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

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni
küzdelem fontosságát, de csak olyan 
törvényes eszközök alkalmazását 
támogatja, amelyek nélkülözhetetlenek egy 
szabad és nyitott demokratikus 
társadalomban;

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni
küzdelemben a visszatartás és a megelőzés
fontosságát, de csak olyan törvényes 
eszközök alkalmazását támogatja, amelyek 
nélkülözhetetlenek egy szabad és nyitott 
demokratikus társadalomban; rámutat, 
hogy a polgároknak az intézményekbe 
vetett hite alapvető fontosságú, és hogy 
ezért megfelelő egyensúlyt kell kialakítani 
a biztonság megteremtésének 
szükségessége és az alapvető jogok és 
szabadságok biztosítása között;

Or. fr

Módosítás 2
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni 
küzdelem fontosságát, de csak olyan 
törvényes eszközök alkalmazását 
támogatja, amelyek nélkülözhetetlenek 
egy szabad és nyitott demokratikus
társadalomban;

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni 
küzdelem, és az arányos és jogszerű 
biztonsági intézkedések használatának
fontosságát, amelyek a terrorista 
cselekmények megelőzéshez 
nélkülözhetetlenek, és rámutat, hogy 
bármilyen felhasznált módszernek 
tiszteletben kell tartania az utasok 
alapvető jogait, és a szabad és nyitott 
demokratikus társadalmat kell tükröznie;

Or. en
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Módosítás 3
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni 
küzdelem fontosságát, de csak olyan 
törvényes eszközök alkalmazását
támogatja, amelyek nélkülözhetetlenek 
egy szabad és nyitott demokratikus 
társadalomban;

1. hangsúlyozza az Európai Unió 
biztonságát a stockholmi programban is 
kimutatott módon fenyegető terrorizmus és 
szervezett bűnözés elleni küzdelem 
fontosságát, és ezért támogatja olyan 
törvényes eszközök alkalmazását, amelyek 
nélkülözhetetlenek egy szabad és nyitott 
demokratikus társadalomban;

Or. it

Módosítás 4
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni 
küzdelem fontosságát, de csak olyan 
törvényes eszközök alkalmazását 
támogatja, amelyek nélkülözhetetlenek egy 
szabad és nyitott demokratikus 
társadalomban;

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni 
küzdelem fontosságát, de csak olyan 
törvényes eszközök alkalmazását 
támogatja, amelyek nélkülözhetetlenek egy 
szabad és nyitott demokratikus 
társadalomban, és emlékeztet arra, hogy 
még mindig nem áll rendelkezésre 
megdönthetetlen bizonyíték az eljárás 
hatékonyságát illetően;

Or. fr

Módosítás 5
Kinga Göncz

Véleménytervezet
1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni 
küzdelem fontosságát, de csak olyan 
törvényes eszközök alkalmazását 
támogatja, amelyek nélkülözhetetlenek egy 
szabad és nyitott demokratikus 
társadalomban;

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni 
küzdelem fontosságát, de csak olyan 
törvényes eszközök alkalmazását 
támogatja, amelyek nélkülözhetetlenek egy 
szabad és nyitott, az Alapjogi Charta 
rendelkezéseit maradéktalanul tiszteletben 
tartó, demokratikus társadalomban;

Or. en

Módosítás 6
Sophia in 't Veld

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni 
küzdelem fontosságát, de csak olyan
törvényes eszközök alkalmazását 
támogatja, amelyek nélkülözhetetlenek egy 
szabad és nyitott demokratikus 
társadalomban;

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni 
küzdelem fontosságát, de csak olyan
törvényesen előírt, hatékony eszközök 
alkalmazását támogatja, amelyek 
nélkülözhetetlenek egy szabad és nyitott 
demokratikus társadalomban, és arányosak 
a kitűzött céllal;

Or. en

Módosítás 7
Ioan Enciu

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni 
küzdelem fontosságát, de csak olyan 
törvényes eszközök alkalmazását 
támogatja, amelyek nélkülözhetetlenek egy 
szabad és nyitott demokratikus 

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni 
küzdelem fontosságát, de csak olyan 
törvényes és arányos eszközök 
alkalmazását támogatja, amelyek 
nélkülözhetetlenek egy szabad és nyitott 



PE460.651v01-00 6/47 AM\859158HU.doc

HU

társadalomban; demokratikus társadalomban;

