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

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä, 
mutta kannattaa vain sellaisten 
oikeutettujen keinojen käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä vapaassa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa;

1. korostaa varoittamisen ja ehkäisemisen 
merkitystä terrorismin torjunnassa, mutta 
kannattaa vain sellaisten oikeutettujen 
keinojen käyttöä, jotka ovat välttämättömiä 
vapaassa ja demokraattisessa 
yhteiskunnassa; muistuttaa, että on 
oleellisen tärkeää, että kansalaiset 
luottavat instituutioihinsa ja että 
turvallisuuden varmistaminen ja 
perusoikeuksien ja -vapauksien 
turvaaminen ovat keskenään selkeässä 
tasapainossa;

Or. fr

Tarkistus 2
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä, 
mutta kannattaa vain sellaisten 
oikeutettujen keinojen käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä vapaassa ja
demokraattisessa yhteiskunnassa;

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä 
ja sitä, että terrorihyökkäysten estämisen 
kannalta oleelliset turvatoimet ovat 
oikeasuhteisia ja laillisia; korostaa, että 
kaikissa käytetyissä menetelmissä on 
kunnioitettava matkustajien 
perusoikeuksia ja vapaan ja 
demokraattisen yhteiskunnan arvoja;

Or. en
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Tarkistus 3
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa terrorismin torjunnan 
tärkeyttä, mutta kannattaa vain sellaisten 
oikeutettujen keinojen käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä vapaassa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa;

1. korostaa, että on tärkeää torjua 
terrorismia ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta, jotka uhkaavat Euroopan 
unionin turvallisuutta, kuten Tukholman 
ohjelmassa on määritelty, ja sen 
saavuttamiseksi tukee vapaassa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa
välttämättömien keinojen käyttöä;

Or. it

Tarkistus 4
Sylvie Guillaume

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä, 
mutta kannattaa vain sellaisten
oikeutettujen keinojen käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä vapaassa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa;

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä, 
mutta kannattaa vain sellaisten 
oikeutettujen keinojen käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä vapaassa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa;
muistuttaa kuitenkin, että tällaisen 
menettelyn tehokkuudesta ei ole vielä 
saatu lopullista näyttöä;

Or. fr

Tarkistus 5
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
1 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä, 
mutta kannattaa vain sellaisten 
oikeutettujen keinojen käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä vapaassa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa;

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä, 
mutta kannattaa vain sellaisten 
oikeutettujen keinojen käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä vapaassa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa ja ovat 
täysin perusoikeuskirjan mukaisia;

Or. en

Tarkistus 6
Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä, 
mutta kannattaa vain sellaisten 
oikeutettujen keinojen käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä vapaassa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa;

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä, 
mutta kannattaa vain sellaisten 
oikeutettujen keinojen käyttöä, jotka ovat
lakisääteisiä, tehokkaita, välttämättömiä 
vapaassa ja demokraattisessa 
yhteiskunnassa ja oikeassa suhteessa 
tavoiteltuun päämäärään;

Or. en

Tarkistus 7
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä, 
mutta kannattaa vain sellaisten 
oikeutettujen keinojen käyttöä, jotka ovat 
välttämättömiä vapaassa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa;

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä, 
mutta kannattaa vain sellaisten 
oikeutettujen ja oikeasuhteisten keinojen 
käyttöä, jotka ovat välttämättömiä vapaassa 
ja demokraattisessa yhteiskunnassa;



PE460.651v01-00 6/46 AM\859158FI.doc

FI

Or. ro

Tarkistus 8
Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että henkilöskannerien 
käytön tavoitteet ja odotettu arvo on 
määriteltävä selkeästi;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että kaikkien terrorismin 
vastaisten toimien on oltava täysin 
demokraattiselle yhteiskunnalle 
välttämättömien Euroopan unionissa 
sovellettavien perusoikeuksien ja
velvollisuuksien mukaisia ja että niiden 
on oltava oikeasuhteisia, lakisääteisiä ja 
rajattuja siihen tavoitteeseen, joka niillä 
halutaan saavuttaa;

2. muistuttaa, että kaikkien terrorismin 
vastaisten toimien ainoana tavoitteena on 
varmistaa kansalaisten turvallisuus ja että
toimissa on otettava huomioon 
oikeasuhteisuuden periaatteet sekä 
perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien 
kunnioittaminen;

Or. es

Tarkistus 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että kaikkien terrorismin 2. korostaa, että kaikkien terrorismin 
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vastaisten toimien on oltava täysin 
demokraattiselle yhteiskunnalle 
välttämättömien Euroopan unionissa 
sovellettavien perusoikeuksien ja 
velvollisuuksien mukaisia ja että niiden on 
oltava oikeasuhteisia, lakisääteisiä ja 
rajattuja siihen tavoitteeseen, joka niillä 
halutaan saavuttaa;

vastaisten toimien on oltava täysin 
demokraattiselle yhteiskunnalle 
välttämättömien Euroopan unionissa 
sovellettavien perusoikeuksien ja 
velvollisuuksien mukaisia ja että niiden on 
oltava oikeasuhteisia, ehdottoman 
välttämättömiä, lakisääteisiä ja rajattuja 
siihen tavoitteeseen, joka niillä halutaan 
saavuttaa;

Or. en

Tarkistus 11
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että kaikkien terrorismin 
vastaisten toimien on oltava täysin 
demokraattiselle yhteiskunnalle 
välttämättömien Euroopan unionissa
sovellettavien perusoikeuksien ja 
velvollisuuksien mukaisia ja että niiden on 
oltava oikeasuhteisia, lakisääteisiä ja 
rajattuja siihen tavoitteeseen, joka niillä 
halutaan saavuttaa;

2. korostaa, että kaikkien terrorismin 
vastaisten toimien on oltava täysin 
demokraattiselle yhteiskunnalle 
välttämättömien Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa sovellettavien 
perusoikeuksien ja velvollisuuksien 
mukaisia ja että niiden on oltava 
oikeasuhteisia, lakisääteisiä ja rajattuja 
siihen tavoitteeseen, joka niillä halutaan 
saavuttaa;

Or. nl

Tarkistus 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa tässä yhteydessä
määrittelemään täsmällisesti ja 
asianmukaisesti tavoitteen, joka on määrä 
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saavuttaa; kehottaa laatimaan laaja-
alaisen teknisen arvion 
henkilöskannerien 
tarkoituksenmukaisuudesta; kehottaa 
lisäksi kieltämään henkilöskannerien 
käytön, jos arvio on epäselvä tai 
kielteinen;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että henkilöskannerien 
käytön on oltava yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun 
direktiivin 95/46/EY mukaista;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että vain muutamat 
jäsenvaltiot1 ovat kokeilleet 
henkilöskannereita ja että kokeilun 
jälkeen monet niistä hylkäsivät ne 
korkeiden kustannusten, viivytysten ja 
tehottomuuden2 takia, kun taas useimmat 
jäsenvaltiot eivät ole niitä asentaneet tai 
vastustavat niitä taikka ovat ilmoittaneet, 
että ne eivät aio ostaa, asentaa tai käyttää 
niitä;
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1 Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat, 
Saksa ja Tanska.
2 Italia ja Suomi.

