαρωτών σώματος, σε περίπτωση που 
αποφασίσουν να συνεχίσουν τις δοκιμές ή 
να εφαρμόσουν αυστηρότερα μέτρα 
σχετικά με τη χρήση σαρωτών σώματος 
στην αεροπορική ασφάλεια·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ζ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ζ. ζητεί διεξοδική ανάλυση, αξιολόγηση 
και αναθεώρηση της ισχύουσας 
κατάστασης και των διαδικασιών σε 
σχέση με την ασφάλεια στα αεροδρόμια, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού 
για τα υγρά· ζητεί επίσης πρόβλεψη του 
χρονοδιαγράμματος σε σχέση με την 
αναστολή της απαγόρευσης των υγρών 
και των όρων που προβλέπονται για τη 
διαθεσιμότητα τεχνολογιών ελέγχου 
ασφάλειας, διερωτάται δε για την 
αποτελεσματικότητα και το υψηλό 
κόστος των μελλοντικών διαδικασιών για 
συστηματικό έλεγχο ασφαλείας των 
υγρών·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 η (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2η. θεωρεί ότι η διαδικασία 
επιτροπολογίας δεν αρμόζει στον τομέα 
της αεροπορικής ασφάλειας, τουλάχιστον 
σε μέτρα που φέρουν αντίκτυπο στα 
δικαιώματα των πολιτών, και καλεί το 
Κοινοβούλιο να συμμετέχει ενεργά στη 
διαδικασία της συναπόφασης·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η χρήση σαρωτών 
σώματος δεν υπόκειται σε περιορισμούς 
μόνο στα αεροδρόμια αλλά και σε άλλους 
δημόσιους χώρους· παροτρύνει συνεπώς 
την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που 
καλύπτει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος σε χώρους εκτός 
αεροδρομίων·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 23
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η χρήση σαρωτών 
σώματος δεν υπόκειται σε περιορισμούς 
μόνο στα αεροδρόμια αλλά και σε άλλους 
δημόσιους χώρους· παροτρύνει συνεπώς 
την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που 

διαγράφεται
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καλύπτει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος σε χώρους εκτός 
αεροδρομίων·

Or. en

Τροπολογία 24
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η χρήση σαρωτών 
σώματος δεν υπόκειται σε περιορισμούς 
μόνο στα αεροδρόμια αλλά και σε άλλους 
δημόσιους χώρους· παροτρύνει συνεπώς 
την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που 
καλύπτει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος σε χώρους εκτός 
αεροδρομίων·

3. επισημαίνει ότι η χρήση σαρωτών 
σώματος δεν υπόκειται σε περιορισμούς 
μόνο στα αεροδρόμια αλλά και σε άλλους 
δημόσιους χώρους·

Or. nl

Τροπολογία 25
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η χρήση σαρωτών 
σώματος δεν υπόκειται σε περιορισμούς 
μόνο στα αεροδρόμια αλλά και σε άλλους 
δημόσιους χώρους· παροτρύνει συνεπώς 
την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που 
καλύπτει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος σε χώρους εκτός 
αεροδρομίων·

3. επισημαίνει ότι η χρήση σαρωτών 
σώματος δεν υπόκειται σε περιορισμούς 
μόνο στα αεροδρόμια αλλά και σε άλλους 
δημόσιους χώρους· παροτρύνει συνεπώς 
την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που 
καλύπτει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος σε χώρους εκτός 
αεροδρομίων, που κρίνονται ως πιθανοί 
στόχοι τρομοκρατικής επίθεσης·

Or. it
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Τροπολογία 26
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η χρήση σαρωτών 
σώματος δεν υπόκειται σε περιορισμούς 
μόνο στα αεροδρόμια αλλά και σε άλλους
δημόσιους χώρους· παροτρύνει συνεπώς 
την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που 
καλύπτει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος σε χώρους εκτός 
αεροδρομίων·

3. επισημαίνει ότι η υποχρέωση για 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην ιδιωτική ζωή, την προστασία 
δεδομένων και την υγεία σε σχέση με τη
χρήση σαρωτών σώματος ισχύει για όλους 
τους χώρους χρήσης αυτών, δηλαδή και 
εκτός αεροδρομίων αλλά και σε όλους 
τους δημόσιους χώρους γενικά όπου έχουν 
εγκατασταθεί ή θα μπορούσαν να 
εγκατασταθούν σαρωτές σώματος· 
συνεπώς καλεί την Επιτροπή να ελέγξει τις 
πρακτικές των κρατών μελών και να 
διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι 
επικείμενοι κανόνες σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
πολιτών στην ιδιωτική ζωή, στην 
προστασία δεδομένων, στην υγεία και τη 
μη διάκριση όταν γίνεται χρήση σαρωτών 
σώματος·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η απόφαση για την 
εγκατάσταση σαρωτών προστασίας στα 
αεροδρόμια υπάγεται στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών, τα οποία προς τούτο 
οφείλουν να προσαρμόζονται προς τις 
ελάχιστες κοινές απαιτήσεις και 
προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των κρατών να εφαρμόζουν 
πιο αυστηρά μέτρα·

Or. es

Τροπολογία 28
Luis de Grandes Pascual

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αφ' ης στιγμής θεσπιστούν τα κοινά 
πρότυπα για τη χρήση των σαρωτών 
προστασίας, να τα αναθεωρεί όποτε 
κρίνεται αναγκαίο, ώστε να προσαρμόζει 
τις διατάξεις περί προστασίας της υγείας 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις 
τεχνολογικές προόδους·

Or. es

Τροπολογία 29
Luis de Grandes Pascual

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν σε τακτική βάση τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της έκθεσης 
στους σαρωτές προστασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις νέες επιστημονικές εξελίξεις, 
και να ελέγχουν την ορθή εγκατάσταση, 
την ορθή χρήση και την ομαλή λειτουργία 
αυτών των συσκευών·

