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

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab terrorismivastase võitluse 
tähtsust ning toetab selles valdkonnas 
ainult seaduslike meetodite kasutamist, mis 
on vajalikud vabas ja avatud 
demokraatlikus ühiskonnas;

1. rõhutab tõkestamise ja ennetamise 
tähtsust terrorismivastases võitluses ning 
toetab selles valdkonnas ainult seaduslike 
meetodite kasutamist, mis on vajalikud 
vabas ja avatud demokraatlikus 
ühiskonnas; tuletab meelde, et oluline on 
kodanike usaldus asutuste vastu ja et 
tegelikult tuleb leida õige tasakaal 
julgeoleku ning põhiõiguste ja -vabaduste 
tagamise vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel 

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab terrorismivastase võitluse 
tähtsust ning toetab selles valdkonnas 
ainult seaduslike meetodite kasutamist, 
mis on vajalikud vabas ja avatud 
demokraatlikus ühiskonnas;

1. rõhutab terrorismivastase võitluse 
tähtsust ja seda, et tähtis on kasutada 
proportsionaalseid ja seaduslikke 
turvameetmeid, mis on hädavajalikud 
terroristlike rünnakute ennetamiseks, 
ning rõhutab, et kõik kasutatavad 
meetodid peavad austama reisijate 
põhiõigusi ning vastama vaba ja avatud 
demokraatliku ühiskonna põhimõtetele;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab terrorismivastase võitluse
tähtsust ning toetab selles valdkonnas 
ainult seaduslike meetodite kasutamist, 
mis on vajalikud vabas ja avatud 
demokraatlikus ühiskonnas;

1. rõhutab terrorismi ja organiseeritud 
kuritegevuse kui Euroopa Liidu 
julgeolekut ähvardavate, juba Stockholmi 
programmis tuvastatud ohtude vastu 
võitlemise tähtsust ning toetab selleks 
seaduslike meetodite kasutamist, mis on 
vajalikud vabas ja avatud demokraatlikus 
ühiskonnas;

Or. it

Muudatusettepanek 4
Sylvie Guillaume

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab terrorismivastase võitluse 
tähtsust ning toetab selles valdkonnas 
ainult seaduslike meetodite kasutamist, mis 
on vajalikud vabas ja avatud 
demokraatlikus ühiskonnas;

1. rõhutab terrorismivastase võitluse 
tähtsust ning toetab selles valdkonnas 
ainult seaduslike meetodite kasutamist, mis 
on vajalikud vabas ja avatud 
demokraatlikus ühiskonnas, kuid tuletab 
meelde, et seni ei ole ükski 
ümberlükkamatu tõend kinnitanud sellise 
meetodi tõhusust;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Lõige 1 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab terrorismivastase võitluse 
tähtsust ning toetab selles valdkonnas 
ainult seaduslike meetodite kasutamist, mis 
on vajalikud vabas ja avatud 
demokraatlikus ühiskonnas;

1. rõhutab terrorismivastase võitluse 
tähtsust ning toetab ainult seaduslike 
meetodite kasutamist, mis on vajalikud 
vabas ja avatud demokraatlikus 
ühiskonnas, vastates täielikult põhiõiguste 
hartale;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Sophia in 't Veld

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab terrorismivastase võitluse 
tähtsust ning toetab selles valdkonnas 
ainult seaduslike meetodite kasutamist, mis 
on vajalikud vabas ja avatud 
demokraatlikus ühiskonnas;

1. rõhutab terrorismivastase võitluse 
tähtsust ning toetab selles valdkonnas 
ainult seaduslike meetodite kasutamist, mis 
on seaduses sätestatud, tõhusad ning
vajalikud vabas ja avatud demokraatlikus 
ühiskonnas ning taotletava eesmärgi 
suhtes proportsionaalsed;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab terrorismivastase võitluse 
tähtsust ning toetab selles valdkonnas 
ainult seaduslike meetodite kasutamist, mis 
on vajalikud vabas ja avatud 
demokraatlikus ühiskonnas;

1. rõhutab terrorismivastase võitluse 
tähtsust ning toetab selles valdkonnas 
ainult seaduslike ja proportsionaalsete
meetodite kasutamist, mis on vajalikud 
vabas ja avatud demokraatlikus 
ühiskonnas;
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Or. ro

Muudatusettepanek 8
Sophia in 't Veld

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et kehaskannerite 
kasutamise eesmärgid ja oodatavad 
tulemused peavad olema selgelt 
määratletud;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et seetõttu peaksid igasugused 
terrorismivastased meetmed olema 
täielikult kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste ja kohustustega, mis on 
vajalikud demokraatlikus ühiskonnas ja 
peavad olema proportsionaalsed, 
seadusega ette nähtud ja seetõttu 
piiritletud konkreetse eesmärgiga, mida 
nendega soovitakse saavutada;

2. kordab, et mis tahes terrorismivastaste 
meetmete ainus eesmärk on tagada 
kodanike turvalisus, tuginedes 
proportsionaalsuse põhimõttele ning 
põhiõiguste ja kodanikuvabaduste 
austamisele;

Or. es

Muudatusettepanek 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 2 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et seetõttu peaksid igasugused 
terrorismivastased meetmed olema 
täielikult kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste ja kohustustega, mis on 
vajalikud demokraatlikus ühiskonnas ja 
peavad olema proportsionaalsed, seadusega 
ette nähtud ja seetõttu piiritletud 
konkreetse eesmärgiga, mida nendega 
soovitakse saavutada;

2. rõhutab, et seetõttu peaksid igasugused 
terrorismivastased meetmed olema 
täielikult kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste ja kohustustega, mis on 
vajalikud demokraatlikus ühiskonnas ja 
peavad olema proportsionaalsed, 
vältimatult vajalikud, seadusega ette 
nähtud ja seetõttu piiritletud konkreetse 
eesmärgiga, mida nendega soovitakse 
saavutada;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et seetõttu peaksid igasugused 
terrorismivastased meetmed olema 
täielikult kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste ja kohustustega, mis on 
vajalikud demokraatlikus ühiskonnas ja 
peavad olema proportsionaalsed, seadusega 
ette nähtud ja seetõttu piiritletud 
konkreetse eesmärgiga, mida nendega 
soovitakse saavutada;

2. rõhutab, et seetõttu peaksid igasugused 
terrorismivastased meetmed olema 
täielikult kooskõlas Euroopa Liidu 
liikmesriikide põhiõiguste ja kohustustega, 
mis on vajalikud demokraatlikus 
ühiskonnas ja peavad olema 
proportsionaalsed, seadusega ette nähtud ja 
seetõttu piiritletud konkreetse eesmärgiga, 
mida nendega soovitakse saavutada;

Or. nl

Muudatusettepanek 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab sellega seoses tungivalt, et 
eesmärk, mida soovitakse saavutada, 
oleks täpselt ja asjakohaselt sõnastatud; 
nõuab kehaskannerite kasulikkuse 
põhjalikku tehnilist hindamist; lisaks 
sellele nõuab tungivalt kehaskannerite 
kasutamise keelamist, juhul kui mõne 
hinnangu tulemused on kahemõttelised 
või negatiivsed;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab meelde, et kehaskannerite 
kasutamine peab vastama direktiivile 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta;

Or. fr

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

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et ainult mõned liikmesriigid 
on kehaskannerite kasutamist katsetanud1

ja paljud neist on seejärel kehaskannerite 
kasutamisest loobunud, põhjuseks kõrged 
kulud, aeglus ja ebaefektiivsus2, samas 
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kui enamik liikmesriike pole 
kehaskannereid kasutusele võtnud või on 
olnud nende vastu või on kinnitanud, et 
neil pole kavas kehaskannereid soetada, 
paigaldada ja kasutada;
1 UK, NL, DE, DK.
2 IT ja FIN.