Or. ro

Módosítás 8
Sophia in 't Veld

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
használatának célját és várt eredményét 
egyértelműen meg kell határozni;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy valamennyi
terrorizmusellenes fellépésnek teljes 
mértékben összhangban kell állnia a 
demokratikus társadalmakban 
elengedhetetlen alapvető uniós jogokkal 
és kötelezettségekkel, valamint
arányosnak, törvény által szabályozottnak 
és az elérni kívánt különleges célra 
irányulónak kell lennie;

2. hangsúlyozza, a terrorizmusellenes
fellépés egyetlen célja a polgárok 
biztonságának garantálása, és ennek az 
arányosság elvén, valamint az alapvető 
jogok és szabadságok tiszteletben tartásán
kell alapulnia;

Or. es

Módosítás 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
terrorizmusellenes fellépésnek teljes 
mértékben összhangban kell állnia a 
demokratikus társadalmakban 
elengedhetetlen alapvető uniós jogokkal és 
kötelezettségekkel, valamint arányosnak, 
törvény által szabályozottnak és az elérni 
kívánt különleges célra irányulónak kell 
lennie;

2. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
terrorizmusellenes fellépésnek teljes 
mértékben összhangban kell állnia a 
demokratikus társadalmakban 
elengedhetetlen alapvető uniós jogokkal és 
kötelezettségekkel, valamint arányosnak,
csak a legszükségesebb esetben 
alkalmazottnak, törvény által 
szabályozottnak és az elérni kívánt 
különleges célra irányulónak kell lennie;

Or. en

Módosítás 11
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
terrorizmusellenes fellépésnek teljes 
mértékben összhangban kell állnia a 
demokratikus társadalmakban 
elengedhetetlen alapvető uniós jogokkal és 
kötelezettségekkel, valamint arányosnak, 
törvény által szabályozottnak és az elérni 
kívánt különleges célra irányulónak kell 
lennie;

2. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
terrorizmusellenes fellépésnek teljes 
mértékben összhangban kell állnia a 
demokratikus társadalmakban 
elengedhetetlen alapvető tagállami
jogokkal és kötelezettségekkel, valamint 
arányosnak, törvény által szabályozottnak 
és az elérni kívánt különleges célra 
irányulónak kell lennie;

Or. nl

Módosítás 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

2a. ebben a tekintetben sürgeti, hogy a 
kitűzött célt alaposan és megfelelően 
határozzák meg; a testszkennerek 
hasznosságának felmérésére szolgáló, 
mindenre kiterjedő műszaki vizsgálat 
elvégzésére szólít fel; sürgeti továbbá, 
hogy a testszkennerek használatát tiltsák 
be kétes, vagy nem pozitív értékelés 
esetén;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a testszkennerek 
használatának összhangban kell állnia a 
személyes adatok kezelése vonatkozásában 
az egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 95/46/EK 
irányelv rendelkezéseivel;

Or. fr

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy csak néhány tagállam 
folytatott próbaüzemet a 
testszekkennerekkel1, és ezt követően a 
jelentős költségek, késedelmek és a várt 
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eredmény elmaradása miatt többen is 
felhagytak a kísérlezetéssel2, míg a 
legtöbb tagállam nem használja és ellenzi, 
illetve úgy nyilatkozott, hogy nem 
szándékozik testszkennereket vásárolni és 
használni;
1 UK, NL, DE, DK.
2 IT és FIN.

Or. en

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

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. rámutat, hogy annak ellenére, hogy a 
testszkennereket bevették a megengedett 
átvilágítási módszerek közé, a 
testszkennert már használó tagállamok 
kötelesek biztosítani, hogy az emberi 
jogok európai egyezményében és az 
Alapjogi Chartában foglalt alapvető 
jogokat tiszteletben tartsák, védelmezzék 
és ösztönözzék, kiemelt figyelemmel a 
magánélethez és az egészséghez való 
jogra, amint azt az Európai Parlament 
már kérte; 

Or. en

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

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2c. rámutat, hogy a testszkennert már 
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használó tagállamok a sérülékeny 
személyek bizonyos csoportjait –
gyermekeket, várandós nőket, időseket, 
fogyatékossággal élő személyeket, 
testükben beültetett orvosi eszközt hordozó 
személyeket és sugárzásnak sűrűn kitett 
munkavállalókat – mentesítettek a 
használat alól, és hogy e tekintetben közös 
uniós szabályozásra lesz szükség akkor, 
ha a tagállamok bevezetik a 
testszkennereket;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2d. úgy véli, hogy a testszkennereket csak 
azoknak a tagállamoknak kellene 
használniuk, amelyek úgy döntöttek vagy 
úgy fognak dönteni, hogy azokat eseti 
alapon fogják használni azon járatok 
esetében, ahol joggal – például hírszerzési 
értesülések, meghatározott kockázati 
tényezők vagy fenyegetések, a cél- vagy 
kiindulási ország (ha a célország 
testszkennelést kér meghatározott 
biztonsági okokra hivatkozva, illetve ha az 
ország terrorista csoportok célpontja) 
alapján – feltételezhető biztonsági 
fenyegetettség; úgy véli, hogy az Unión 
belüli járatokra nem kellene 
testszkennelést bevezetni;