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. toteaa, että vaikka henkilöskannerit 
on sisällytetty sallittujen 
turvatarkastusmenetelmien luetteloon, 
jäsenvaltioiden, jotka jo käyttävät 
henkilöskannereita, on varmistettava, että 
Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen 
ja perusoikeuskirjaan kirjattuja 
kansalaisten perusoikeuksia 
kunnioitetaan, suojellaan ja edistetään, 
erityisesti oikeutta yksityisyyteen ja 
terveyteen, mitä myös Euroopan 
parlamentti on pyytänyt;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa, että henkilöskannereita 
käyttävät jäsenvaltiot ovat jättäneet 
tarkastusten ulkopuolelle eräitä herkkiä 
ihmisryhmiä kuten lapset, raskaana olevat 
naiset, ikääntyneet ja vammaiset henkilöt 
tai implantoitavien lääkinnällisten 
laitteiden käyttäjät sekä työntekijät, jotka 
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altistuvat usein säteilylle, ja että tämän 
alan yhteisiä sääntöjä olisi sovellettava 
EU:n tasolla, kun jäsenvaltiot ottavat 
käyttöön ja käyttävät henkilöskannereita;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. katsoo, että jäsenvaltioissa, jotka ovat 
päättäneet ottaa käyttöön tai aikovat ottaa 
käyttöön henkilöskannereita, kyseisiä 
laitteita olisi käytettävä ainoastaan 
tilapäisesti ja ainoastaan sellaisiin 
lentoihin, joiden osalta esimerkiksi 
tiedustelutietojen perusteella on syytä 
uskoa, että turvallisuus on uhattuna, tai 
joiden määrä- tai lähtömaahan kohdistuu 
erityistä vaaraa tai uhkaa (jos määrämaa 
erityisistä turvallisuuteen liittyvistä syistä 
pyytää matkustajien henkilöskannausta 
tai jos terroristiryhmät uhkaavat 
lähtömaata); katsoo, että 
henkilöskannereita ei pitäisi käyttää EU:n 
sisäisillä lennoilla;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. toistaa katsovansa, että 
henkilöskannerien käyttö 
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demokraattisessa yhteiskunnassa ei ole 
tehokasta, tarpeellista eikä oikeasuhtaista, 
koska kyseisten laitteiden luonne on 
tungetteleva ja koska ne vaikuttavat 
yksityisyyttä, tietosuojaa, terveyttä, 
mielipiteen-, omantunnon- ja 
uskonnonvapautta ja syrjinnän 
kieltämistä koskeviin perusoikeuksiin ja 
koska niihin liittyy korkeita kustannuksia 
ja aikaa vieviä menettelyjä, jotka 
vaikuttavat kielteisesti kansalaisiin ja 
matkustajiin;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. kehottaa komissiota olemaan 
lisäämättä henkilöskannereita 
hyväksyttyjen turvatarkastusmenetelmien 
luetteloon, koska lisäämisellä 
jäsenvaltioita kannustettaisiin käyttämään 
henkilöskannereita; kehottaa komissiota 
sen sijaan antamaan jäsenvaltioille 
henkilöskannerien käyttöä koskevia 
sitovia suosituksia siltä varalta, että 
jäsenvaltiot päättävät jatkaa kokeiluja, tai 
soveltamaan tiukempia toimenpiteitä 
henkilöskannerien käyttöön ilmailualan 
turvallisuudessa;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 g kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 g. kehottaa tekemään perusteellisen 
analyysin, arvion ja selonteon 
lentoasemien nykyisestä 
turvallisuustilanteesta, myös nesteitä 
koskevista säännöistä, jotta voidaan laatia 
aikataulu nesteitä koskevan kiellon 
poistamiselle ja tarkastella ehtoja, joilla 
turvatarkastustekniikat ovat jatkossa 
saatavana, sekä arvioida samalla 
nesteiden järjestelmällisten 
turvatarkastusmenetelmien tehokkuutta ja 
korkeita kustannuksia tulevaisuudessa;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 h kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 h. katsoo, että komitologiamenettelyn 
käyttö ilmailuturvallisuuden alalla ei ole 
asianmukaista ainakaan niiden 
toimenpiteiden osalta, jotka koskevat 
kansalaisten oikeuksia, ja kehottaa 
Euroopan parlamenttia osallistumaan 
päätöksentekoon täysimääräisesti 
yhteispäätösmenettelyn kautta;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että henkilöskannereita ei 
käytetä vain lentokentillä vaan myös 
muilla julkisilla paikoilla; vaatii siksi 
komissiota esittämään ehdotuksen 
turvaskannereiden käytöstä muissa 
paikoissa kuin lentokentillä;

Poistetaan.

Or. es

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

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että henkilöskannereita ei 
käytetä vain lentokentillä vaan myös 
muilla julkisilla paikoilla; vaatii siksi 
komissiota esittämään ehdotuksen 
turvaskannereiden käytöstä muissa 
paikoissa kuin lentokentillä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 24
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että henkilöskannereita ei 
käytetä vain lentokentillä vaan myös muilla 
julkisilla paikoilla; vaatii siksi komissiota 
esittämään ehdotuksen turvaskannereiden 
käytöstä muissa paikoissa kuin 
lentokentillä;

3. huomauttaa, että henkilöskannereita ei 
käytetä vain lentokentillä vaan myös muilla 
julkisilla paikoilla;

Or. nl
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Tarkistus 25
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että henkilöskannereita ei 
käytetä vain lentokentillä vaan myös muilla 
julkisilla paikoilla; vaatii siksi komissiota 
esittämään ehdotuksen turvaskannereiden 
käytöstä muissa paikoissa kuin 
lentokentillä;

3. huomauttaa, että henkilöskannereita ei 
käytetä vain lentokentillä vaan myös muilla 
julkisilla paikoilla; vaatii siksi komissiota 
esittämään ehdotuksen turvaskannereiden 
käytöstä sellaisissa muissa paikoissa kuin 
lentokentillä, joiden katsotaan olevan 
alttiita terrorihyökkäykselle;

Or. it

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

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että henkilöskannereita ei 
käytetä vain lentokentillä vaan myös
muilla julkisilla paikoilla; vaatii siksi 
komissiota esittämään ehdotuksen 
turvaskannereiden käytöstä muissa 
paikoissa kuin lentokentillä;