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων· ζητεί σχετικά 
να αποκλειστεί ρητώς από τον κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου κάθε είδους 
τεχνολογία που βασίζεται στις 
ακτινογραφίες·

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων, να συνάδουν 
με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία 
όσον αφορά την αρχή του "κατώτερου 
ευλόγως εφικτού", να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις ομάδες που θεωρούνται 
ευάλωτες και να εμποδίζουν τη χρήση 
τεχνολογίας εικόνων η οποία βασίζεται 
στη μετάδοση των ακτίνων Χ·

Or. es

Τροπολογία 31
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων· ζητεί σχετικά 
να αποκλειστεί ρητώς από τον κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου κάθε είδους 

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων και των 
αντενδείξεων που μπορούν να οδηγήσουν 
στην επιδείνωση ή την επανεμφάνιση 
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τεχνολογία που βασίζεται στις 
ακτινογραφίες·

ορισμένων ασθενειών ή παθήσεων· ζητεί 
σχετικά να αποκλειστεί ρητώς από τον 
κατάλογο επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου 
κάθε είδους τεχνολογία που βασίζεται στις 
ακτινογραφίες·

Or. ro

Τροπολογία 32
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων· ζητεί σχετικά 
να αποκλειστεί ρητώς από τον κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου κάθε είδους 
τεχνολογία που βασίζεται στις 
ακτινογραφίες·

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των
μακροπρόθεσμων κινδύνων· ζητεί σχετικά 
να αποκλειστεί ρητώς από τον κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου κάθε είδους 
τεχνολογία που βασίζεται στις 
ακτινογραφίες, όταν αυτή δεν τηρεί τις 
ισχύουσες υγειονομικές προδιαγραφές της 
ΕΕ· σε σχέση με αυτό, πρέπει να δοθεί 
ιδαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 33

Timothy Kirkhope εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων· ζητεί σχετικά 
να αποκλειστεί ρητώς από τον κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου κάθε είδους 
τεχνολογία που βασίζεται στις
ακτινογραφίες·

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία των επιβατών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων· ζητεί σχετικά 
να περιοριστεί η χρήση των σαρωτών που 
χρησιμοποιούν ιονίζουσα ακτινοβολία η 
οποία μπορεί να έχει σωρευτικό 
αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα οι 
ακτίνες χ, και να ζητήσει περαιτέρω 
έρευνα πάνω στις επιπτώσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 34
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων· ζητεί σχετικά 
να αποκλειστεί ρητώς από τον κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου κάθε είδους 
τεχνολογία που βασίζεται στις 
ακτινογραφίες·

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων· ζητεί σχετικά 
να αποκλειστεί ρητώς από τον κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου κάθε είδους 
τεχνολογία που βασίζεται στις 
ακτινογραφίες ή σε οιαδήποτε άλλη 
μορφή επιβλαβών ακτίνων·

Or. ro
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Τροπολογία 35
Sophia in 't Veld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων· ζητεί σχετικά 
να αποκλειστεί ρητώς από τον κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου κάθε είδους 
τεχνολογία που βασίζεται στις 
ακτινογραφίες·

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι 
εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε 
κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινδύνων· ζητεί σχετικά 
να αποκλειστεί ρητώς από τον κατάλογο 
επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου κάθε είδους 
τεχνολογία που βασίζεται στις 
ακτινογραφίες στο σημερινό στάδιο της 
τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 36
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εμμένει επίσης στην ανάγκη να 
διαθέτουν οι σαρωτές σώματος 
αποκλειστικά και μόνο τεχνολογία που 
δεν εμφανίζει πιστές ολόσωμες 
αναπαραστάσεις αλλά μόνο 
τυποποιημένες, ουδέτερες ως προς το 
φύλο και απολύτως ανώνυμες «σκιώδεις 
μορφές» και τονίζει ότι κανενός είδους 
επεξεργασία ή αποθήκευση δεδομένων 
δεν πρέπει να είναι δυνατή·

διαγράφεται
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Or. nl

Τροπολογία 37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εμμένει επίσης στην ανάγκη να 
διαθέτουν οι σαρωτές σώματος 
αποκλειστικά και μόνο τεχνολογία που 
δεν εμφανίζει πιστές ολόσωμες 
αναπαραστάσεις αλλά μόνο 
τυποποιημένες, ουδέτερες ως προς το 
φύλο και απολύτως ανώνυμες «σκιώδεις 
μορφές» και τονίζει ότι κανενός είδους 
επεξεργασία ή αποθήκευση δεδομένων 
δεν πρέπει να είναι δυνατή·

5. τονίζει ότι οι σαρωτές προστασίας θα 
πρέπει να διαθέτουν τεχνολογία που να 
εγγυάται την προστασία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της 
προσωπικής ζωής και ότι είναι ευκταία η 
χρήση ενός τυποποιημένου σχήματος ή 
ουδέτερων ως προς το φύλο «σκιωδών 
εικόνων» και ότι οι εικόνες θα πρέπει να 
καταστρέφονται αμέσως μετά την 
πραγματοποίηση του ελέγχου χωρίς 
επιπτώσεις·

Or. es

Τροπολογία 38
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εμμένει επίσης στην ανάγκη να 
διαθέτουν οι σαρωτές σώματος 
αποκλειστικά και μόνο τεχνολογία που δεν 
εμφανίζει πιστές ολόσωμες 
αναπαραστάσεις αλλά μόνο 
τυποποιημένες, ουδέτερες ως προς το φύλο 
και απολύτως ανώνυμες «σκιώδεις 
μορφές» και τονίζει ότι κανενός είδους 
επεξεργασία ή αποθήκευση δεδομένων δεν 
πρέπει να είναι δυνατή·