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. märgib, et vaatamata kehaskannerite 
lisamisele lubatud läbivaatusmeetodite 
nimekirja, peavad need liikmesriigid, kus 
kehaskannereid juba kasutatakse, tagama 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
Euroopa konventsioonis ja põhiõiguste 
hartas sätestatud kodanike põhiõiguste 
austamise, kaitsmise ja edendamise, eriti 
puudutab see õigust eraelu puutumatusele 
ja tervisele, nagu on lisaks sellele 
taotlenud ka Euroopa Parlament;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. rõhutab, et nendes liikmesriikides, 
kus kehaskannereid kasutati, välistati 
nende kasutamine teatud haavatavate 
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isikute rühmade puhul, näiteks lapsed, 
rasedad, eakad inimesed ja puuetega 
inimesed ning meditsiiniliste 
implantaatidega inimesed ja töötajad, kes 
puutuvad tihti kokku radiatsiooniga; kui 
liikmesriigid paigaldavad ja kasutavad 
kehaskannereid, siis rakendatakse selles 
valdkonnas ELi tasandil ühiseid eeskirju;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 2 d (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 d. usub, et kehaskannereid tuleks 
kasutada ainult neis liikmesriikides, kes 
on otsustanud või otsustavad neid 
kasutada, juhtumipõhiselt ja nende 
lendude puhul, mille puhul on põhjust 
uskuda turvariski olemasolu, näiteks 
luureandmete, konkreetsete ohtude või 
ähvarduste alusel, või vastavalt lennu 
sihtriigile (kui lennu sihtriik palub 
konkreetsete turvakaalutluste alusel 
kasutada reisijate keha skaneerimist) või 
lähteriigile (kui lähteriiki ohustavad 
terrorirühmitused); usub, et ELi-sisestel 
lendudel ei tuleks kehaskannereid 
kasutada;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 2 e (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 e. kordab, et on demokraatlikus 
ühiskonnas kehaskannerite kasutamise 
tõhususe, vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse suhtes negatiivsel 
arvamusel, arvestades nende sekkuvat 
loomust ja mõju põhiõigustele, nagu 
õigus eraelu puutumatusele, õigus 
isikuandmete kaitsele, õigus tervisele, 
mõtte-, südametunnise- ja usuvabadus, 
õigus mittediskrimineerimisele, samuti 
arvestades nende kasutamise kulukust ja 
aeganõudvaid protseduure, millel on 
kodanikele ja reisijatele negatiivne mõju;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 2 f (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 f. kutsub komisjoni üles mitte lisama 
kehaskannereid lubatud 
läbivaatusmeetodite nimekirja, sest see 
oleks kehaskannerite kasutamise 
stiimuliks riigi tasandil; kutsub komisjoni 
üles avaldama selle asemel 
kehaskannerite kasutamise eeskirjade 
kohta liikmesriikidele siduvad soovitused, 
juhul kui liikmesriigid otsustavad jätkata 
nende katsetamist või kohaldada 
rangemaid meetmeid 
lennundusjulgestuses kehaskannerite 
kasutamisega seoses;

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Arvamuse projekt
Lõige 2 g (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 g. nõuab, et põhjalikult analüüsitaks, 
hinnataks ja vaadataks läbi lennujaamade 
turvalisuse praegune olukord ja 
turvameetmed, sh vedelikke käsitlevad 
eeskirjad, ja esitataks vedelike 
pardalevõtu keelu peatamise esialgne 
ajakava ja läbivaatustehnoloogiate 
kättesadavusega seoses ettenähtud 
tingimused, seades samas küsimuse alla
vedelike süstemaatilise läbivaatamise 
tõhususe ja suured kulud;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 2 h (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 h. usub, et lennundusjulgestuse sektoris 
on komiteemenetlus, vähemalt kodanike 
õigusi mõjutavate meetmete puhul, 
sobimatu ja nõuab Euroopa Parlamendi 
täielikku kaasamist 
kaasotsustamismenetluse kaudu;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 3 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib asjaolu, et kehaskannerite 
kasutamine ei ole piiratud ainult 
lennujaamadega, vaid neid kasutatakse ka 
muudes avalikes kohtades; kutsub 
seetõttu komisjoni tungivalt üles esitama 
ettepaneku, mis kataks turvaskannerite 
kasutuselevõtu ja kasutuse mujal kui 
lennujaamades;

välja jäetud

Or. es

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

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib asjaolu, et kehaskannerite 
kasutamine ei ole piiratud ainult 
lennujaamadega, vaid neid kasutatakse ka 
muudes avalikes kohtades; kutsub 
seetõttu komisjoni tungivalt üles esitama 
ettepaneku, mis kataks turvaskannerite 
kasutuselevõtu ja kasutuse mujal kui 
lennujaamades;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 24
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib asjaolu, et kehaskannerite 
kasutamine ei ole piiratud ainult 
lennujaamadega, vaid neid kasutatakse ka 

3. märgib asjaolu, et kehaskannerite 
kasutamine ei ole piiratud ainult 
lennujaamadega, vaid neid kasutatakse ka 
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muudes avalikes kohtades; kutsub seetõttu 
komisjoni tungivalt üles esitama 
ettepaneku, mis kataks turvaskannerite 
kasutuselevõtu ja kasutuse mujal kui 
lennujaamades;

muudes avalikes kohtades;

Or. nl

Muudatusettepanek 25
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib asjaolu, et kehaskannerite 
kasutamine ei ole piiratud ainult 
lennujaamadega, vaid neid kasutatakse ka 
muudes avalikes kohtades; kutsub seetõttu 
komisjoni tungivalt üles esitama 
ettepaneku, mis kataks turvaskannerite 
kasutuselevõtu ja kasutuse mujal kui 
lennujaamades;

3. märgib asjaolu, et kehaskannerite 
kasutamine ei ole piiratud ainult 
lennujaamadega, vaid neid kasutatakse ka 
muudes avalikes kohtades; kutsub seetõttu 
komisjoni tungivalt üles esitama 
ettepaneku, mis kataks turvaskannerite 
kasutuselevõtu ja kasutuse mujal kui 
lennujaamades, kohtades, mis on 
terrorismiohu võimalikud sihtmärgid;

Or. it

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

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib asjaolu, et kehaskannerite 
kasutamine ei ole piiratud ainult 
lennujaamadega, vaid neid kasutatakse ka 
muudes avalikes kohtades; kutsub seetõttu 
komisjoni tungivalt üles esitama 
ettepaneku, mis kataks turvaskannerite 
kasutuselevõtu ja kasutuse mujal kui 
lennujaamades;