3. korostaa, että yksityisyyttä, tietosuojaa 
ja terveyttä koskevia perusoikeuksia on 
kunnioitettava kaikkialla, missä
henkilöskannereita käytetään, myös
muualla kuin lentokentillä ja yleensä 
kaikilla julkisilla paikoilla, joissa 
henkilöskannereita otetaan tai voidaan 
ottaa käyttöön, ja kehottaa sen vuoksi 
komissiota seuraamaan tässä asiassa 
jäsenvaltioiden toimia sekä 
varmistamaan, että kansalaisten 
yksityisyyttä, tietosuojaa ja terveyttä 
koskevien oikeuksien suojelun tulevia 
sääntöjä sovelletaan kaikkialla, missä 
henkilöskannereita käytetään;

Or. en
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Tarkistus 27
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että päätös turvaskannerien 
asentamisesta lentokentille kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan ja että tässä 
yhteydessä jäsenvaltioiden on täytettävä 
Euroopan unionin asettamat yhteiset 
vähimmäisnormit ja vaatimukset, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden 
oikeuteen soveltaa tiukempia 
toimenpiteitä;

Or. es

Tarkistus 28
Luis de Grandes Pascual

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. ehdottaa, että kun turvaskannereiden 
käyttöä koskevat yhteiset säännöt on 
vahvistettu, komission olisi tarvittaessa 
tarkistettava niitä terveyden ja 
perusoikeuksien suojelemista koskevien 
säännösten sovittamiseksi yhteen 
teknologisen kehityksen kanssa;

Or. es

Tarkistus 29
Luis de Grandes Pascual

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pyytää jäsenvaltioita tarkastelemaan 
säännöllisesti turvaskannereille 
altistumisen pitkän aikavälin vaikutuksia 
uudet tieteelliset tutkimustulokset 
huomioimalla, sekä valvomaan laitteiden 
asianmukaista asennusta, oikeaa käyttöä 
ja moitteetonta toimintaa;

Or. es

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

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii, että kaikkien
henkilöskannereiden on täytettävä tekniset 
vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava mahdollisten terveysriskien, 
myös pitkän aikavälin riskien, ehkäisy;
kehottaa siksi olemaan ottamatta 
minkäänlaista röntgenteknologiaa 
sallittujen tarkastusmenetelmien 
luetteloon;

4. vaatii, että kaikkien turvaskannereiden
on täytettävä tekniset 
vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava mahdollisten terveysriskien, 
myös pitkän aikavälin riskien, ehkäisy, 
noudatettava unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä ALARA-periaatteeen 
osalta, kiinnitettävä erityistä huomiota 
haavoittuvina pidettyihin ryhmiin ja 
estettävä röntgensäteilyyn perustuvan 
kuvantamisteknologian käyttöä;

Or. es

Tarkistus 31
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii, että kaikkien henkilöskannereiden 
on täytettävä tekniset 

4. vaatii, että kaikkien henkilöskannereiden 
on täytettävä tekniset 
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vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava mahdollisten terveysriskien, 
myös pitkän aikavälin riskien, ehkäisy;
kehottaa siksi olemaan ottamatta 
minkäänlaista röntgenteknologiaa 
sallittujen tarkastusmenetelmien luetteloon;

vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava mahdollisten terveysriskien, 
myös pitkän aikavälin riskien, ehkäisy ja 
sivuvaikutukset, jotka todennäköisesti 
pahentavat tai laukaisevat uudestaan 
sairauksia tai vaivoja; kehottaa siksi 
olemaan ottamatta minkäänlaista 
röntgenteknologiaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon;

Or. ro

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

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii, että kaikkien henkilöskannereiden 
on täytettävä tekniset 
vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava mahdollisten terveysriskien, 
myös pitkän aikavälin riskien, ehkäisy;
kehottaa siksi olemaan ottamatta 
minkäänlaista röntgenteknologiaa
sallittujen tarkastusmenetelmien luetteloon;

4. vaatii, että kaikkien henkilöskannereiden 
on täytettävä tekniset 
vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava mahdollisten terveysriskien, 
myös pitkän aikavälin riskien, ehkäisy;
kehottaa siksi olemaan ottamatta 
minkäänlaista täysröntgenteknologiaa
sallittujen tarkastusmenetelmien luetteloon;
katsoo, että tässä yhteydessä olisi 
kiinnitettävää erityistä huomiota 
haavoittuviin ihmisryhmiin;

Or. en
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Tarkistus 33
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii, että kaikkien henkilöskannereiden 
on täytettävä tekniset 
vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava mahdollisten terveysriskien, 
myös pitkän aikavälin riskien, ehkäisy;
kehottaa siksi olemaan ottamatta 
minkäänlaista röntgenteknologiaa 
sallittujen tarkastusmenetelmien 
luetteloon;

4. vaatii, että kaikkien henkilöskannereiden 
on täytettävä tekniset 
vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava matkustajan mahdollisten 
terveysriskien, myös pitkän aikavälin 
riskien, ehkäisy; kehottaa siksi
rajoittamaan sellaisten skannerien 
käyttöä, joissa käytetään ionisoivaa 
säteilyä, kuten röntgensäteilyä, ja joilla 
saattaa olla kumuloiva vaikutus, ja pyytää
tutkimaan enemmän kyseisten laitteiden 
vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 34
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii, että kaikkien henkilöskannereiden 
on täytettävä tekniset 
vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava mahdollisten terveysriskien, 
myös pitkän aikavälin riskien, ehkäisy;
kehottaa siksi olemaan ottamatta 
minkäänlaista röntgenteknologiaa
sallittujen tarkastusmenetelmien luetteloon;

4. vaatii, että kaikkien henkilöskannereiden 
on täytettävä tekniset 
vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava mahdollisten terveysriskien, 
myös pitkän aikavälin riskien, ehkäisy;
kehottaa siksi olemaan ottamatta 
minkäänlaista röntgensäteilyä tai muuta 
haitallista säteilyä käyttävää teknologiaa
sallittujen tarkastusmenetelmien luetteloon;
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Or. ro

Tarkistus 35
Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii, että kaikkien henkilöskannereiden 
on täytettävä tekniset 
vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava mahdollisten terveysriskien, 
myös pitkän aikavälin riskien, ehkäisy;
kehottaa siksi olemaan ottamatta 
minkäänlaista röntgenteknologiaa 
sallittujen tarkastusmenetelmien luetteloon;