Or. en
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Módosítás 18
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2e. ismételten hangot ad elítélő 
véleményének a testszkennerek 
hatékonyságának, szükségességének és 
arányosságának kapcsán, mivel tolakodó 
jellegük, és a magánélethez, az 
adatvédelemhez, az egészséghez, a 
gondolkodás szabadságához, a 
lelkiismereti szabadsághoz, a 
vallásszabadsághoz és a 
megkülönböztetésmentességhez fűződő 
alapvető jogokra gyakorolt hatásuk, 
továbbá a jelentős költségek és a hosszas 
procedúra miatt használatuk negatívan 
érinti a polgárokat;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 f bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2f. felhívja a Bizottságot, hogy a 
testszkennereket ne vegye bele az 
engedélyezett átvilágítási módszerek 
nyilvántartásába, mivel ez ösztönzést 
jelentene a testszkennerek nemzeti szintű 
használatát illetően; helyettük a 
testszkennerek használatával kapcsolatos 
szabályokra vonatkozó, a tagállamokra 
nézve kötelező ajánlások kibocsátására 
szólít fel, arra az esetre, ha a tagállamok 
úgy döntenek, hogy folytatják a tesztelést, 
vagy szigorúbb szabályokat alkalmaznak a 
repülésbiztonság terén használt 
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testszkennerek kapcsán;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 g bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2g. a repülőtereken tapasztalható jelenlegi 
biztonsági helyzet és eljárások alapos 
elemzésére, értékelésére és áttekintésére 
szólít fel, ideértve a folyadékokra 
vonatkozó szabályozást, továbbá felszólít a 
folyadékok tilalmának feloldására 
előirányzott menetrendre, és az 
átvilágítási technológiák rendelkezésre 
állásával kapcsolatos helyzetre való 
felkészülésre, ezzel egy időben 
megkérdőjelezve a folyadékok rendszeres 
átvilágítására szolgáló jövőbeli 
technológiák hatékonyságát és jelentős 
költségét;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 h bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2h. úgy véli, hogy a légi közlekedési 
ágazatot illetően a komitológiai eljárás, 
legalábbis a polgárok jogait érintő 
intézkedések esetén nem helyénvaló, és az 
Európai Parlamentnek az együttdöntési 
eljárás révén történő teljes bevonására 
szólít fel;
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Or. en

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

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a testszkennereket 
nemcsak a repülőtereken használják, 
hanem más nyilvános helyeken is; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy nyújtson be 
javaslatot a biztonsági szkennereknek a 
repülőtereken kívül más helyeken történő 
felállításáról és használatáról;

törölve

Or. es

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

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a testszkennereket 
nemcsak a repülőtereken használják, 
hanem más nyilvános helyeken is; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy nyújtson be 
javaslatot a biztonsági szkennereknek a 
repülőtereken kívül más helyeken történő 
felállításáról és használatáról;

törölve

Or. en

Módosítás 24
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a testszkennereket 
nemcsak a repülőtereken használják, 
hanem más nyilvános helyeken is; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy nyújtson be 
javaslatot a biztonsági szkennereknek a 
repülőtereken kívül más helyeken történő 
felállításáról és használatáról;

3. rámutat, hogy a testszkennereket 
nemcsak a repülőtereken használják, 
hanem más nyilvános helyeken is;

Or. nl

Módosítás 25
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a testszkennereket 
nemcsak a repülőtereken használják, 
hanem más nyilvános helyeken is; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy nyújtson be 
javaslatot a biztonsági szkennereknek a 
repülőtereken kívül más helyeken történő 
felállításáról és használatáról;

3. rámutat, hogy a testszkennereket 
nemcsak a repülőtereken használják, 
hanem más nyilvános helyeken is; sürgeti 
ezért a Bizottságot, hogy nyújtson be 
javaslatot a biztonsági szkennereknek a
terrorista támadásoknak kitett
repülőtereken kívül más helyeken történő 
felállításáról és használatáról;