3. rõhutab, et kohustus austada
kehaskannerite kasutamisega seoses 
põhiõigusi, nagu õigus eraelu 
puutumatusele, õigus isikuandmete 
kaitsele ja õigus tervisele, kehtib alati, kui 
skannereid kasutatakse, sh väljaspool 
lennujaamu ja üldse kõigis avalikes 
kohtades, kus kehaskannerid on kasutusel 
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või kus neid võidakse kasutada, ja sellest 
tulenevalt kutsub komisjoni üles jälgima 
liikmesriikide sellekohast praktikat ja 
tagama, et tulevasi eeskirju kodanike 
õiguste – näiteks õigus eraelu 
puutumatusele, isikuandmete kaitsele ja 
tervisele, samuti õigus 
mittediskrimineerimisele – kaitse kohta 
kohaldatakse alati, kui kehaskannereid 
kasutatakse;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu, et otsus paigaldada 
lennujaamadesse turvaskannerid kuulub 
liikmesriigi pädevusalasse ning selles 
kontekstis peavad nad täitma ELi 
sätestatud ühiseid miinimumstandardeid 
ja nõudeid, ilma et see piiraks 
liikmesriikide õigust rakendada 
rangemaid meetmeid;

Or. es

Muudatusettepanek 28
Luis de Grandes Pascual

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. teeb ettepaneku, et kui 
turvaskannereid käsitlevad ühised 
eeskirjad on kehtestatud, peaks komisjon 
need vajaduse korral läbi vaatama, et 
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kohandada tervisekaitset ja põhiõigusi 
käsitlevad sätted tehnoloogia arengule;

Or. es

Muudatusettepanek 29
Luis de Grandes Pascual

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kutsub liikmesriike üles korrapäraselt 
jälgima turvaskanneritega 
kokkupuutumise pikaajalist mõju, võttes 
arvesse uusi arenguid teaduses, ning 
kontrollima, et seadmed on õigesti 
paigaldatud ning neid kasutatakse ja 
juhitakse nõuetekohaselt;

Or. es

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

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele 
enne kui neid saab võtta lubatavate 
skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu 
ennetamine; nõuab sellega seoses, et 
lubatavate skriiningumeetodite 
nimekirjast tuleb sõnaselgelt välja jätta 
igat laadi röntgenikiirtel põhinev 
tehnoloogia;

4. nõuab, et kõik turvaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele 
enne kui neid saab võtta lubatavate 
skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu 
ennetamine, oleksid kooskõlas Euroopa ja 
liikmesriikide õigusaktidega seoses 
võimalikult lühikese säritusaja 
põhimõttega, pööraksid erilist tähelepanu 
haavatavaks peetavatele inimrühmadele 
ning väldiksid röntgenikiirtega 
läbivalgustamisel põhinevat 
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pildikuvamistehnoloogiat; 

Or. es

Muudatusettepanek 31
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele 
enne kui neid saab võtta lubatavate 
skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu 
ennetamine; nõuab sellega seoses, et 
lubatavate skriiningumeetodite nimekirjast 
tuleb sõnaselgelt välja jätta igat laadi 
röntgenikiirtel põhinev tehnoloogia;

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele 
enne kui neid saab võtta lubatavate 
skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu ja 
kõrvaltoimete, mis võivad haigusi või 
vaevusi suurendada või uuesti esile 
kutsuda, ennetamine; nõuab sellega seoses, 
et lubatavate skriiningumeetodite 
nimekirjast tuleb sõnaselgelt välja jätta igat 
laadi röntgenikiirtel põhinev tehnoloogia;

Or. ro

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

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele 
enne kui neid saab võtta lubatavate 
skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu 
ennetamine; nõuab sellega seoses, et 
lubatavate skriiningumeetodite nimekirjast 

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele,
enne kui neid saab võtta lubatavate 
skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu 
ennetamine; nõuab sellega seoses, et 
lubatavate skriiningumeetodite nimekirjast 
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tuleb sõnaselgelt välja jätta igat laadi 
röntgenikiirtel põhinev tehnoloogia;

tuleb sõnaselgelt täielikult välja jätta 
röntgenikiirtel põhinev tehnoloogia juhul, 
kui see ei vasta kehtivatele ELi 
tervisekaitse standarditele; sellega seoses 
tuleks erilist tähelepanu pöörata 
haavatavatele elanikkonna rühmadele;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel 

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele 
enne kui neid saab võtta lubatavate 
skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu 
ennetamine; nõuab sellega seoses, et 
lubatavate skriiningumeetodite 
nimekirjast tuleb sõnaselgelt välja jätta 
igat laadi röntgenikiirtel põhinev 
tehnoloogia;

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele, 
enne kui neid saab võtta lubatavate 
skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse reisijate terviseohu, ka 
pikaajalise ohu ennetamine; kutsub sellega 
seoses üles piirama nende skannerite 
kasutamist, mis kasutavad ioniseerivat 
kiirgust, näiteks röntgenkiirgust, millel 
võib olla kumulatiivne mõju, ja palub viia 
läbi täiendavad teadusuuringud nende 
mõju kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele 
enne kui neid saab võtta lubatavate 

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele 
enne kui neid saab võtta lubatavate 



AM\859158ET.doc 19/46 PE460.651v01-00

ET

skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu 
ennetamine; nõuab sellega seoses, et 
lubatavate skriiningumeetodite nimekirjast 
tuleb sõnaselgelt välja jätta igat laadi 
röntgenikiirtel põhinev tehnoloogia;

skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu 
ennetamine; nõuab sellega seoses, et 
lubatavate skriiningumeetodite nimekirjast 
tuleb sõnaselgelt välja jätta tehnoloogia, 
mis kasutab röntgenkiirgust või mis tahes 
muud tüüpi kahjulikku kiirgust;

Or. ro

Muudatusettepanek 35
Sophia in 't Veld

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele 
enne kui neid saab võtta lubatavate 
skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu 
ennetamine; nõuab sellega seoses, et 
lubatavate skriiningumeetodite nimekirjast 
tuleb sõnaselgelt välja jätta igat laadi 
röntgenikiirtel põhinev tehnoloogia;

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid 
minimaalsetele tehnilistele nõudmistele, 
enne kui neid saab võtta lubatavate 
skriiningumeetodite nimekirja; selliste 
nõuetega peaks muu hulgas tagatama 
igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu 
ennetamine; nõuab sellega seoses, et 
lubatavate skriiningumeetodite nimekirjast 
tuleb tehnoloogia praeguse arengutaseme 
juures sõnaselgelt välja jätta igat laadi 
röntgenikiirtel põhinev tehnoloogia;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab lisaks kehaskannerite 
varustamist tehnoloogiaga, mis ei luba 
edastada täielikku kujutist inimkehast, 

välja jäetud



PE460.651v01-00 20/46 AM\859158ET.doc

ET

vaid esitaks standardse ja sooliselt 
neutraalse nn kriipsujuku kuju, mis on 
täiesti anonüümne, ning et andmete 
töötlemine ega säilitamine ei oleks 
võimalik;