5. εμμένει επίσης στην ανάγκη να 
διαθέτουν οι σαρωτές σώματος 
αποκλειστικά και μόνο τεχνολογία που δεν 
εμφανίζει πιστές ολόσωμες 
αναπαραστάσεις αλλά μόνο 
τυποποιημένες, ουδέτερες ως προς το φύλο 
και απολύτως ανώνυμες «σκιώδεις 
μορφές» και τονίζει ότι κανενός είδους 
επεξεργασία ή αποθήκευση δεδομένων δεν 
πρέπει να είναι δυνατή· επισημαίνει ότι το 
προσωπικό που είναι αρμόδιο για την 
αποθήκευση δεδομένων που έχουν 
υποστεί επεξεργασία θα πρέπει να είναι 
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ποινικώς υπεύθυνο για τις πράξεις του·

Or. ro

Τροπολογία 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εμμένει επίσης στην ανάγκη να 
διαθέτουν οι σαρωτές σώματος 
αποκλειστικά και μόνο τεχνολογία που δεν 
εμφανίζει πιστές ολόσωμες 
αναπαραστάσεις αλλά μόνο 
τυποποιημένες, ουδέτερες ως προς το φύλο 
και απολύτως ανώνυμες «σκιώδεις 
μορφές» και τονίζει ότι κανενός είδους 
επεξεργασία ή αποθήκευση δεδομένων δεν 
πρέπει να είναι δυνατή·

5. εμμένει επίσης στην ανάγκη να 
διαθέτουν οι σαρωτές σώματος 
αποκλειστικά και μόνο τεχνολογία που δεν 
εμφανίζει πιστές ολόσωμες 
αναπαραστάσεις αλλά μόνο 
τυποποιημένες, ουδέτερες ως προς το φύλο 
και απολύτως ανώνυμες «σκιώδεις 
μορφές» και τονίζει ότι δεν πρέπει να είναι 
δυνατή κανενός είδους επεξεργασία ή 
αποθήκευση δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. ζητεί από την Επιτροπή να επιβάλει 
αποτρεπτικές κυρώσεις για μη 
εξουσιοδοτημένη καταγραφή ή διανομή 
εικόνων ελέγχου ασφαλείας·

Or. en
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Τροπολογία 41
Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί να διεξάγονται περιοδικοί 
τεχνικοί έλεγχοι από έναν αρμόδιο 
οργανισμό ώστε νε ελέγχεται η 
ακεραιότητα των συσκευών και η τήρηση 
των όρων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4 και 5·

Or. en

Τροπολογία 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. τονίζει το γεγονός ότι η ασφάλεια των 
δεδομένων υπονομεύεται από την 
εφαρμογή τεχνολογιών ηλεκτρονικών 
δικτύων· επισημαίνει ότι αυτό ισχύει 
κυρίως για τις ασύρματες τεχνολογίες και 
τη σύνδεση στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι η λήψη εικόνων θα 
πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία 
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σε θέματα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. es

Τροπολογία 44
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν επαρκείς 
αποδείξεις ότι οι σαρωτές σώματος 
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές νόσους 
όπως ο καρκίνος· συνεπώς, σύμφωνα με 
την αρχή της προφύλαξης, θεωρεί ότι η 
χρήση τους πρέπει να απαγορευτεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τη διεξαγωγή 
ενδελεχών μελετών σχετικά με τους 
πραγματικούς κινδύνους που προκαλεί 
στην υγεία η έκθεση σε ακτινοβολίες που 
εκπέμπουν διάφοροι τύποι σαρωτών 
σώματος·

Or. ro

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
πρέπει να διατηρεί αφενός το δικαίωμα
να αρνηθεί το πέρασμα από σαρωτή 
χωρίς να είναι υποχρεωμένο να παράσχει 
εξηγήσεις και αφετέρου το δικαίωμα να 
επιλέξει τον συνήθη έλεγχο ασφάλειας σε 
συνθήκες απόλυτου σεβασμού για τα 
δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του 
προσώπου· ζητεί σχετικά να 

6. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
θα μπορεί να αρνηθεί τη διεξαγωγή της 
σάρωσης, όντας σε αυτήν την περίπτωση 
υποχρεωμένο να υποβληθεί σε 
εναλλακτικά συστήματα ελέγχου που 
εγγυώνται την ασφάλεια με τα ίδια 
επίπεδα αποτελεσματικότητας όπως και 
οι σαρωτές προστασίας· υπ' αυτή την 
έννοια, ζητεί από την Επιτροπή να 
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υποβάλλονται όλα τα μέλη του 
προσωπικού ασφάλειας στην κατάλληλη, 
εκτενή εκπαίδευση·

προτείνει όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα 
της ασφάλειας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
για τη χρήση των σαρωτών προστασίας, 
λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, η οποία να 
λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο στην 
αξιοπρέπεια των προσώπων, την υγεία 
και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. es

Τροπολογία 46
Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
πρέπει να διατηρεί αφενός το δικαίωμα να 
αρνηθεί το πέρασμα από σαρωτή χωρίς να 
είναι υποχρεωμένο να παράσχει εξηγήσεις 
και αφετέρου το δικαίωμα να επιλέξει τον 
συνήθη έλεγχο ασφάλειας σε συνθήκες 
απόλυτου σεβασμού για τα δικαιώματα και 
την αξιοπρέπεια του προσώπου· ζητεί 
σχετικά να υποβάλλονται όλα τα μέλη του 
προσωπικού ασφάλειας στην κατάλληλη, 
εκτενή εκπαίδευση·

6. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
πρέπει να διατηρεί αφενός το δικαίωμα να 
αρνηθεί το πέρασμα από σαρωτή χωρίς να 
είναι υποχρεωμένο να παράσχει εξηγήσεις 
και αφετέρου το δικαίωμα να επιλέξει τον 
συνήθη έλεγχο ασφάλειας σε συνθήκες 
απόλυτου σεβασμού για τα δικαιώματα και 
την αξιοπρέπεια του προσώπου· τονίζει ότι 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα 
ευάλωτα πρόσωπα, όπως οι έγκυοι, τα 
παιδιά, τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα 
που πάσχουν από ασθένειες οι οποίες 
καθιστούν ακατάλληλο αυτό το είδος 
ελέγχου· ζητεί σχετικά να υποβάλλονται 
όλα τα μέλη του προσωπικού ασφάλειας 
στην κατάλληλη, εκτενή εκπαίδευση·

Or. fr

Τροπολογία 47
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Γεώργιος Παπανικολάου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο
πρέπει να διατηρεί αφενός το δικαίωμα να 
αρνηθεί το πέρασμα από σαρωτή χωρίς να 
είναι υποχρεωμένο να παράσχει εξηγήσεις
και αφετέρου το δικαίωμα να επιλέξει τον
συνήθη έλεγχο ασφάλειας σε συνθήκες 
απόλυτου σεβασμού για τα δικαιώματα και 
την αξιοπρέπεια του προσώπου· ζητεί 
σχετικά να υποβάλλονται όλα τα μέλη του 
προσωπικού ασφάλειας στην κατάλληλη,
εκτενή εκπαίδευση·

6. επισημαίνει ότι οποιοσδήποτε επιβάτης
πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί 
το πέρασμα από σαρωτή χωρίς να είναι 
υποχρεωμένο να παράσχει εξηγήσεις· σε 
περίπτωση άρνησης, το εν λόγω πρόσωπο 
θα πρέπει να υπόκειται στον συνήθη 
έλεγχο ασφάλειας, ο οποίος πρέπει να 
εγγυάται το ίδιο επίπεδο ασφαλείας σε 
συνθήκες απόλυτου σεβασμού για τα 
δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του 
προσώπου· ζητεί σχετικά να υποβάλλονται
όλα τα μέλη του προσωπικού ασφάλειας 
στην κατάλληλη και εκτενή εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 48
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
πρέπει να διατηρεί αφενός το δικαίωμα να 
αρνηθεί το πέρασμα από σαρωτή χωρίς να 
είναι υποχρεωμένο να παράσχει εξηγήσεις 
και αφετέρου το δικαίωμα να επιλέξει τον 
συνήθη έλεγχο ασφάλειας σε συνθήκες 
απόλυτου σεβασμού για τα δικαιώματα και 
την αξιοπρέπεια του προσώπου· ζητεί 
σχετικά να υποβάλλονται όλα τα μέλη του 
προσωπικού ασφάλειας στην κατάλληλη, 
εκτενή εκπαίδευση·

6. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
πρέπει να διατηρεί αφενός το δικαίωμα να 
αρνηθεί το πέρασμα από σαρωτή χωρίς να 
είναι υποχρεωμένο να παράσχει εξηγήσεις 
και αφετέρου το δικαίωμα να επιλέξει τον 
συνήθη έλεγχο ασφάλειας σε συνθήκες 
απόλυτου σεβασμού για τα δικαιώματα και 
την αξιοπρέπεια του προσώπου· ζητεί
σχετικά να υποβάλλονται όλα τα μέλη του 
προσωπικού ασφάλειας στην κατάλληλη, 
εκτενή εκπαίδευση· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει μεθόδους εναλλακτικές προς 
τον σαρωτή σώματος, δεδομένου ότι ο 
καθένας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να 
υποβληθεί σε αυτή τη μορφή σάρωσης·

Or. ro
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Τροπολογία 49
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
πρέπει να διατηρεί αφενός το δικαίωμα να 
αρνηθεί το πέρασμα από σαρωτή χωρίς να 
είναι υποχρεωμένο να παράσχει εξηγήσεις 
και αφετέρου το δικαίωμα να επιλέξει τον 
συνήθη έλεγχο ασφάλειας σε συνθήκες 
απόλυτου σεβασμού για τα δικαιώματα και 
την αξιοπρέπεια του προσώπου· ζητεί 
σχετικά να υποβάλλονται όλα τα μέλη του 
προσωπικού ασφάλειας στην κατάλληλη, 
εκτενή εκπαίδευση·

6. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
θα μπορεί να διατηρεί το δικαίωμα να 
αρνηθεί το πέρασμα από σαρωτή, υπό τον 
όρο όμως ότι μπορεί να παράσχει μια 
λογική αποδεικτική εξήγηση, και πρέπει 
να έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον 
συνήθη έλεγχο ασφάλειας σε συνθήκες 
απόλυτου σεβασμού για τα δικαιώματα και 
την αξιοπρέπεια του προσώπου· ζητεί 
σχετικά να υποβάλλονται όλα τα μέλη του 
προσωπικού ασφάλειας στην κατάλληλη, 
εκτενή εκπαίδευση·

Or. nl

Τροπολογία 50
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
πρέπει να διατηρεί αφενός το δικαίωμα να 
αρνηθεί το πέρασμα από σαρωτή χωρίς να 
είναι υποχρεωμένο να παράσχει εξηγήσεις 
και αφετέρου το δικαίωμα να επιλέξει τον 
συνήθη έλεγχο ασφάλειας σε συνθήκες 
απόλυτου σεβασμού για τα δικαιώματα και 
την αξιοπρέπεια του προσώπου· ζητεί 
σχετικά να υποβάλλονται όλα τα μέλη του 
προσωπικού ασφάλειας στην κατάλληλη, 
εκτενή εκπαίδευση·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. ro
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Τροπολογία 51
Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. τονίζει ότι οι ισχύουσες διαδικασίες 
ελέγχου ασφαλείας στα αεροδρόμια δεν 
περιλαμβάνουν πλήρη έλεγχο του 
σώματος·