4. vaatii, että kaikkien henkilöskannereiden 
on täytettävä tekniset 
vähimmäisvaatimukset, ennen kuin ne 
voidaan ottaa sallittujen 
tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, 
että näillä vaatimuksilla olisi muun muassa 
varmistettava mahdollisten terveysriskien, 
myös pitkän aikavälin riskien, ehkäisy;
kehottaa siksi olemaan ottamatta 
minkäänlaista röntgenteknologiaa 
sallittujen tarkastusmenetelmien luetteloon
teknologian nykyisessä kehitysvaiheessa;

Or. en

Tarkistus 36
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii lisäksi, että henkilöskannereissa 
saisi olla vain sellaista tekniikkaa, joka ei 
mahdollista alastonkuvien ottoa vaan 
ainoastaan standardoitujen 
sukupuolineutraalien ja täysin 
anonyymien "hahmokuvien" ottamisen, 
ja ettei tietoja saa käsitellä tai tallentaa;

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii lisäksi, että henkilöskannereissa 
saisi olla vain sellaista tekniikkaa, joka ei 
mahdollista alastonkuvien ottoa vaan 
ainoastaan standardoitujen 
sukupuolineutraalien ja täysin 
anonyymien "hahmokuvien" ottamisen, 
ja ettei tietoja saa käsitellä tai tallentaa;

5. korostaa, että turvaskannerit on 
varustettava tekniikalla, joka takaa 
ihmisarvon, yksityisyyden ja intimiteetin 
suojan; pitää toivottavana, että käytetään 
standardihahmoja tai 
sukupuolineutraaleja "hahmokuvia" ja 
että kuvat tuhotaan välittömästi 
turvatarkastuksen jälkeen, jos mitään 
epäilyttävää ei ole havaittu;

Or. es

Tarkistus 38
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii lisäksi, että henkilöskannereissa 
saisi olla vain sellaista tekniikkaa, joka ei 
mahdollista alastonkuvien ottoa vaan 
ainoastaan standardoitujen 
sukupuolineutraalien ja täysin anonyymien 
"hahmokuvien" ottamisen, ja ettei tietoja 
saa käsitellä tai tallentaa;

5. vaatii lisäksi, että henkilöskannereissa 
saisi olla vain sellaista tekniikkaa, joka ei 
mahdollista alastonkuvien ottoa vaan 
ainoastaan standardoitujen 
sukupuolineutraalien ja täysin anonyymien 
"hahmokuvien" ottamisen, ja ettei tietoja 
saa käsitellä tai tallentaa; korostaa, että 
käsiteltyjen tietojen varastoinnista 
vastaavaa henkilöstöä on pidettävä 
rikosoikeudellisessa vastuussa toimistaan;

Or. ro

Tarkistus 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. vaatii lisäksi, että henkilöskannereissa 
saisi olla vain sellaista tekniikkaa, joka ei 
mahdollista alastonkuvien ottoa vaan 
ainoastaan standardoitujen 
sukupuolineutraalien ja täysin anonyymien
"hahmokuvien" ottamisen, ja ettei tietoja 
saa käsitellä tai tallentaa;

5. vaatii lisäksi, että henkilöskannereissa 
saisi olla vain sellaista tekniikkaa, joka ei 
mahdollista alastonkuvien ottoa vaan 
ainoastaan standardoitujen 
sukupuolineutraalien ja täysin anonyymien
"hahmokuvien" ottamisen, ja ettei tietoja 
saa käsitellä tai tallentaa millään tavalla;

Or. en

Tarkistus 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota asettamaan 
varoittavia seuraamuksia 
turvatarkastuskuvien luvattomalle 
tallentamiselle ja jakelulle;

Or. en

Tarkistus 41
Cornelia Ernst

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa järjestämään säännöllisesti 
toimivaltaisen organisaation suorittamia 
tarkastuksia, joissa tarkastetaan, että 
laitteet ovat koskemattomia ja että ne 
täyttävät 4 ja 5 kohdassa asetetut ehdot; 

Or. en
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Tarkistus 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että sähköisten 
verkkoteknologioiden käyttöönottaminen 
heikentää yleisesti tietoturvaa; panee 
merkille, että tietoturva heikentyy 
erityisesti, kun käytetään langattomia 
teknologioita tai laitteita liitetään 
internetiin;

Or. en

Tarkistus 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Lausuntoluonnos5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että kuvien ottamisessa on 
noudatettavat henkilötietojen suojasta 
yhteisön lainsäädännössä vahvistettuja 
vaatimuksia;

Or. es

Tarkistus 44
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että on riittävästi näyttöä 
siitä, että henkilöskannerit saattavat 
aiheuttaa vakavia sairauksia kuten 
syöpää; katsoo sen vuoksi, että 
henkilöskannerien käyttö Euroopan 
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unionissa olisi ennalta varautumisen 
periaatteen mukaisesti kiellettävä, kunnes 
on tehty perusteellisia tutkimuksia 
erilaisten henkilöskannerien säteilylle 
altistumisen aiheuttamista todellisista 
terveysriskeistä;

Or. ro

Tarkistus 45
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes PascualLausuntoluonnos6 
kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että jokaisella olisi oltava 
oikeus kieltäytyä henkilöskannerin
käytöstä ilman selityksiä ja oikeus pyytää 
tavallista turvatarkastusta, jossa 
kunnioitetaan täysimääräisesti kyseisen 
henkilön oikeuksia ja ihmisarvoa;
kehottaa siksi antamaan koko 
turvahenkilöstölle asiamukaista ja laaja-
alaista koulutusta;

6. korostaa, että kuka tahansa voi
kieltäytyä skannerin käytöstä, jolloin 
hänen on suostuttava vaihtoehtoisiin 
turvallisuuden takaaviin 
tarkastustoimenpiteisiin, jotka ovat yhtä 
tehokkaita kuin turvaskannerit; kehottaa
tässä yhteydessä komissiota ehdottamaan,
että turvaskannerien käytöstä vastaavan 
turvallisuushenkilöstön olisi saatava 
erityistä koulutusta, jossa otetaan 
huomioon vaikutukset ihmisarvoon, 
terveyteen ja henkilötietojen suojaan;

Or. es

Tarkistus 46
Sylvie Guillaume

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että jokaisella olisi oltava 
oikeus kieltäytyä henkilöskannerin 
käytöstä ilman selityksiä ja oikeus pyytää 
tavallista turvatarkastusta, jossa 
kunnioitetaan täysimääräisesti kyseisen 
henkilön oikeuksia ja ihmisarvoa; kehottaa 
siksi antamaan koko turvahenkilöstölle 
asiamukaista ja laaja-alaista koulutusta;