Or. nl

Muudatusettepanek 37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab lisaks kehaskannerite
varustamist tehnoloogiaga, mis ei luba 
edastada täielikku kujutist inimkehast, 
vaid esitaks standardse ja sooliselt 
neutraalse nn kriipsujuku kuju, mis on 
täiesti anonüümne, ning et andmete 
töötlemine ega säilitamine ei oleks 
võimalik;

5. rõhutab, et turvaskannerid peavad 
olema varustatud tehnoloogiaga, mis
tagab inimväärikuse, eraelu puutumatuse 
ja intiimsuse kaitse, ning soovitav oleks 
standardse kuju või sooliselt neutraalse nn 
kriipsujuku kuju kasutamine ning 
kujutiste hävitamine kohe pärast seda, kui 
skriining on probleemideta teostatud;

Or. es

Muudatusettepanek 38
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab lisaks kehaskannerite varustamist 
tehnoloogiaga, mis ei luba edastada 
täielikku kujutist inimkehast, vaid esitaks 
standardse ja sooliselt neutraalse nn 
kriipsujuku kuju, mis on täiesti 
anonüümne, ning et andmete töötlemine 
ega säilitamine ei oleks võimalik;

5. nõuab lisaks kehaskannerite varustamist 
tehnoloogiaga, mis ei luba edastada 
täielikku kujutist inimkehast, vaid esitaks 
standardse ja sooliselt neutraalse nn 
kriipsujuku kuju, mis on täiesti 
anonüümne, ning et andmete töötlemine 
ega säilitamine ei oleks võimalik; juhib 
tähelepanu sellele, et töödeldud andmete 
säilitamises süüdi olevad töötajad tuleb 
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oma tegude eest kriminaalvastutusele 
võtta;

Or. ro

Muudatusettepanek 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab lisaks kehaskannerite varustamist 
tehnoloogiaga, mis ei luba edastada 
täielikku kujutist inimkehast, vaid esitaks 
standardse ja sooliselt neutraalse nn 
kriipsujuku kuju, mis on täiesti 
anonüümne, ning et andmete töötlemine 
ega säilitamine ei oleks võimalik;

5. nõuab lisaks kehaskannerite varustamist 
tehnoloogiaga, mis ei luba edastada 
täielikku kujutist inimkehast, vaid esitaks 
standardse ja sooliselt neutraalse nn 
kriipsujuku kuju, mis on täiesti 
anonüümne, ning et andmete mis tahes
töötlemine ega säilitamine ei tohi olla
võimalik;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles kehtestama 
turvaläbivaatuse kujutiste volitamata 
salvestamise või jaotamise puhuks 
hoiatavad sanktsioonid;

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. nõuab, et pädevad asutused teostaksid 
regulaarselt seadmete tehnilist kontrolli, 
et tagada nende puutumatus ja vastavus 
lõigetes 4 ja 5 esitatud tingimustele;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
elektrooniliste võrgutehnoloogiate 
kasutamine ohustab suurel määral 
andmete turvalisust; märgib, et eriti on 
see nii traadita tehnoloogia või 
internetiühenduse puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et kujutiste saamine peab 
olema kooskõlas nõuetega, mis on 
esitatud isikuandmete kaitset käsitlevates 
ühenduse õigusaktides;
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Or. es

Muudatusettepanek 44
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et on piisavalt tõendeid selle 
kohta, et kehaskannerid põhjustavad 
raskeid haigusi, näiteks vähktõbe; sellest 
tulenevalt usub vastavalt 
ettevaatuspõhimõttele, et nende 
kasutamine Euroopa Liidus peab olema 
keelatud seni, kuni on läbi viidud 
põhjalikud uuringud selle kohta, millised 
on erinevat tüüpi kehaskannerite 
kiirgusega kokkupuutest tulenevad 
terviseriskid;

Or. ro

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

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et igaühel peaks olema õigus 
keelduda keha skaneerimisest ilma 
kohustuseta oma valikut põhjendada, 
samuti peaks igaühel olema õigus nõuda 
standardset turvakontrolli, mis viidaks 
läbi austusega selle isiku õiguste ja 
väärikuse vastu; sellega seoses nõuab, et 
kõik turvatöötajad peaksid saama 
korraliku ja põhjaliku koolituse;

6. rõhutab, et igaüks võib keelduda keha 
skaneerimisest, mis tähendab, et nad 
oleksid kohustatud lubama kasutada 
alternatiivseid skriiningumeetodeid, mis 
tagavad turvalisuse sama tõhusalt kui 
turvaskannerid, kutsub komisjoni selles 
kontekstis üles tegema ettepaneku, et 
turvaskannerite eest vastutavad 
turvatöötajad peaksid saama erikoolitust, 
mis arvestab inimväärikusele, tervisele ja 
isikuandmete kaitsele avalduvat mõju;
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Or. es

Muudatusettepanek 46
Sylvie Guillaume

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et igaühel peaks olema õigus 
keelduda keha skaneerimisest ilma 
kohustuseta oma valikut põhjendada, 
samuti peaks igaühel olema õigus nõuda 
standardset turvakontrolli, mis viidaks läbi 
austusega selle isiku õiguste ja väärikuse 
vastu; sellega seoses nõuab, et kõik 
turvatöötajad peaksid saama korraliku ja 
põhjaliku koolituse;

6. rõhutab, et igaühel peaks olema õigus 
keelduda keha skaneerimisest ilma 
kohustuseta oma valikut põhjendada, 
samuti peaks igaühel olema õigus nõuda 
standardset turvakontrolli, mis viidaks läbi 
austusega selle isiku õiguste ja väärikuse 
vastu; rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb 
pöörata kaitsetumatele inimestele, nagu 
rasedad, lapsed, puuetega inimesed või 
inimesed, kes põevad haigusi, mis 
muudavad sellist tüüpi kontrolli 
sobimatuks; sellega seoses nõuab, et kõik 
turvatöötajad peaksid saama korraliku ja 
põhjaliku koolituse;

Or. fr

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

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et igaühel peaks olema õigus 
keelduda keha skaneerimisest ilma 
kohustuseta oma valikut põhjendada, 
samuti peaks igaühel olema õigus nõuda 
standardset turvakontrolli, mis viidaks läbi 
austusega selle isiku õiguste ja väärikuse 
vastu; sellega seoses nõuab, et kõik 
turvatöötajad peaksid saama korraliku ja 

6. rõhutab, et igal reisijal peaks olema 
õigus keelduda keha skaneerimisest ilma 
kohustuseta oma valikut põhjendada; 
keeldumise korral peaks asjaomane isik 
läbima standardse, sama turvataset tagava
turvakontrolli, mis viidaks läbi austusega 
selle isiku õiguste ja väärikuse vastu; 
sellega seoses nõuab, et kõik turvatöötajad 
peaksid saama korraliku ja põhjaliku 
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põhjaliku koolituse; koolituse;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et igaühel peaks olema õigus 
keelduda keha skaneerimisest ilma 
kohustuseta oma valikut põhjendada, 
samuti peaks igaühel olema õigus nõuda 
standardset turvakontrolli, mis viidaks läbi 
austusega selle isiku õiguste ja väärikuse 
vastu; sellega seoses nõuab, et kõik 
turvatöötajad peaksid saama korraliku ja 
põhjaliku koolituse;