Or. en

Τροπολογία 52
Sophia in 't Veld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ελέγχου 
από σαρωτή σώματος δεν καθιστά καθ' 
εαυτή ύποπτο το πρόσωπο που αρνήθηκε 
και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προηγείται του ελέγχου με σαρωτή ή που 
σχετίζεται με την άρνηση του ελέγχου με 
σαρωτή, θεωρείται απαράδεκτη 
οποιαδήποτε μορφή κατηγοριοποίησης του 
προσώπου βάσει, παραδείγματος χάριν, 
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων·

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ελέγχου 
από σαρωτή σώματος δεν καθιστά καθ' 
εαυτή ύποπτο το πρόσωπο που αρνήθηκε 
και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προηγείται του ελέγχου με σαρωτή ή που 
σχετίζεται με την άρνηση του ελέγχου με 
σαρωτή, θεωρείται απαράδεκτη 
οποιαδήποτε μορφή κατηγοριοποίησης του 
προσώπου βάσει, παραδείγματος χάριν, 
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή 
εθνικής καταγωγής, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων·

Or. en

Τροπολογία 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ελέγχου 
από σαρωτή σώματος δεν καθιστά καθ' 
εαυτή ύποπτο το πρόσωπο που αρνήθηκε 
και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προηγείται του ελέγχου με σαρωτή ή που 
σχετίζεται με την άρνηση του ελέγχου με 
σαρωτή, θεωρείται απαράδεκτη 
οποιαδήποτε μορφή κατηγοριοποίησης του 
προσώπου βάσει, παραδείγματος χάριν, 
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων·

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ελέγχου 
από σαρωτή σώματος δεν καθιστά καθ' 
εαυτή ύποπτο το πρόσωπο που αρνήθηκε 
και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προηγείται του ελέγχου με σαρωτή ή που 
σχετίζεται με την άρνηση του ελέγχου με 
σαρωτή, θεωρείται απαράδεκτη 
οποιαδήποτε μορφή κατηγοριοποίησης του 
προσώπου βάσει, παραδείγματος χάριν, 
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων·
τονίζει τη σημασία σωστών νομοθετικών 
εγγυήσεων που θα διασφαλίζουν ότι οι 
επιβάτες που επιλέγουν να μην 
υποβληθούν στη διαδικασία σάρωσης δεν 
θα υπόκεινται σε επιπλέον ταλαιπωρίες, 
όπως εξαντλητικές έρευνες ή 
καθυστερήσεις·

Or. en

Τροπολογία 54
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση 
ελέγχου από σαρωτή σώματος δεν καθιστά 
καθ' εαυτή ύποπτο το πρόσωπο που 
αρνήθηκε και ότι, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας που προηγείται του ελέγχου με 
σαρωτή ή που σχετίζεται με την άρνηση 
του ελέγχου με σαρωτή, θεωρείται 
απαράδεκτη οποιαδήποτε μορφή 
κατηγοριοποίησης του προσώπου βάσει, 
παραδείγματος χάριν, φύλου, φυλής, 
χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων·

7. τονίζει ότι οι λόγοι που επικαλείται ένα 
πρόσωπο αρνούμενο να περάσει από 
σαρωτή σώματος δύνανται να ερευνηθούν· 
θεωρεί ότι οποιαδήποτε μορφή 
κατηγοριοποίησης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας που προηγείται του ελέγχου με 
σαρωτή ή που σχετίζεται με την άρνηση 
του ελέγχου με σαρωτή, βάσει, 
παραδείγματος χάριν, φύλου, φυλής, 
χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, είναι 
απευκταία·
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Or. nl

Τροπολογία 55
Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ελέγχου 
από σαρωτή σώματος δεν καθιστά καθ' 
εαυτή ύποπτο το πρόσωπο που αρνήθηκε 
και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προηγείται του ελέγχου με σαρωτή ή που 
σχετίζεται με την άρνηση του ελέγχου με 
σαρωτή, θεωρείται απαράδεκτη 
οποιαδήποτε μορφή κατηγοριοποίησης του 
προσώπου βάσει, παραδείγματος χάριν, 
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων·

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ελέγχου 
από σαρωτή σώματος δεν καθιστά καθ' 
εαυτή ύποπτο το πρόσωπο που αρνήθηκε 
ούτε οδηγεί σε ιδιαίτερες ενοχλήσεις 
όπως μακρές περιόδους αναμονής ή 
ενδελεχείς ελέγχους και ότι, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας που προηγείται του 
ελέγχου με σαρωτή ή που σχετίζεται με 
την άρνηση του ελέγχου με σαρωτή, 
θεωρείται απαράδεκτη οποιαδήποτε μορφή 
κατηγοριοποίησης του προσώπου βάσει, 
παραδείγματος χάριν, φύλου, φυλής, 
χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων·

Or. fr

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ελέγχου 
από σαρωτή σώματος δεν καθιστά καθ' 
εαυτή ύποπτο το πρόσωπο που αρνήθηκε 
και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προηγείται του ελέγχου με σαρωτή ή που 
σχετίζεται με την άρνηση του ελέγχου με 
σαρωτή, θεωρείται απαράδεκτη
οποιαδήποτε μορφή κατηγοριοποίησης
του προσώπου βάσει, παραδείγματος 

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ελέγχου 
από σαρωτή σώματος δεν καθιστά καθ' 
εαυτή ύποπτο το πρόσωπο που αρνήθηκε 
και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προηγείται του ελέγχου με σαρωτή ή που 
σχετίζεται με την άρνηση του ελέγχου με 
σαρωτή, πρέπει να απαγορεύεται
οποιαδήποτε μορφή διάκρισης του 
προσώπου βάσει, παραδείγματος χάριν, 
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χάριν, φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων·

φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων·

Or. en

Τροπολογία 57

Timothy Kirkhope εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ελέγχου 
από σαρωτή σώματος δεν καθιστά καθ' 
εαυτή ύποπτο το πρόσωπο που αρνήθηκε 
και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προηγείται του ελέγχου με σαρωτή ή που 
σχετίζεται με την άρνηση του ελέγχου με 
σαρωτή, θεωρείται απαράδεκτη 
οποιαδήποτε μορφή κατηγοριοποίησης 
του προσώπου βάσει, παραδείγματος 
χάριν, φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων·