Or. it

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

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a testszkennereket 
nemcsak a repülőtereken használják,
hanem más nyilvános helyeken is; sürgeti
ezért a Bizottságot, hogy nyújtson be 

3. rámutat, hogy testszkennerek kapcsán a
magánélethez, a személyes adatok 
védelméhez és az egészséghez fűződő 
alapvető jogok tiszteletben tartásának 
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javaslatot a biztonsági szkennereknek a 
repülőtereken kívül más helyeken történő 
felállításáról és használatáról;

kötelezettsége akkor is fennáll, ha a 
szkennereket bárhol máshol,
repülőtereken kívül, közterületen
használják, és ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy kísérje figyelemmel a tagállamokban 
folyó gyakorlatot, és biztosítsa, hogy a 
polgároknak a magánélethez, a személyes 
adatok védelméhez, az egészséghez és a 
megkülönböztetésmentességhez fűződő 
jogainak védelmére irányuló, hamarosan 
életbe lépő szabályok a testszkennerek 
bárminemű használata esetén alkalmazva 
legyenek;

Or. en

Módosítás 27
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes PascualVéleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat, hogy a biztonsági 
szkennereknek a repülőtereken történő 
bevezetése a tagállamok döntési jogkörébe 
tartozik, és e tekintetben meg kell 
felelniük az EU által előírt szabványoknak 
és minimumkövetelményeknek, ami 
ugyanakkor nem csorbíthatja a 
tagállamok szigorúbb intézkedések 
alkalmazásához való jogát;

Or. es

Módosítás 28
Luis de Grandes Pascual

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. javasolja, hogy a biztonsági 
szkennerek használatára vonatkozó 
szabályok megállapítását követően az 
Európai Bizottság szükség esetén vizsgálja 
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felül azokat abból a célból, hogy az 
egészségvédelemre és az alapjogokra 
vonatkozó rendelkezések igazodjanak a 
műszaki fejlődéshez;

Or. es

Módosítás29
Luis de Grandes Pascual

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. kéri a tagállamokat, hogy az új 
tudományos eredményeket figyelembe 
véve rendszeresen ellenőrizzék a 
testszkenner használatának hosszú távú 
hatását és felügyeljék a berendezések 
üzembe helyezését, használatát és 
működését;

Or. es

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

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner
feleljen meg a műszaki követelmények 
minimális szintjének mielőtt felkerülnének 
az engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájára; ezeknek a követelményeknek 
többek között biztosítaniuk kell bárminemű 
lehetséges egészségügyi kockázat, többek 
között a hosszú távú kockázatok 
megelőzését; felszólít e tekintetben, hogy a 
röntgensugárzást kibocsátó technológiák 
bármelyikét egyértelműen zárják ki az 
engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájáról;

4. kéri, hogy valamennyi biztonsági 
szkenner feleljen meg a műszaki 
követelmények minimális szintjének 
mielőtt felkerülnének az engedélyezhető 
átvilágítási módszerek listájára; ezeknek a 
követelményeknek többek között 
biztosítaniuk kell bárminemű lehetséges 
egészségügyi kockázat, többek között a 
hosszú távú kockázatok megelőzését, meg 
kell felelniük az ALARA-elvvel 
kapcsolatban hozott uniós és nemzeti 
jogszabályoknak, különös figyelmet kell 
szentelniük a sérülékenynek tartott 
csoportoknak és meg kell akadályozniuk a 
röntgensugár-alapú képalkotási technikák 
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használatát.

Or. es

Módosítás 31
Ioan Enciu

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner 
feleljen meg a műszaki követelmények 
minimális szintjének mielőtt felkerülnének 
az engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájára; ezeknek a követelményeknek 
többek között biztosítaniuk kell bárminemű 
lehetséges egészségügyi kockázat, többek 
között a hosszú távú kockázatok 
megelőzését; felszólít e tekintetben, hogy a 
röntgensugárzást kibocsátó technológiák 
bármelyikét egyértelműen zárják ki az 
engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájáról;

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner 
feleljen meg a műszaki követelmények 
minimális szintjének mielőtt felkerülnének 
az engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájára; ezeknek a követelményeknek 
többek között biztosítaniuk kell bárminemű 
lehetséges egészségügyi kockázat, többek 
között a hosszú távú kockázatok és a 
meglévő egészségügyi problémákat vagy 
betegségeket súlyosbító vagy kiújító 
mellékhatások megelőzését; felszólít e 
tekintetben, hogy a röntgensugárzást 
kibocsátó technológiák bármelyikét 
egyértelműen zárják ki az engedélyezhető 
átvilágítási módszerek listájáról;