6. rõhutab, et igaühel peaks olema õigus 
keelduda keha skaneerimisest ilma 
kohustuseta oma valikut põhjendada, 
samuti peaks igaühel olema õigus nõuda 
standardset turvakontrolli, mis viidaks läbi 
austusega selle isiku õiguste ja väärikuse 
vastu; sellega seoses nõuab, et kõik 
turvatöötajad peaksid saama korraliku ja 
põhjaliku koolituse; kutsub komisjoni üles 
esitama ettepanekud kehaskaneerimise 
alternatiivsete meetodite kohta, 
arvestades, et igaühel on õigus seda tüüpi 
skaneerimisest keelduda;

Or. ro

Muudatusettepanek 49
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et igaühel peaks olema õigus
keelduda keha skaneerimisest ilma 
kohustuseta oma valikut põhjendada, 
samuti peaks igaühel olema õigus nõuda 
standardset turvakontrolli, mis viidaks läbi 
austusega selle isiku õiguste ja väärikuse 
vastu; sellega seoses nõuab, et kõik 
turvatöötajad peaksid saama korraliku ja 

6. rõhutab, et igaüks võib keelduda keha 
skaneerimisest, kuid seda tingimusel, et 
kõnealune isik esitab tõestatult 
nõuetekohase põhjenduse, samuti peab
igaühel olema õigus nõuda standardset 
turvakontrolli, mis viidaks läbi austusega 
selle isiku õiguste ja väärikuse vastu; 
sellega seoses nõuab, et kõik turvatöötajad 
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põhjaliku koolituse; peaksid saama korraliku ja põhjaliku 
koolituse;

Or. nl

Muudatusettepanek 50
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et igaühel peaks olema õigus 
keelduda keha skaneerimisest ilma 
kohustuseta oma valikut põhjendada, 
samuti peaks igaühel olema õigus nõuda 
standardset turvakontrolli, mis viidaks läbi 
austusega selle isiku õiguste ja väärikuse 
vastu; sellega seoses nõuab, et kõik 
turvatöötajad peaksid saama korraliku ja 
põhjaliku koolituse;

6. rõhutab, et igaühel peab olema õigus 
keelduda keha skaneerimisest ilma 
kohustuseta oma valikut põhjendada, 
samuti peaks igaühel olema õigus nõuda 
standardset turvakontrolli, mis viidaks läbi 
austusega selle isiku õiguste ja väärikuse 
vastu; sellega seoses nõuab, et kõik 
turvatöötajad peaksid saama korraliku ja 
põhjaliku koolituse;

Or. ro

Muudatusettepanek 51
Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et praegu ei kuulu 
lennujaamade turvameetmete hulka 
inimese keha täielik läbiotsimine;

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Sophia in 't Veld

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada 
vastava isiku suhtes mingeid kahtlusi ning 
et igasugune profileerimine (näiteks soo, 
rassi, nahavärvi, etnilise päritolu, 
geneetiliste joonte, keele, usu või 
tõekspidamiste põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses 
kehaskaneerimisest keeldumisega ei ole 
vastuvõetav;

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada 
vastava isiku suhtes mingeid kahtlusi ning 
et igasugune profileerimine (näiteks soo, 
rassi, nahavärvi, etnilise päritolu, 
kodakondsuse, geneetiliste joonte, keele, 
usu või tõekspidamiste põhjal) menetluses 
enne kehaskaneerimisele suunamist või 
seoses kehaskaneerimisest keeldumisega ei 
ole vastuvõetav;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada 
vastava isiku suhtes mingeid kahtlusi ning 
et igasugune profileerimine (näiteks soo, 
rassi, nahavärvi, etnilise päritolu, 
geneetiliste joonte, keele, usu või 
tõekspidamiste põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses 
kehaskaneerimisest keeldumisega ei ole 
vastuvõetav;

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada 
vastava isiku suhtes mingeid kahtlusi ning 
et igasugune profileerimine (näiteks soo, 
rassi, nahavärvi, etnilise päritolu, 
geneetiliste joonte, keele, usu või 
tõekspidamiste põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses 
kehaskaneerimisest keeldumisega ei ole 
vastuvõetav; nõuab kindlaid õiguslikke 
tagatisi selleks, et reisijad, kes otsustavad 
skaneerimist mitte läbida, ei peaks taluma 
täiendavaid ebameeldivusi, sh täielik 
läbiotsimine või viivitused;

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada 
vastava isiku suhtes mingeid kahtlusi ning
et igasugune profileerimine (näiteks soo, 
rassi, nahavärvi, etnilise päritolu, 
geneetiliste joonte, keele, usu või 
tõekspidamiste põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses 
kehaskaneerimisest keeldumisega ei ole 
vastuvõetav;

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumise põhjendusi võidakse 
kontrollida; on seisukohal, et igasugune 
profileerimine (näiteks soo, rassi, 
nahavärvi, etnilise päritolu, geneetiliste 
joonte, keele, usu või tõekspidamiste 
põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses 
kehaskaneerimisest keeldumisega on 
ebasoovitav;

Or. nl

Muudatusettepanek 55
Sylvie Guillaume

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada 
vastava isiku suhtes mingeid kahtlusi ning 
et igasugune profileerimine (näiteks soo, 
rassi, nahavärvi, etnilise päritolu, 
geneetiliste joonte, keele, usu või 
tõekspidamiste põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses 
kehaskaneerimisest keeldumisega ei ole 
vastuvõetav;

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada 
vastava isiku suhtes mingeid kahtlusi ega 
tuua kaasa selliseid täiendavaid 
ebameeldivusi nagu pikk ooteaeg või 
põhjalik läbiotsimine ning et igasugune 
profileerimine (näiteks soo, rassi, 
nahavärvi, etnilise päritolu, geneetiliste 
joonte, keele, usu või tõekspidamiste 
põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses 
kehaskaneerimisest keeldumisega ei ole 
vastuvõetav;

Or. fr
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Muudatusettepanek 56
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada 
vastava isiku suhtes mingeid kahtlusi ning 
et igasugune profileerimine (näiteks soo, 
rassi, nahavärvi, etnilise päritolu, 
geneetiliste joonte, keele, usu või 
tõekspidamiste põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses 
kehaskaneerimisest keeldumisega ei ole 
vastuvõetav;

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada 
vastava isiku suhtes mingeid kahtlusi ning 
et igasugune diskrimineerimine (näiteks 
soo, rassi, nahavärvi, etnilise päritolu, 
geneetiliste joonte, keele, usu või 
tõekspidamiste põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses 
kehaskaneerimisest keeldumisega peaks 
olema keelatud;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel 