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ελέγχου 
από σαρωτή σώματος δεν καθιστά καθ' 
εαυτή ύποπτο το πρόσωπο που αρνήθηκε 
και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που 
προηγείται του ελέγχου με σαρωτή ή που 
σχετίζεται με την άρνηση του ελέγχου με 
σαρωτή, θεωρούνται απαράδεκτες 
μορφές κατηγοριοποίησης του προσώπου 
βάσει, παραδείγματος χάριν, φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων·

Or. en

Τροπολογία 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι οι προδιαγραφές 
λειτουργίας θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι η επιλογή των προσώπων για τη 
διαξαγωγή της σάρωσης προστασίας δεν 
θα βασίζεται σε κριτήρια σχετιζόμενα με 
το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική 
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καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, 
τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις·

Or. es

Τροπολογία 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτά 
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή 
και για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να 
υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς 
και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών 
που ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με 
τον έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την 
άρνησή τους να υποβληθούν σε αυτόν και 
σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο 
ασφάλειας·

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτά πλήρως,
καταλλήλως και εκτενώς για τον έλεγχο 
ασφαλείας με τον σαρωτή προστασίας και 
για το δικαίωμά τους να αρνηθούν την 
πραγματοποίηση αυτού του ελέγχου·

Or. es

Τροπολογία 60
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτά 
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή 
και για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να 
υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς 

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτά 
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή·
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και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών 
που ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με 
τον έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την 
άρνησή τους να υποβληθούν σε αυτόν και 
σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο 
ασφάλειας·

Or. nl

Τροπολογία 61
Luis de Grandes Pascual

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτά 
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή 
και για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να 
υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς 
και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών 
που ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με 
τον έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την 
άρνησή τους να υποβληθούν σε αυτόν και 
σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο 
ασφάλειας·

8. θεωρεί ότι τα ελεγχόμενα πρόσωπα 
πρέπει να λαμβάνουν εκ των προτέρων 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως
για τη λειτουργία του εν λόγω σαρωτή, 
ποιες εικόνες μπορούν να ειδωθούν και 
από ποιον, τις συνθήκες προστασίας των 
δικαιωμάτων στην προσωπική και 
ιδιωτική ζωή και στην προστασία των 
δεδομένων, τον αντίκτυπο στην υγεία των 
προσώπων, τη δυνατότητα άρνησης του 
περάσματος από τον σαρωτή και τις 
εναλλακτικές μεθόδους ελέγχου τις οποίες 
διαθέτουν·

Or. es

Τροπολογία 62
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Γεώργιος Παπανικολάου 

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτά
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή 
και για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να 
υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς 
και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών
που ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με τον 
έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την 
άρνησή τους να υποβληθούν σε αυτόν και 
σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο 
ασφάλειας·

8. ζητεί, όσον αφορά τους επιβάτες που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτοί
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή 
και για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να 
υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς 
και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών 
σχετικά με τον έλεγχο με σαρωτή ή 
σχετικά με την άρνησή τους να 
υποβληθούν σε αυτόν και σχετικά με τον 
εν συνεχεία συνήθη έλεγχο ασφάλειας·
τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται στον 
ταξιδιώτη ενημέρωση σχετικά με τη 
σάρωση σώματος όχι μόνο κατά την 
κράτηση στην ιστοσελίδα της 
αεροπορικής εταιρείας ή του 
αεροδρομίου αλλά και στο σημείο 
ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 63

Timothy Kirkhope εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτά
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή 
και για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να 
υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς 
και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών 
που ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με τον 

8. ζητεί τη διάθεση ενημέρωσης για τους 
επιβάτες ώστε να κατανοούν καταλλήλως 
και εκτενώς τη διαδικασία ελέγχου με
σαρωτή σώματος και για το δικαίωμά τους 
να αρνηθούν να υποβληθούν σε αυτόν τον 
έλεγχο, καθώς και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών 
που ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με τον 
έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την 
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έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την 
άρνησή τους να υποβληθούν σε αυτόν και 
σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο 
ασφάλειας·

άρνησή τους να υποβληθούν σε αυτόν και 
σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτά 
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή 
και για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να 
υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς 
και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών 
που ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με τον 
έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την 
άρνησή τους να υποβληθούν σε αυτόν και 
σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο 
ασφάλειας·

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτά
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή 
και για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να 
υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς 
και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών 
που ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με τον 
έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την 
άρνησή τους να υποβληθούν σε αυτόν και 
σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο 
ασφάλειας· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι η εκπαίδευση του προσωπικού 
ασφαλείας στους αερολιμένες έχει 
θεμελιώδη σημασία·

Or. fr

Τροπολογία 65
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
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σώματος, να ενημερώνονται αυτά 
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή 
και για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να 
υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς 
και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών 
που ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με τον 
έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την 
άρνησή τους να υποβληθούν σε αυτόν και 
σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο 
ασφάλειας·

σώματος, να ενημερώνονται αυτά 
καταλλήλως και εκτενώς εκ των προτέρων
για τον σαρωτή και για το δικαίωμά τους 
να αρνηθούν να υποβληθούν σε αυτόν τον 
έλεγχο, καθώς και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών 
που ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με τον 
έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την 
άρνησή τους να υποβληθούν σε αυτόν και 
σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο 
ασφάλειας·

Or. it

Τροπολογία 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτά 
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή 
και για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να 
υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς 
και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν 
αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών 
που ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με τον 
έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την 
άρνησή τους να υποβληθούν σε αυτόν και 
σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο 
ασφάλειας·