6. korostaa, että jokaisella olisi oltava 
oikeus kieltäytyä henkilöskannerin 
käytöstä ilman selityksiä ja oikeus pyytää 
tavallista turvatarkastusta, jossa 
kunnioitetaan täysimääräisesti kyseisen 
henkilön oikeuksia ja ihmisarvoa; vaatii 
kiinnittämään erityistä huomiota 
haavoittuviin henkilöihin, kuten raskaana 
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oleviin naisiin, lapsiin, vammaisiin 
henkilöihin ja niihin, jotka kärsivät 
sairauksista, jotka tekevät tämänkaltaisen 
tarkastuksen epäasialliseksi; kehottaa 
siksi antamaan koko turvahenkilöstölle 
asiamukaista ja laaja-alaista koulutusta;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että jokaisella olisi oltava 
oikeus kieltäytyä henkilöskannerin 
käytöstä ilman selityksiä ja oikeus pyytää 
tavallista turvatarkastusta, jossa 
kunnioitetaan täysimääräisesti kyseisen 
henkilön oikeuksia ja ihmisarvoa; kehottaa 
siksi antamaan koko turvahenkilöstölle 
asiamukaista ja laaja-alaista koulutusta;

6. korostaa, että jokaisella matkustajalla
olisi oltava oikeus kieltäytyä 
henkilöskannerin käytöstä ilman selityksiä; 
katsoo, että jos henkilö kieltäytyy, hänet 
olisi tarkastettava tavallisella 
turvatarkastuksella, jonka olisi taattava 
sama turvallisuuden taso, ja jossa 
kunnioitetaan täysimääräisesti kyseisen 
henkilön oikeuksia ja ihmisarvoa; kehottaa 
siksi antamaan koko turvahenkilöstölle 
asiamukaista ja laaja-alaista koulutusta;

Or. en

Tarkistus 48
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että jokaisella olisi oltava 
oikeus kieltäytyä henkilöskannerin 
käytöstä ilman selityksiä ja oikeus pyytää 
tavallista turvatarkastusta, jossa 

6. korostaa, että jokaisella olisi oltava 
oikeus kieltäytyä henkilöskannerin 
käytöstä ilman selityksiä ja oikeus pyytää 
tavallista turvatarkastusta, jossa 
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kunnioitetaan täysimääräisesti kyseisen 
henkilön oikeuksia ja ihmisarvoa; kehottaa 
siksi antamaan koko turvahenkilöstölle 
asiamukaista ja laaja-alaista koulutusta;

kunnioitetaan täysimääräisesti kyseisen 
henkilön oikeuksia ja ihmisarvoa; kehottaa 
siksi antamaan koko turvahenkilöstölle 
asiamukaista ja laaja-alaista koulutusta;
kehottaa komissiota ehdottamaan 
vaihtoehtoisia henkilöskannauksen 
menetelmiä ja pitämään mielessä, että 
jokaisella on oikeus kieltäytyä tämän 
tyyppisestä turvatarkastuksesta,

Or. ro

Tarkistus 49
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että jokaisella olisi oltava 
oikeus kieltäytyä henkilöskannerin 
käytöstä ilman selityksiä ja oikeus pyytää 
tavallista turvatarkastusta, jossa 
kunnioitetaan täysimääräisesti kyseisen 
henkilön oikeuksia ja ihmisarvoa; kehottaa 
siksi antamaan koko turvahenkilöstölle 
asiamukaista ja laaja-alaista koulutusta;

6. korostaa, että kuka tahansa voi
kieltäytyä henkilöskannerin käytöstä, tosin 
sillä edellytyksellä, että hän antaa selvästi 
perustellun selityksen, ja hänellä on 
oltava oikeus pyytää tavallista 
turvatarkastusta, jossa kunnioitetaan 
täysimääräisesti kyseisen henkilön 
oikeuksia ja ihmisarvoa; kehottaa siksi 
antamaan koko turvahenkilöstölle 
asiamukaista ja laaja-alaista koulutusta;

Or. nl

Tarkistus 50
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että jokaisella olisi oltava 
oikeus kieltäytyä henkilöskannerin 
käytöstä ilman selityksiä ja oikeus pyytää 

6. korostaa, että jokaisella on oltava oikeus 
kieltäytyä henkilöskannerin käytöstä ilman 
selityksiä ja oikeus pyytää tavallista 
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tavallista turvatarkastusta, jossa 
kunnioitetaan täysimääräisesti kyseisen 
henkilön oikeuksia ja ihmisarvoa; kehottaa 
siksi antamaan koko turvahenkilöstölle 
asiamukaista ja laaja-alaista koulutusta;

turvatarkastusta, jossa kunnioitetaan 
täysimääräisesti kyseisen henkilön 
oikeuksia ja ihmisarvoa; kehottaa siksi 
antamaan koko turvahenkilöstölle 
asiamukaista ja laaja-alaista koulutusta;

Or. ro

Tarkistus 51
Cornelia Ernst

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että lentokenttien nykyiset 
turvamenettelyt eivät sisällä täydellisiä 
ruumiintarkastuksia;

Or. en

Tarkistus 52
Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kieltäytyminen 
henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa 
siihen, että henkilöä pidetään 
epäilyttävänä, ja ettei henkilöä saisi ennen 
henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä arvioida esimerkiksi, 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen 
taustan, geneettisten ominaisuuksien, 
kielen, uskonnon tai vakaumuksen 
perusteella;

7. korostaa, että kieltäytyminen 
henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa 
siihen, että henkilöä pidetään 
epäilyttävänä, ja ettei henkilöä saisi ennen 
henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä arvioida esimerkiksi, 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen 
taustan, kansallisen alkuperän,
geneettisten ominaisuuksien, kielen, 
uskonnon tai vakaumuksen perusteella;

Or. en
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Tarkistus 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kieltäytyminen 
henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa 
siihen, että henkilöä pidetään 
epäilyttävänä, ja ettei henkilöä saisi ennen 
henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä arvioida esimerkiksi, 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen 
taustan, geneettisten ominaisuuksien, 
kielen, uskonnon tai vakaumuksen 
perusteella;

7. korostaa, että kieltäytyminen 
henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa 
siihen, että henkilöä pidetään 
epäilyttävänä, ja ettei henkilöä saisi ennen 
henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä arvioida esimerkiksi, 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen 
taustan, geneettisten ominaisuuksien, 
kielen, uskonnon tai vakaumuksen 
perusteella; vaatii selviä 
lainsäädännöllisiä takuita, joilla 
varmistetaan, että matkustajat, jotka 
kieltäytyvät skannerin käytöstä, eivät 
joudu kokemaan ylimääräistä rasitusta, 
kuten perusteellisia tarkastuksia ja 
viivytystä;