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada 
vastava isiku suhtes mingeid kahtlusi ning 
et igasugune profileerimine (näiteks soo, 
rassi, nahavärvi, etnilise päritolu, 
geneetiliste joonte, keele, usu või 
tõekspidamiste põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses 
kehaskaneerimisest keeldumisega ei ole 
vastuvõetav;

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest 
keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada 
vastava isiku suhtes mingeid kahtlusi ning 
et profileerimine (näiteks soo, rassi, 
nahavärvi, etnilise päritolu, geneetiliste 
joonte, keele, usu või tõekspidamiste 
põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses 
kehaskaneerimisest keeldumisega ei ole 
vastuvõetav;

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et kasutamiseeskirjad 
peavad tagama selle, et
turvaskaneerimiseks ei valitaks inimesi 
kriteeriumide põhjal, mis on seotud soo, 
rassi, nahavärvi, etnilise päritolu, 
geneetiliste omaduste, keele, religiooni või 
uskumustega;

Or. es

Muudatusettepanek 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest keelduda 
ning nende õiguse kohta esitada kaebus ja 
nõuda kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega 
või järgneva standardse kontrolliga 
märgatakse eeskirjade eiramist;

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
turvaskannerite abil läbiviidavate 
turvakontrollide kohta täielikku, 
asjakohast ja põhjalikku teavet, kaasa 
arvatud nende õiguse kohta sellisest 
skaneerimisest keelduda;

Or. es

Muudatusettepanek 60
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Lõige 8 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest 
keelduda ning nende õiguse kohta esitada 
kaebus ja nõuda kompensatsiooni, kui 
seoses kehaskaneerimisega, sellest 
keeldumisega või järgneva standardse 
kontrolliga märgatakse eeskirjade 
eiramist;

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet;

Or. nl

Muudatusettepanek 61
Luis de Grandes Pascual

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest 
keelduda ning nende õiguse kohta esitada 
kaebus ja nõuda kompensatsiooni, kui 
seoses kehaskaneerimisega, sellest 
keeldumisega või järgneva standardse 
kontrolliga märgatakse eeskirjade 
eiramist;

8. on seisukohal, et inimesed, kes läbivad 
turvakontrolli, peaksid eelnevalt saama 
kogu vajaliku teabe, eriti mis puudutab 
asjaomase skanneri toimimist, seda, 
milliseid kujutisi saab näha ja kelle poolt, 
tingimusi intiimsuse, eraelu puutumatuse 
ja isikuandmete kaitseks, mõju inimese 
tervisele, võimalust skanneriga 
kontrollimisest keelduda ja neile 
kättesaadavaid alternatiivseid 
turvakontrolli meetodeid;

Or. es
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Muudatusettepanek 62
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest keelduda 
ning nende õiguse kohta esitada kaebus ja 
nõuda kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega 
või järgneva standardse kontrolliga 
märgatakse eeskirjade eiramist;

8. nõuab, et reisijatele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest keelduda 
ning nende õiguse kohta esitada kaebus ja 
nõuda kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega 
või järgneva standardse kontrolliga 
eiratakse eeskirju; rõhutab, et 
lennuettevõtja peaks reisijaid 
kehaskaneerimisest teavitama mitte ainult 
lennu broneerimise ajal või lennujaama 
veebisaidil, vaid seda tuleks teha ka 
skaneerimise kohas;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel 

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest keelduda 
ning nende õiguse kohta esitada kaebus ja 
nõuda kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega 
või järgneva standardse kontrolliga 
märgatakse eeskirjade eiramist;

8. nõuab teabe avaldamist, mille alusel
reisijad saaksid asjakohaselt ja põhjalikult
mõista kehaskaneerimise protseduuri, 
kaasa arvatud nende õigust
kehaskaneerimisest keelduda ning nende 
õigust esitada kaebus ja nõuda 
kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega 
või järgneva standardse kontrolliga 
märgatakse eeskirjade eiramist;
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Or. en

Muudatusettepanek 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest keelduda 
ning nende õiguse kohta esitada kaebus ja 
nõuda kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega 
või järgneva standardse kontrolliga 
märgatakse eeskirjade eiramist;

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest keelduda 
ning nende õiguse kohta esitada kaebus ja 
nõuda kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega 
või järgneva standardse kontrolliga 
märgatakse eeskirjade eiramist; tuletab 
seejuures meelde, et lennujaamade 
turvatöötajate koolitamine on äärmiselt 
oluline;

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest keelduda 
ning nende õiguse kohta esitada kaebus ja 
nõuda kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega 
või järgneva standardse kontrolliga 
märgatakse eeskirjade eiramist;

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb ennetavalt
anda kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest keelduda 
ning nende õiguse kohta esitada kaebus ja 
nõuda kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega 
või järgneva standardse kontrolliga 
märgatakse eeskirjade eiramist;
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Or. it

Muudatusettepanek 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest keelduda 
ning nende õiguse kohta esitada kaebus ja 
nõuda kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega 
või järgneva standardse kontrolliga 
märgatakse eeskirjade eiramist;

8. nõuab, et inimestele, kes on 
kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda 
kehaskannerite kohta asjakohast ja 
põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende 
õiguse kohta kehaskaneerimisest keelduda 
ning nende õiguse kohta esitada kaebus ja 
nõuda tõhusat, seaduses sätestatud
kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega 
või järgneva standardse kontrolliga 
märgatakse eeskirjade eiramist;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. tunnustab reisijate õigust esitada 
kaebus mis tahes ebakorrapärasuste 
suhtes, mis võivad tuleneda sellest, et 
turvakontrolle viiakse läbi nii 
turvaskannerite kui ka muude 
alternatiivsete vahenditega, juhul kui 
reisijad ei soovinud turvaskaneerimist 
läbida;

Or. es
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Muudatusettepanek 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, et tähtis on karistada 
igasugust kehaskannerite abil saadud 
kujutiste kuritarvituslikku kasutust;

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
mõjuhindamise kaudu, mis muu hulgas 
kataksid kehaskanneritega seostuvad 
põhiõiguste aspektid ning nende 
võimalikud terviseriskid, võttes arvesse 
Euroopa Liidu arvamusi, rahvusvahelisi ja 
siseriiklikke inimõiguste ja 
andmekaitseasutusi, nagu Euroopa 
andmekaitseinspektor, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportööriga
terrorismivastase võitluse kontekstis 
inimõiguste edendamise ja kaitse alal;

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud mõju 
hindamise kaudu, mis muu hulgas kataksid 
kehaskanneritega seostuvad põhiõiguste 
aspektid, arvestades eelkõige
proportsionaalsuse ja vajalikkuse 
põhimõtet, ning nende võimalikud 
terviseriskid, võttes arvesse Euroopa Liidu 
arvamusi, rahvusvahelisi ja siseriiklikke 
inimõiguste ja andmekaitseasutusi, nagu 
Euroopa andmekaitseinspektor, Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Amet ja ÜRO 
eriraportöör terrorismivastase võitluse 
kontekstis inimõiguste edendamise ja 
kaitse alal;