8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που 
συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή 
σώματος, να ενημερώνονται αυτά 
καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή 
και για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να 
υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς 
και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν
αποτελεσματική νομική αποζημίωση σε 
περίπτωση παρατυπιών που ενδεχομένως 
διέκριναν σχετικά με τον έλεγχο με 
σαρωτή ή σχετικά με την άρνησή τους να 
υποβληθούν σε αυτόν και σχετικά με τον 
εν συνεχεία συνήθη έλεγχο ασφάλειας·

Or. en
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Τροπολογία 67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει το δικαίωμα των 
επιβατών να ασκούν προσφυγή για 
οιαδήποτε παρατυπία ενδέχεται να 
προκύψει από τον έλεγχο ασφαλείας που 
πραγματοποιείται τόσο μέσω του σαρωτή 
προστασίας όσο και με άλλα εναλλακτικά 
μέσα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
αυτοί δεν επιθυμούν να υποβληθούν στον 
σαρωτή·

Or. es

Τροπολογία 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
τιμωρείται κάθε καταχρηστική χρήση 
των εικόνων που προέρχονται από 
σαρωτές σώματος·

Or. fr

Τροπολογία 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
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σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και 
εθνικών φορέων προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής των 
ΗΕ για την προαγωγή και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
ιδιαίτερα σε σχέση με την αρχή της 
αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, 
καθώς και από άποψη ενδεχόμενων 
κινδύνων κατά της υγείας και που 
λαμβάνει υπόψη τις γνώμες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και εθνικών 
φορέων προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των προσωπικών 
δεδομένων, όπως ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο Ειδικός 
Εισηγητής των ΗΕ για την προαγωγή και 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις 
γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
διεθνών και εθνικών φορέων προστασίας 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την χρήση σαρωτών προστασίας
ως μεθόδου ελέγχου πρέπει να 
αιτιολογείται εκτενώς μέσω αξιολόγησης 
των ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και του επιπέδου προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένης και της προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη τις 
συστάσεις του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας των Δεδομένων, της ομάδας 
εργασίας του άρθρου 29 και του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
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Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής 
των ΗΕ για την προαγωγή και την 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας·

της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 71
Daniël van der Stoep

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις 
γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
διεθνών και εθνικών φορέων προστασίας 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής 
των ΗΕ για την προαγωγή και την 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας·

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας που συνδέονται με τους σαρωτές 
σώματος,

Or. nl
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Τροπολογία 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και 
εθνικών φορέων προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής των 
ΗΕ για την προαγωγή και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω δοκιμασίας 
αναλογικότητας και αξιολόγησης 
αντικτύπου που εξετάζει τους σαρωτές 
σώματος από άποψη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και από άποψη ενδεχόμενων 
κινδύνων κατά της υγείας των επιβατών
και του προσωπικού που υποβάλλεται σε 
συχνούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της 
εργασίας του, και που λαμβάνει υπόψη τις 
γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών 
και εθνικών φορέων προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής των 
ΗΕ για την προαγωγή και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
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ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και 
εθνικών φορέων προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής των 
ΗΕ για την προαγωγή και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
προκειμένου να εξετασθεί ποια θα ήταν η 
πραγματική προστιθέμενη αξία μιας 
τέτοιας πρωτοβουλίας· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία υπολογισμού 
του κόστους επένδυσης, συντήρησης και 
διαχείρισης το οποίο συνεπάγεται η 
εγκατάσταση και η χρήση των σαρωτών 
σώματος· υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση 
αντικτύπου θα πρέπει επίσης να εξετάζει 
τους σαρωτές σώματος από άποψη 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και από άποψη 
ενδεχόμενων κινδύνων κατά της υγείας -
ιδίως για τα ευάλωτα πρόσωπα - και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· εκτιμά επίσης ότι θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις γνώμες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και εθνικών 
φορέων προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των προσωπικών 
δεδομένων, όπως ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων, η ομάδα 
εργασίας του άρθρου 29, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο Ειδικός 
Εισηγητής των ΗΕ για την προαγωγή και 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας·

Or. fr

Τροπολογία 74
Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
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που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και 
εθνικών φορέων προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής των 
ΗΕ για την προαγωγή και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
αποδεικτικές μελέτες σε ό,τι αφορά τον 
δυνητικό αντίκτυπο των σαρωτών 
ασφαλείας στην υγεία, τόσο των 
επιβατών όσο και των μελών του 
προσωπικού, που υποβάλλονται σε 
τακτικούς ελέγχους· τονίζει επίσης ότι θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γνώμες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και εθνικών 
φορέων προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των προσωπικών 
δεδομένων, όπως ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο Ειδικός 
Εισηγητής των ΗΕ για την προαγωγή και 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας·

Or. fr

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και 
εθνικών φορέων προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και 
εθνικών φορέων προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
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προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής των 
ΗΕ για την προαγωγή και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής των 
ΗΕ για την προαγωγή και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας· θεωρεί 
ότι η πρόταση αυτή πρέπει να προβλέπει 
επίσης μακροπρόθεσμα τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των σαρωτών σώματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 76
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και 
εθνικών φορέων προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής των 
ΗΕ για την προαγωγή και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω πρότερων ενδελεχών 
μελετών και αξιολογήσεων αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και 
εθνικών φορέων προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής των 
ΗΕ για την προαγωγή και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·
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Or. ro

Τροπολογία 77
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και 
εθνικών φορέων προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ο Ειδικός Εισηγητής των 
ΗΕ για την προαγωγή και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών κατά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση 
σαρωτών σώματος ως αποδεκτής μεθόδου 
ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται 
εκτενώς μέσω αξιολόγησης αντικτύπου 
που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από 
άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων και από 
άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της 
υγείας και που λαμβάνει υπόψη τις γνώμες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και 
εθνικών φορέων προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, των 
προσωπικών δεδομένων και της δημόσιας 
υγείας, όπως ο Ευρωπαίος Επόπτης 
Προστασίας Δεδομένων, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο Ειδικός 
Εισηγητής των ΗΕ για την προαγωγή και 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας·