Or. ro

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

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner 
feleljen meg a műszaki követelmények 
minimális szintjének mielőtt felkerülnének 
az engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájára; ezeknek a követelményeknek 
többek között biztosítaniuk kell bárminemű 
lehetséges egészségügyi kockázat, többek 

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner 
feleljen meg a műszaki követelmények 
minimális szintjének mielőtt felkerülnének 
az engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájára; ezeknek a követelményeknek 
többek között biztosítaniuk kell bárminemű 
lehetséges egészségügyi kockázat, többek 
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között a hosszú távú kockázatok 
megelőzését; felszólít e tekintetben, hogy a 
röntgensugárzást kibocsátó technológiák 
bármelyikét egyértelműen zárják ki az 
engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájáról;

között a hosszú távú kockázatok 
megelőzését; felszólít e tekintetben, hogy a 
röntgensugárzást kibocsátó, az érvényben 
lévő uniós egészségügyi előírásoknak nem 
megfelelő összes technológiát
egyértelműen zárják ki az engedélyezhető 
átvilágítási módszerek listájáról; ebben az 
összefüggésben külön figyelmet kell 
szentelni a sérülékeny személyeknek;

Or. en

Módosítás 33
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner 
feleljen meg a műszaki követelmények 
minimális szintjének mielőtt felkerülnének 
az engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájára; ezeknek a követelményeknek 
többek között biztosítaniuk kell bárminemű 
lehetséges egészségügyi kockázat, többek 
között a hosszú távú kockázatok 
megelőzését; felszólít e tekintetben, hogy a 
röntgensugárzást kibocsátó technológiák 
bármelyikét egyértelműen zárják ki az 
engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájáról;

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner 
feleljen meg a műszaki követelmények 
minimális szintjének mielőtt felkerülnének 
az engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájára; ezeknek a követelményeknek 
többek között biztosítaniuk kell az utast 
érő bárminemű lehetséges egészségügyi 
kockázat, többek között a hosszú távú 
kockázatok megelőzését; felszólít e 
tekintetben az ionizáló sugárzással 
működő, esetlegesen halmozott hatást 
kiváltó szkennerek (például 
röntgenszkennerek) használatának 
korlátozására, és további kutatások 
folytatására hatásukat illetően;

Or. en

Módosítás 34
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner 
feleljen meg a műszaki követelmények 
minimális szintjének mielőtt felkerülnének 
az engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájára; ezeknek a követelményeknek 
többek között biztosítaniuk kell bárminemű 
lehetséges egészségügyi kockázat, többek 
között a hosszú távú kockázatok 
megelőzését; felszólít e tekintetben, hogy a 
röntgensugárzást kibocsátó technológiák 
bármelyikét egyértelműen zárják ki az 
engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájáról;

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner 
feleljen meg a műszaki követelmények 
minimális szintjének mielőtt felkerülnének 
az engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájára; ezeknek a követelményeknek 
többek között biztosítaniuk kell bárminemű 
lehetséges egészségügyi kockázat, többek 
között a hosszú távú kockázatok 
megelőzését; felszólít e tekintetben, hogy a 
röntgensugárzást vagy egyéb, káros 
sugárzást kibocsátó technológiák 
bármelyikét egyértelműen zárják ki az 
engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájáról;

Or. ro

Módosítás 35
Sophia in 't Veld

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner 
feleljen meg a műszaki követelmények 
minimális szintjének mielőtt felkerülnének 
az engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájára; ezeknek a követelményeknek 
többek között biztosítaniuk kell bárminemű 
lehetséges egészségügyi kockázat, többek 
között a hosszú távú kockázatok 
megelőzését; felszólít e tekintetben, hogy a 
röntgensugárzást kibocsátó technológiák 
bármelyikét egyértelműen zárják ki az 
engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájáról;

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner 
feleljen meg a műszaki követelmények 
minimális szintjének mielőtt felkerülnének 
az engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájára; ezeknek a követelményeknek 
többek között biztosítaniuk kell bárminemű 
lehetséges egészségügyi kockázat, többek 
között a hosszú távú kockázatok 
megelőzését; a technológia jelenlegi 
állása mellett felszólít e tekintetben, hogy 
a röntgensugárzást kibocsátó technológiák 
bármelyikét egyértelműen zárják ki az 
engedélyezhető átvilágítási módszerek 
listájáról;