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
mõjuhindamise kaudu, mis muu hulgas 
kataksid kehaskanneritega seostuvad 
põhiõiguste aspektid ning nende 
võimalikud terviseriskid, võttes arvesse 
Euroopa Liidu arvamusi, rahvusvahelisi ja 
siseriiklikke inimõiguste ja 
andmekaitseasutusi, nagu Euroopa 
andmekaitseinspektor, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportööriga 
terrorismivastase võitluse kontekstis 
inimõiguste edendamise ja kaitse alal;

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
turvaskannerite kasutuse kohta 
kontrollimeetodina peaksid olema 
põhjalikult õigustatud mõju hindamise
kaudu, mis kataksid võimalikud 
terviseriskid ja riskid, mis seostuvad 
põhiõiguste kaitse, kaasa arvatud 
isikuandmete kaitse määraga, mille 
eesmärgil tuleb arvesse võtta Euroopa 
andmekaitseinspektori, artikli 29 alusel 
loodud töörühma ja Euroopa Liidu 
soovitusi;

Or. es

Muudatusettepanek 71
Daniël van der Stoep

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
mõjuhindamise kaudu, mis muu hulgas 
kataksid kehaskanneritega seostuvad 
põhiõiguste aspektid ning nende
võimalikud terviseriskid, võttes arvesse 
Euroopa Liidu arvamusi, rahvusvahelisi 
ja siseriiklikke inimõiguste ja 
andmekaitseasutusi, nagu Euroopa 
andmekaitseinspektor, Euroopa Liidu 

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
mõjuhindamise kaudu, mis muu hulgas 
kataksid kehaskannerite kasutamisega
seostuvad võimalikud terviseriskid;
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Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportööriga 
terrorismivastase võitluse kontekstis 
inimõiguste edendamise ja kaitse alal;

Or. nl

Muudatusettepanek 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
mõjuhindamise kaudu, mis muu hulgas 
kataksid kehaskanneritega seostuvad 
põhiõiguste aspektid ning nende 
võimalikud terviseriskid, võttes arvesse 
Euroopa Liidu arvamusi, rahvusvahelisi ja 
siseriiklikke inimõiguste ja 
andmekaitseasutusi, nagu Euroopa 
andmekaitseinspektor, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportööriga
terrorismivastase võitluse kontekstis 
inimõiguste edendamise ja kaitse alal;

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
proportsionaalsuse kontrolli ja mõju 
hindamise kaudu, mis muu hulgas kataksid 
kehaskanneritega seostuvad põhiõiguste 
aspektid ning nende võimalikud 
terviseriskid reisijatele ja töötajatele, keda 
nende töö käigus sageli kontrollitakse, 
võttes arvesse Euroopa Liidu arvamusi, 
rahvusvahelisi ja siseriiklikke inimõiguste 
ja andmekaitseasutusi, nagu Euroopa 
andmekaitseinspektor, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportöör
terrorismivastase võitluse kontekstis 
inimõiguste edendamise ja kaitse alal;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
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kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
mõjuhindamise kaudu, mis muu hulgas 
kataksid kehaskanneritega seostuvad 
põhiõiguste aspektid ning nende 
võimalikud terviseriskid, võttes arvesse 
Euroopa Liidu arvamusi, rahvusvahelisi ja 
siseriiklikke inimõiguste ja 
andmekaitseasutusi, nagu Euroopa 
andmekaitseinspektor, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportööriga
terrorismivastase võitluse kontekstis 
inimõiguste edendamise ja kaitse alal;

kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud mõju 
hindamise kaudu, et näha, milline oleks 
sellise algatuse tegelik lisandväärtus; 
rõhutab seejuures, et tähtis on välja 
arvutada kehaskannerite paigaldamisest 
ja kasutamisest tingitud investeeringute, 
hoolduse ja käitlemise kulud; tuletab 
meelde, et mõju hindamine peaks katma 
ka kehaskanneritega seostuvad põhiõiguste 
aspektid ning nende võimalikud 
terviseriskid, seda eelkõige kaitsetumate 
inimeste jaoks, ning isikuandmete kaitse,
võttes arvesse Euroopa Liidu arvamusi, 
rahvusvahelisi ja siseriiklikke inimõiguste 
ja andmekaitseasutusi, nagu Euroopa 
andmekaitseinspektor, artikli 29 alusel 
asutatud töörühm, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportöör
terrorismivastase võitluse kontekstis 
inimõiguste edendamise ja kaitse alal;

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Sylvie Guillaume

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
mõjuhindamise kaudu, mis muu hulgas 
kataksid kehaskanneritega seostuvad 
põhiõiguste aspektid ning nende 
võimalikud terviseriskid, võttes arvesse 
Euroopa Liidu arvamusi, rahvusvahelisi ja 
siseriiklikke inimõiguste ja 
andmekaitseasutusi, nagu Euroopa 
andmekaitseinspektor, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportööriga
terrorismivastase võitluse kontekstis 

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud mõju 
hindamise kaudu, mis muu hulgas kataksid 
kehaskanneritega seostuvad põhiõiguste 
aspektid ning nende võimalikud 
terviseriskid; nõuab, et komisjon esitaks 
lõplikud uuringud turvaskannerite 
võimaliku mõju kohta nii reisijate kui ka 
regulaarselt kontrolle läbivate töötajate 
tervisele; võttes arvesse Euroopa Liidu 
arvamusi, rahvusvahelisi ja siseriiklikke 
inimõiguste ja andmekaitseasutusi, nagu 
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inimõiguste edendamise ja kaitse alal; Euroopa andmekaitseinspektor, Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Amet ja ÜRO 
eriraportöör terrorismivastase võitluse 
kontekstis inimõiguste edendamise ja 
kaitse alal;

Or. fr

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

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
mõjuhindamise kaudu, mis muu hulgas 
kataksid kehaskanneritega seostuvad 
põhiõiguste aspektid ning nende 
võimalikud terviseriskid, võttes arvesse 
Euroopa Liidu arvamusi, rahvusvahelisi ja 
siseriiklikke inimõiguste ja 
andmekaitseasutusi, nagu Euroopa 
andmekaitseinspektor, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportööriga
terrorismivastase võitluse kontekstis 
inimõiguste edendamise ja kaitse alal;

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud mõju 
hindamise kaudu, mis muu hulgas kataksid 
kehaskanneritega seostuvad põhiõiguste 
aspektid ning nende võimalikud 
terviseriskid, võttes arvesse Euroopa Liidu 
arvamusi, rahvusvahelisi ja siseriiklikke 
inimõiguste ja andmekaitseasutusi, nagu 
Euroopa andmekaitseinspektor, Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Amet ja ÜRO 
eriraportöör terrorismivastase võitluse 
kontekstis inimõiguste edendamise ja 
kaitse alal; on seisukohal, et sellises 
ettepanekus tuleks ette näha ka 
kehaskannerite pikaajaline jälgimine ja 
hindamine, võttes arvesse uute 
tehnoloogiate arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 9 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
mõjuhindamise kaudu, mis muu hulgas 
kataksid kehaskanneritega seostuvad 
põhiõiguste aspektid ning nende 
võimalikud terviseriskid, võttes arvesse 
Euroopa Liidu arvamusi, rahvusvahelisi ja 
siseriiklikke inimõiguste ja 
andmekaitseasutusi, nagu Euroopa 
andmekaitseinspektor, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportööriga
terrorismivastase võitluse kontekstis 
inimõiguste edendamise ja kaitse alal;