Or. en

Tarkistus 54
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kieltäytyminen
henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa 
siihen, että henkilöä pidetään 
epäilyttävänä, ja ettei henkilöä saisi ennen 
henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä arvioida esimerkiksi, 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen 
taustan, geneettisten ominaisuuksien, 
kielen, uskonnon tai vakaumuksen 
perusteella;

7. korostaa, että esitetyt syyt
henkilöskannerin käytöstä kieltäytymiselle 
voidaan tutkia; katsoo, että
minkäänlainen henkilön arviointi ennen 
henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä esimerkiksi, sukupuolen,
rodun, ihonvärin, etnisen taustan, 
geneettisten ominaisuuksien, kielen, 
uskonnon tai vakaumuksen perusteella ei 
ole toivottavaa;
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Or. nl

Tarkistus 55
Sylvie Guillaume

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kieltäytyminen 
henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa 
siihen, että henkilöä pidetään 
epäilyttävänä, ja ettei henkilöä saisi ennen 
henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä arvioida esimerkiksi, 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen 
taustan, geneettisten ominaisuuksien, 
kielen, uskonnon tai vakaumuksen 
perusteella;

7. korostaa, että kieltäytyminen 
henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa 
siihen, että henkilöä pidetään 
epäilyttävänä, tai erityiseen vaivaan, kuten 
pitkiin odotusaikoihin tai perusteellisiin 
tarkastuksiin, ja ettei henkilöä saisi ennen 
henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä arvioida esimerkiksi, 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen 
taustan, geneettisten ominaisuuksien, 
kielen, uskonnon tai vakaumuksen 
perusteella;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kieltäytyminen 
henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa 
siihen, että henkilöä pidetään 
epäilyttävänä, ja ettei henkilöä saisi ennen 
henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä arvioida esimerkiksi, 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen 
taustan, geneettisten ominaisuuksien, 
kielen, uskonnon tai vakaumuksen 
perusteella;

7. korostaa, että kieltäytyminen 
henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa 
siihen, että henkilöä pidetään 
epäilyttävänä, ja että olisi kiellettävä 
kaikenlainen syrjintä esimerkiksi, 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen 
taustan, geneettisten ominaisuuksien, 
kielen, uskonnon tai vakaumuksen 
perusteella ennen henkilöskannausta tai 
ennen siitä kieltäytymistä;
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Or. en

Tarkistus 57
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että kieltäytyminen 
henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa 
siihen, että henkilöä pidetään 
epäilyttävänä, ja ettei henkilöä saisi ennen 
henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä arvioida esimerkiksi, 
sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen 
taustan, geneettisten ominaisuuksien, 
kielen, uskonnon tai vakaumuksen 
perusteella;

7. korostaa, että kieltäytyminen 
henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa 
siihen, että henkilöä pidetään 
epäilyttävänä, ja ettei henkilöä saisi ennen 
henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä arvioida jollain tavalla
esimerkiksi, sukupuolen, rodun, ihonvärin, 
etnisen taustan, geneettisten 
ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai 
vakaumuksen perusteella;

Or. en

Tarkistus 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että toimintasäännöillä on 
varmistettava, että henkilöiden valinta 
turvaskannaukseen ei saa perustua 
seikkoihin, jotka liittyvät sukupuoleen, 
rotuun, ihonväriin, etniseen taustaan, 
geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, 
uskontoon tai vakaumukseen;

Or. es
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Tarkistus 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa tiedottamaan
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat
sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan 
myös heidän oikeudestaan kieltäytyä
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen 
ja tavanomaiseen turvatarkastukseen 
liittyy epäkohtia;

8. kehottaa tiedottamaan turvaskannerilla 
suoritettavista turvatarkastuksista 
täydellisesti, asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat
sellaisiin tarkastuksiin, ja kehottaa 
tiedottamaan myös heidän oikeudestaan 
kieltäytyä kyseisestä turvatarkastuksesta;

Or. es

Tarkistus 60
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa tiedottamaan 
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat 
sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan 
myös heidän oikeudestaan kieltäytyä 
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen 
ja tavanomaiseen turvatarkastukseen 
liittyy epäkohtia;

8. kehottaa tiedottamaan 
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat 
sen käyttöön;

Or. nl
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Tarkistus 61
Luis de Grandes PascualLausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa tiedottamaan 
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat 
sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan 
myös heidän oikeudestaan kieltäytyä 
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen 
ja tavanomaiseen turvatarkastukseen 
liittyy epäkohtia;

8. katsoo, että turvatarkastettaville 
henkilöille on ilmoitettava etukäteen 
kaikki tarvittavat tiedot erityisesti kyseessä 
olevan skannerin toiminnasta, nähtävistä 
kuvista ja kuvia näkevistä henkilöistä, 
yksityisyyttä ja tietosuojaa sekä vaikutusta 
ihmisten terveyteen koskevien oikeuksien 
suojelusta ja mahdollisuudesta kieltäytyä 
skannerilla tehtävästä turvatarkastuksesta 
sekä heidän käytettävissään olevista 
vaihtoehtoisista tarkastusmenetelmistä;

Or. es

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

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa tiedottamaan 
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat 
sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan 
myös heidän oikeudestaan kieltäytyä 
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen ja 
tavanomaiseen turvatarkastukseen liittyy 
epäkohtia;

8. kehottaa tiedottamaan 
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti matkustajille, jotka 
suostuvat sen käyttöön, ja kehottaa 
tiedottamaan myös heidän oikeudestaan 
kieltäytyä henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen ja 
tavanomaiseen turvatarkastukseen liittyy 
epäkohtia; korostaa, että matkustajalle on 
tiedotettava henkilöskannerin käytöstä 
paitsi lennon varaamisen yhteydessä tai 
lentokentän verkkosivustolla myös 
turvatarkastuksen suorittamispaikalla;

Or. en
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Tarkistus 63
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa tiedottamaan 
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat 
sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan 
myös heidän oikeudestaan kieltäytyä 
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen ja 
tavanomaiseen turvatarkastukseen liittyy 
epäkohtia;

8. kehottaa antamaan matkustajille tietoja, 
joiden avulla he voivat ymmärtää
asianmukaisesti ja perusteellisesti, miten 
henkilöskannerilla suoritettava tarkastus 
tapahtuu, ja kehottaa tiedottamaan myös 
heidän oikeudestaan kieltäytyä 
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen ja 
tavanomaiseen turvatarkastukseen liittyy 
epäkohtia;

Or. en

Tarkistus 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa tiedottamaan 
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat 
sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan 
myös heidän oikeudestaan kieltäytyä 
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen ja 
tavanomaiseen turvatarkastukseen liittyy
epäkohtia;