Or. it

Τροπολογία 78
Sophia in 't Veld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9a. τονίζει ότι πρέπει να 
αποχαρακτηρισθούν και να 
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δημοσιοποιηθούν οι τεχνικές 
προδιαγραφές της τεχνικής 
επιχειρησιακής ομάδας της Ευρωπαϊκής 
Συνδιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας και 
τα συμβόλαια πώλησης των σαρωτών 
σώματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις ΗΠΑ στα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σχετικά με τους σαρωτές 
σώματος που δημοσιοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος του νόμου περί ελεύθερης ενημέρωσης, 
φαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών περιλάμβαναν τη 
δυνατότητα αποθήκευσης, καταγραφής και μεταφοράς εικόνων.

Τροπολογία 79
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9a. θεωρεί ότι η απόφαση για τη χρήση 
σαρωτών σώματος δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη· τονίζει 
ότι σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
επιλέξει να εγκαταστήσει σαρωτές 
σώματος στα αεροδόμια του, οι σαρωτές 
πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες 
προδιαγραφές και απαιτήσεις που έχουν 
οριστεί σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9b. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θέσουν το ζήτημα της χρήσης 
σαρωτών σώματος στους αρμόδιους 
διεθνείς φορείς, καθώς ο αγώνας ενάντια 
στην τρομοκρατία είναι μία παγκόσμια 
πρόκληση και η αεροπορική ασφάλεια 
πρέπει να επιδιώκεται εκτός ευρωπαϊκών 
συνόρων·

Or. en

Τροπολογία 81
Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. προτείνει να αναγράφεται στα 
εισιτήρια κάθε επιβάτη το κόστος των 
μέτρων ασφαλείας·

Or. fr

Τροπολογία 82
Luis de Grandes Pascual

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. αναγνωρίζει το δικαίωμα των 
επιβατών να ασκούν προσφυγή κατά 
οιασδήποτε παρατυπίας προκύπτουσας 
από τον έλεγχο ασφαλείας που 
πραγματοποιείται τόσο μέσω του σαρωτή 
προστασίας όσο και με άλλα εναλλακτικά 
συστήματα, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες αυτοί δεν επιθυμούν να 
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υποβληθούν στον σαρωτή·

Or. es

Τροπολογία 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν 
σαρωτές σώματος θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, να εφαρμόζουν πιο 
αυστηρά πρότυπα από αυτά τα οποία 
ορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
την προστασία των πολιτών και των 
προσωπικών τους δεδομένων·

Or. fr

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9a. αναμένει ότι η πρόταση της 
Επιτροπής θα βασίζεται σε εκτενή, 
ανεξάρτητη, αντικειμενική και 
επιστημονική ενημέρωση από ειδικούς 
της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα και 
χωρίς την ανάμειξη του τομέα της 
βιομηχανίας, των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών και τρίτων χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 85
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. ζητεί να κληθεί ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συντάξει εκτενή 
γνώμη με θέμα την περί θεμελιωδών 
δικαιωμάτων πτυχή οποιασδήποτε 
πρότασης αφορά την εγκατάσταση και 
χρήση σαρωτών σώματος.

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10a. ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις για τη 
χρήση σαρωτών σώματος, λαμβάνοντας 
υπόψη άλλα μέτρα εν χρήσει για τον 
εντοπισμό απειλών της αεροπορικής 
ασφάλειας, αποδεικνύοντας έτσι την 
ανάγκη αντικατάστασης των ισχυόντων 
μέτρων ελέγχου με τους σαρωτές·

Or. en

Τροπολογία 87
Luis de Grandes Pascual

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. επαναλαμβάνει και υποστηρίζει τη 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τη λήξη της απαγόρευσης μεταφοράς 
υγρών το 2011 και το 2013 αν 
επιβεβαιωθεί η τεχνολογική 
αποτελεσματικότητα των μέσων που 
σχεδιάζονται με σκοπό τη διαφύλαξη της 
ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη και τους 
αερολιμένες να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν 
για να αποκτήσουν εγκαίρως την 
κατάλληλη τεχνολογία ούτως ώστε η λήξη 
της απαγόρευσης της μεταφοράς υγρών 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 
να μην έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
ασφάλειας·

Or. es

Τροπολογία 88
Luis de Grandes Pascual

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10β. θεωρεί ότι ο έλεγχος του φορτίου και 
του ταχυδρομείου, με βάση μια ανάλυση 
κινδύνου, πρέπει να είναι ανάλογος των 
απειλών, ιδίως όταν το φορτίο και το 
ταχυδρομείο μεταφέρονται με επιβατικά 
αεροσκάφη· θεωρεί ότι το επίπεδο 
ασφάλειας του φορτίου διαφέρει ακόμα 
ανάλογα με το κράτος μέλος και ότι, 
σύμφωνα με το στόχο για έναν ενιαίο 
έλεγχο ασφαλείας, τα κράτη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή των 
υφιστάμενων ευρωπαϊκών μέτρων στους 
τομείς του φορτίου και του ταχυδρομείου·

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10a. ζητεί από την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και την αρμόδια επιτροπή να 
χρησιμοποιούν τη φράση "σαρωτής 
σώματος" αντί της φράσης "σαρωτής 
ασφαλείας" όταν οι σαρωτές 
χρησιμοποιούνται σε ανθρώπους, 
αντικαθιστώντας τη φράση και στον 
τίτλο της έκθεσης, ούτως ώστε να 
αποφεύγονται ανάρμοστες και περιττές 
συγχύσεις και ασάφειες·

Or. en