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
eelnevate põhjalike uuringute ja mõju 
hindamise kaudu, mis muu hulgas kataksid 
kehaskanneritega seostuvad põhiõiguste 
aspektid ning nende võimalikud 
terviseriskid, võttes arvesse Euroopa Liidu 
arvamusi, rahvusvahelisi ja siseriiklikke 
inimõiguste ja andmekaitseasutusi, nagu 
Euroopa andmekaitseinspektor, Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Amet ja ÜRO 
eriraportöör terrorismivastase võitluse 
kontekstis inimõiguste edendamise ja 
kaitse alal;

Or. ro

Muudatusettepanek 77
Salvatore Iacolino

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
mõjuhindamise kaudu, mis muu hulgas 
kataksid kehaskanneritega seostuvad 
põhiõiguste aspektid ning nende 
võimalikud terviseriskid, võttes arvesse 
Euroopa Liidu arvamusi, rahvusvahelisi ja 
siseriiklikke inimõiguste ja 
andmekaitseasutusi, nagu Euroopa 
andmekaitseinspektor, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportööriga
terrorismivastase võitluse kontekstis 
inimõiguste edendamise ja kaitse alal;

9. rõhutab, et kõik ettepanekud 
kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse 
kohta lubatava skriiningumeetodina 
peaksid olema põhjalikult õigustatud 
mõjuhindamise kaudu, mis muu hulgas 
kataksid kehaskanneritega seostuvad 
põhiõiguste aspektid ning nende 
võimalikud terviseriskid, võttes arvesse 
Euroopa Liidu arvamusi, rahvusvahelisi ja 
siseriiklikke inimõiguste ja 
andmekaitseasutusi ning tervishoiuasutusi, 
nagu Euroopa andmekaitseinspektor, 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ja ÜRO 
eriraportöör terrorismivastase võitluse 
kontekstis inimõiguste edendamise ja 
kaitse alal ning Maailma 
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Terviseorganisatsioon;

Or. it

Muudatusettepanek 78
Sophia in 't Veld

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. rõhutab, et Euroopa 
Tsiviillennunduse Konverentsi tehnilise 
töörühma spetsifikatsioon ja 
kehaskannerite müügilepingud tuleks 
liigitada mittekonfidentsiaalseks ja teha 
avalikult kättesaadavaks;

Or. en

Selgitus

USAs teabevabaduse seaduse kohase teabenõude alusel sisejulgeolekuministeeriumilt saadud 
kehaskannereid käsitlevatest dokumentidest selgus, et transpordijulgestuse ameti nõutud 
spetsifikatsioon sisaldas võimalust kujutisi säilitada, salvestada ja edastada.

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

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. on arvamusel, et otsus kasutada 
lennujaamades kehaskannereid ei peaks 
olema liikmesriikidele kohustuslik; 
rõhutab, et kui liikmesriik otsustab 
kasutada oma lennujaamades 
kehaskannereid, siis peaksid need 
kehaskannerid vastama ELi 
miinimumstandarditele ja nõuetele;
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Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 9 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tõstatama kehaskannerite kasutamise 
küsimuse asjakohastes rahvusvahelistes 
organisatsioonides, sest võitlus 
terrorismiga on ülemaailmne küsimus ja 
lennundusjulgestusega tuleb tegeleda ka 
väljaspool Euroopa piire;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Sylvie Guillaume

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. teeb ettepaneku märkida iga reisija 
piletile julgeolekumeetmete kulud;

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Luis de Grandes Pascual

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. tunnustab reisijate õigust esitada 
kaebus mis tahes ebakorrapärasuste 
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suhtes, mis tulenevad sellest, et 
turvakontrolle viiakse läbi nii 
turvaskannerite kui ka muude 
alternatiivsete vahenditega, juhul kui 
reisijad ei soovi turvaskaneerimist läbida;

Or. es

Muudatusettepanek 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Arvamuse projekt
Lõige 9 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. rõhutab, et liikmesriikidel, kes 
otsustavad kehaskannerid kasutusele 
võtta, peaks olema subsidiaarsuse 
põhimõtte alusel võimalus kohaldada 
rangemaid norme, kui on määratletud 
Euroopa Liidu õigusaktides kodanike ja 
nende isikuandmete kaitse kohta;

Or. fr

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

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. ootab, et komisjoni ettepanek 
põhineks ulatuslikul sõltumatul ja 
objektiivsel teaduslikul teabel, mis on 
saadud ELi vastava ala ekspertidelt ilma 
tööstusharude, liikmesriikide valitsuste ja 
kolmandate riikide sekkumiseta;

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

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. palub, et igasuguse ettepaneku puhul 
kehaskannerite kasutuselevõtuks ja 
kasutamiseks küsitaks Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Ametilt põhjalikku arvamust 
selle ettepaneku põhiõiguste aspekti 
kohta;

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. palub komisjonil uurida 
kehaskannerite kasutamise alternatiive, 
võttes arvesse muid meetmeid, mida juba 
kasutatakse lennundusjulgestuses, et 
avastada ohte ja tõestada, et 
lennujaamade praeguste turvakontrolli 
meetmete asendamine kõnealuste
skanneritega on vajalik;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Luis de Grandes Pascual

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. kordab ja kinnitab oma seisukohta, 
et keeld kanda kaasas vedelikke peaks 
lõppema 2011. aastal ja 2013. aastal, kui 
turvalisuse säilitamiseks ette nähtud 
meetmete tehnoloogiline tõhusus on 
kinnitatud; kutsub liikmesriike ja 
lennujaamasid üles võtma kõiki vajalikke 
meetmeid tagamaks, et asjakohane 
tehnoloogia on sobival ajal kättesaadav, 
nii et vedelike kaasaskandmise keelu 
kavajärgne lõpetamine ei ohustaks 
turvalisust;

Or. es

Muudatusettepanek 88
Luis de Grandes Pascual

Arvamuse projekt
Lõige 10 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 b. on seisukohal, et veoste ja posti 
kontrollimine riskianalüüsi alusel peaks 
olema võrdeline ohuga, mida kujutab 
endast nende transportimine, ning tagada 
tuleks asjakohane turvalisus, eriti kui 
veoseid ja posti transporditakse 
reisilennukites; on seisukohal, et veoste 
turvalisuse tase on endiselt liikmesriigiti 
erinev ning kooskõlas ühekordse 
julgestuskontrolli eesmärgiga peaksid 
liikmesriigid tagama, et Euroopa veoste ja 
postiga seonduvaid olemasolevaid 
meetmeid rakendatakse nõuetekohaselt;

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

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. palub komisjonil, nõukogul ja 
vastutaval komisjonil asendada sõna 
„turvaskanner(id)” sõnaga 
„kehaskanner(id)” juhul, kui skannereid 
kasutatakse inimeste läbivaatamiseks, sh 
raporti pealkirjas, vältides sellega 
sobimatut ja mittevajalikku segadust ja 
kahemõttelisust;

Or. en