8. kehottaa tiedottamaan 
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat 
sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan 
myös heidän oikeudestaan kieltäytyä 
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen ja 
tavanomaiseen turvatarkastukseen liittyy 
epäkohtia; muistuttaa, että lentokenttien 
turvahenkilöstön kouluttaminen on 
välttämätöntä;

Or. fr
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Tarkistus 65
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa tiedottamaan 
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat 
sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan 
myös heidän oikeudestaan kieltäytyä 
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen ja 
tavanomaiseen turvatarkastukseen liittyy 
epäkohtia;

8. kehottaa tiedottamaan etukäteen
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat 
sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan 
myös heidän oikeudestaan kieltäytyä 
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen ja 
tavanomaiseen turvatarkastukseen liittyy 
epäkohtia;

Or. it

Tarkistus 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa tiedottamaan 
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat 
sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan 
myös heidän oikeudestaan kieltäytyä 
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta
tapauksissa, joissa henkilöskannerin 
käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen ja 
tavanomaiseen turvatarkastukseen liittyy 
epäkohtia;

8. kehottaa tiedottamaan 
henkilöskannerista asianmukaisesti ja 
perusteellisesti henkilöille, jotka suostuvat 
sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan 
myös heidän oikeudestaan kieltäytyä 
henkilöskannauksesta ja heidän 
oikeudestaan valittaa ja käyttää tehokkaita 
oikeussuojakeinoja tapauksissa, joissa 
henkilöskannerin käyttöön tai sen käytöstä 
kieltäytymiseen ja tavanomaiseen 
turvatarkastukseen liittyy epäkohtia;

Or. en
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Tarkistus 67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. toteaa, että matkustajalla on oikeus 
valittaa kaikista turvaskannereilla ja 
muilla vaihtoehtoisilla menetelmillä 
suoritettujen turvatarkastusten yhteydessä 
mahdollisesti esiintyvistä epäkohdista 
tapauksissa, joissa matkustaja ei halunnut 
osallistua skannerilla tehtyyn 
turvatarkastukseen;

Or. es

Tarkistus 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa seuraamusten merkitystä 
kaikissa tapauksissa, joissa 
henkilöskannerilla saatuja kuvia on 
käytetty väärin;

Or. fr

Tarkistus 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
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perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa henkilöskanneriin 
liittyvät perusoikeuksia koskevat 
näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan unionin 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan erityisesti oikeasuhteisuuden ja 
välttämättömyyden periaatteet huomioon 
ottaen muun muassa henkilöskanneriin 
liittyvät perusoikeuksia koskevat 
näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan unionin 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n
erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että kaikkien 
henkilöskannerin käytön sallimista
tarkastusmenetelmänä koskevien 
ehdotusten olisi oltava laajasti perusteltuja 
vaikutustenarvioinnilla, jossa arvioidaan
muun muassa henkilöskanneriin liittyvät 
perusoikeuksia koskevat näkökohdat ja 
siitä mahdollisesti aiheutuvat terveysriskit; 
toteaa, että lisäksi olisi otettava huomioon 
Euroopan unionin sekä Euroopan
tietosuojavaltuutetun, perusoikeusviraston 
ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojelusta terrorismin torjunnan 
yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten 
kansainvälisten ja kansallisten 
ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

9. korostaa, että turvaskannerien käytön 
sallimista valvonnan menetelmänä
koskevien kaikkien ehdotusten olisi oltava 
laajasti perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, 
jossa arvioidaan mahdollisesti aiheutuvat 
terveysriskit ja perusoikeuksien suojelun 
tasoon liittyvät riskit, mukaan luettuna 
henkilötietojen suojelu, minkä vuoksi on
otettava huomioon Euroopan 
tietosuojavaltuutetun, 29 artiklan 
mukaisen tietosuojaryhmän ja Euroopan 
unionin perusoikeusviraston antamat 
suositukset;

Or. es
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Tarkistus 71
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa
henkilöskanneriin liittyvät perusoikeuksia 
koskevat näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan 
unionin sekä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten 
kansainvälisten ja kansallisten 
ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa
henkilöskannereihin liittyvät terveysriskit;

Or. nl

Tarkistus 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa henkilöskanneriin 
liittyvät perusoikeuksia koskevat 
näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan unionin 

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja oikeasuhteisuustestillä ja
vaikutustenarvioinnilla, jossa arvioidaan 
muun muassa henkilöskanneriin liittyvät 
perusoikeuksia koskevat näkökohdat ja 
siitä mahdollisesti aiheutuvat terveysriskit
matkustajille ja henkilöstölle, joka joutuu 
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sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

työnsä aikana toistuviin tarkastuksiin; 
toteaa, että lisäksi olisi otettava huomioon 
Euroopan unionin sekä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun, perusoikeusviraston 
ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojelusta terrorismin torjunnan yhteydessä 
vastaavan YK:n erityisraportoijan 
kaltaisten kansainvälisten ja kansallisten 
ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

Or. en

Tarkistus 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa
henkilöskanneriin liittyvät perusoikeuksia 
koskevat näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan unionin 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jolla 
selvitetään, mikä olisi tällaisen aloitteen 
tosiasiallinen lisäarvo; korostaa siksi, että 
on tärkeää laskea investointi-, ylläpito- ja 
hallintokustannukset, joita aiheutuu 
henkilöskannerien asentamisesta ja 
käytöstä; muistuttaa, että 
vaikutustenarvioinnilla on arvioitava 
myös henkilöskanneriin liittyvät 
perusoikeuksia koskevat näkökohdat,
mahdollisesti aiheutuvat terveysriskit –
erityisesti haavoittuville henkilöille – ja 
henkilötietojen suoja, toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan unionin 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, 29 
artiklan mukaisen tietosuojaryhmän,
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;
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Or. fr

Tarkistus 74
Sylvie Guillaume

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa henkilöskanneriin 
liittyvät perusoikeuksia koskevat 
näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan unionin 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa henkilöskanneriin 
liittyvät perusoikeuksia koskevat 
näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; kehottaa 
komissiota esittämään vakuuttavia 
tutkimuksia turvaskannerien 
mahdollisista vaikutuksista sekä 
matkustajien että säännöllisesti 
turvatarkastettavan henkilöstön 
terveyteen; toteaa, että lisäksi olisi otettava 
huomioon Euroopan unionin sekä 
Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
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käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa henkilöskanneriin 
liittyvät perusoikeuksia koskevat 
näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan unionin 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa henkilöskanneriin 
liittyvät perusoikeuksia koskevat 
näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan unionin 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;
katsoo, että ehdotuksessa olisi oltava 
säännöksiä myös pitkän aikavälin 
seurannasta ja henkilöskannerien 
arvioinnista ja otettava huomioon uusien 
tekniikoiden kehittyminen;

Or. en

Tarkistus 76
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa
arvioidaan muun muassa henkilöskanneriin 
liittyvät perusoikeuksia koskevat 
näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan unionin 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja 

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja etukäteen tehtävillä 
perusteellisilla tutkimuksilla ja 
vaikutustenarvioinneilla, joissa arvioidaan 
muun muassa henkilöskanneriin liittyvät 
perusoikeuksia koskevat näkökohdat ja 
siitä mahdollisesti aiheutuvat terveysriskit; 
toteaa, että lisäksi olisi otettava huomioon 
Euroopan unionin sekä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun, perusoikeusviraston 
ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojelusta terrorismin torjunnan yhteydessä 
vastaavan YK:n erityisraportoijan 
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tietosuojaviranomaisten näkemykset; kaltaisten kansainvälisten ja kansallisten 
ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

Or. ro

Tarkistus 77
Salvatore Iacolino

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa henkilöskanneriin 
liittyvät perusoikeuksia koskevat 
näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan unionin 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin 
käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti 
perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa henkilöskanneriin 
liittyvät perusoikeuksia koskevat 
näkökohdat ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi 
olisi otettava huomioon Euroopan unionin 
sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, 
perusoikeusviraston ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelusta terrorismin 
torjunnan yhteydessä vastaavan YK:n 
erityisraportoijan sekä Maailman 
terveysjärjestön kaltaisten kansainvälisten 
ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen,
tietosuojaviranomaisten ja 
kansanterveysviranomaisten näkemykset;

Or. it

Tarkistus 78
Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että Euroopan siviili-
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ilmailukonferenssin teknisen työryhmän 
tekniset eritelmät ja henkilöskannerien 
myyjien sopimukset olisi tehtävä julkisiksi 
ja asetettava yleisön saataville;

Or. en

Perustelu 

Yhdysvalloissa tiedonvälistyksen vapaudesta annetun lain nojalla turvallisuusministeriöltä 
(DHS) saadut henkilöskannereita koskevat asiakirjat osoittavat, että 
liikenneturvallisuusmnisteriön pyytämät tekniset eritelmät sisältävät mahdollisuuden 
varastoida, tallentaa ja siirtää kuvia.

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

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. katsoo, että päätös henkilöskannerien 
käytöstä lentokentillä ei saisi olla 
pakollista jäsenvaltioille; korostaa, että 
jos jäsenvaltio päättää ottaa 
lentokentillään käyttöön 
henkilöskannereita, niiden on täytettävä 
EU:n tasolla asetetut vähimmäisnormit ja 
-vaatimukset;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
ottamaan esiin kysymyksen 
henkilöskannerien käytöstä soveltuvissa 
kansainvälisissä elimissä, koska 
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terrorismin torjunta on 
maailmanlaajuinen haaste ja ilmailun 
turvallisuutta on tavoiteltava muuallakin 
kuin Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 81
Sylvie Guillaume

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. suosittaa, että kaikissa matkalipuissa 
ilmoitetaan turvatoimenpiteiden 
kustannukset;

Or. fr

Tarkistus 82
Luis de Grandes Pascual

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. toteaa, että matkustajalla on oikeus 
valittaa kaikista turvaskannereilla ja 
muilla vaihtoehtoisilla menetelmillä 
suoritettujen turvatarkastusten yhteydessä 
esiintyvistä epäkohdista, jos matkustaja ei 
halua osallistua skannerilla tehtyyn 
turvatarkastukseen;

Or. es

Tarkistus 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi) 



AM\859158FI.doc 43/46 PE460.651v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. korostaa, että niillä jäsenvaltioilla, 
jotka päättävät käyttää 
henkilöskannereita, olisi 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti oltava 
mahdollisuus soveltaa tiukempia normeja 
kuin mitä unionin lainsäädännössä 
kansalaisten ja heidän henkilötietojensa 
suojelusta vahvistetut normit edellyttävät; 

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. odottaa, että komissio perustaa 
ehdotuksensa laaja-alaiseen, 
riippumattomaan ja objektiiviseen 
tieteelliseen tietoon, jonka EU:n 
asiantuntijat ovat keränneet kentällä, ja 
että alan teollisuus, jäsenvaltioiden 
hallitukset ja kolmannet maat eivät 
vaikuta ehdotukseen;

Or. en

Tarkistus 85
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes PascualLausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa pyytämään Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolta kattavan 
lausunnon kaikkiin henkilöskannerin 
käyttöä koskeviin ehdotuksiin liittyvistä 
perusoikeuksia koskevista näkökohdista.

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistus 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. pyytää komissiota selvittämään 
vaihtoehtoja henkilöskannerien käytölle, 
ottamaan huomioon muut toimenpiteet, 
joita on jo käytössä ilmailuun liittyvien 
turvallisuusuhkien havaitsemiseksi ja 
osoittamaan, että lentokenttien nykyiset 
turvallisuuden seurantatoimet olisi 
korvattava näillä skannereilla;

Or. en

Tarkistus 87
Luis de Grandes Pascual

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. toistaa ja vahvistaa kantansa, jonka 
mukaan nesteiden kuljettamista koskeva 
kielto olisi päätettävä vuosina 2011 ja 
2013 sillä edellytyksellä, että 
turvallisuuden varmistamista varten 
tarkoitettujen välineiden teknologinen 
tehokkuus voidaan vahvistaa; kehottaa 
jäsenvaltioita ja lentoasemia ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
asianmukaisen teknologian 
hankkimiseksi ajallaan, jotta nesteiden 
kuljettamista koskevan kiellon 
päättäminen sovittuna ajankohtana ei 
vaaranna turvallisuutta;

Or. es
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Tarkistus 88
Luis de Grandes Pascual

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. katsoo, että riskien arvioimiseen 
perustuvien rahdin ja postin 
turvatarkastusten on oltava suhteessa 
rahdin ja postin kuljettamiseen liittyviin 
uhkiin ja että asianmukainen 
turvallisuuden taso on taattava aina ja 
erityisesti silloin, kun rahtia tai postia 
kuljetetaan matkustajalentokoneissa; 
katsoo, että rahdin turvallisuustasossa on 
vielä jäsenvaltioiden välisiä eroja, ja että 
yhden turvatarkastuksen tavoitteen 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava rahtia ja postia koskevien 
yhteisön toimenpiteiden oikeaoppinen 
soveltaminen;

Or. es

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

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
sekä asiasta vastaavaa valiokuntaa 
korvamaan, myös mietinnön otsikossa, 
sanan "turvaskanneri(t)" sanalla 
"henkilöskanneri(t)" silloin, kun 
skanneria käytetään henkilöiden 
turvatarkastamiseen, ja siten välttämään 
asiaankuulumatonta ja turhaa 
sekaannusta ja epäselvyyttä;

Or. en
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