Or. en
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Módosítás 36
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
testszkennereket csak olyan 
technológiával lehessen felszerelni, amely 
nem teszi lehetővé teljes testképek 
készítését, hanem csak kizárólag 
standardizált, nemi szempontból semleges, 
teljesen anonim „pálcikaember”-
felvételeket, és hogy adatokat ne lehessen 
feldolgozni vagy elraktározni;

törölve

Or. nl

Módosítás37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza továbbá, hogy a
testszkennereket csak olyan technológiával
lehessen felszerelni, amely nem teszi 
lehetővé teljes testképek készítését, hanem 
csak kizárólag standardizált, nemi 
szempontból semleges, teljesen anonim 
„pálcikaember”-felvételeket, és hogy 
adatokat ne lehessen feldolgozni vagy 
elraktározni;

5. rámutat, hogy a biztonsági szkennereket
olyan technológiával kell felszerelni, amely
garantálja az emberi méltóság, valamint a 
magánélethez és a privát szférához fűződő 
jog védelmét, és ezért kívánatos nemi 
szempontból semleges „pálcikaember”-
felvételeket használni, és a felvételeket a 
problémamentes vizsgálatot követően 
azonnal megsemmisíteni;

Or. es

Módosítás 38
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
testszkennereket csak olyan technológiával 
lehessen felszerelni, amely nem teszi 
lehetővé teljes testképek készítését, hanem 
csak kizárólag standardizált, nemi 
szempontból semleges, teljesen anonim 
„pálcikaember”-felvételeket, és hogy 
adatokat ne lehessen feldolgozni vagy 
elraktározni;

5. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
testszkennereket csak olyan technológiával 
lehessen felszerelni, amely nem teszi 
lehetővé teljes testképek készítését, hanem 
csak kizárólag standardizált, nemi 
szempontból semleges, teljesen anonim 
„pálcikaember”-felvételeket, és hogy 
adatokat ne lehessen feldolgozni vagy 
elraktározni; rámutat annak jelentőségére, 
hogy a feldolgozott adatok tárolásáért 
felelős személyzetet büntetőjogi 
felelősségre lehessen vonni 
cselekedeteikért;

Or. ro

Módosítás 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
testszkennereket csak olyan technológiával 
lehessen felszerelni, amely nem teszi 
lehetővé teljes testképek készítését, hanem 
csak kizárólag standardizált, nemi 
szempontból semleges, teljesen anonim 
„pálcikaember”-felvételeket, és hogy 
adatokat ne lehessen feldolgozni vagy 
elraktározni;

5. A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy léptessen 
életbe elrettentő intézkedéseket a 
biztonsági átvilágítási felvételek engedély 
nélküli rögzítésének vagy terjesztésének 
szankcionálására; 

Or. en

Módosítás 41
Cornelia Ernst

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. az illetékes szervezet által elvégzendő 
rendszeres műszaki ellenőrzésre szólít fel 
annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
készülékek épek-e, és megfelelnek-e a 4. 
és 5. bekezdésben előírt feltételeknek;

Or. en

Módosítás 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat arra tényre, hogy az 
adatbiztonságot jelentősen aláássa az 
elektronikus hálózati technológiák 
terjedése; felhívja a figyelmet arra, hogy 
ez különösen igaz a vezeték nélküli 
technológiák vagy internet-hozzáférés 
esetén;

Or. en
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Módosítás 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy a felvételek készítési 
módjának meg kell felelnie a személyes 
adatok védelméről szóló közösségi 
jogszabályokban lefektetett előírásoknak;

Or. es

Módosítás 44
Ioan Enciu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy elegendő 
bizonyíték támasztja alá azt az állítást, 
hogy a testszkennerek súlyos betegségeket, 
többek között rákot okoznak; ebből 
kifolyólag, és az elővigyázatosság elvével 
összhangban úgy véli, hogy használatukat 
az Európai Unióban be kell tiltani 
mindaddig, amíg mélyreható 
tanulmányok nem készülnek a különféle 
testszkennerek által kibocsátott 
sugárzások egészségügyi kockázatairól; 

Or. ro

Módosítás45
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes PascualVéleménytervezet6 
bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy mindenkinek joga 
kell, hogy legyen a testszkenner 
használatának indokolás nélküli 

6. hangsúlyozza, hogy bárki 
visszautasíthatja a testszkenner
használatát, ebben az esetben kötelezően 
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elutasításához, és standard biztonsági 
ellenőrzés lefolytatás kéréséhez, amelynek 
során teljes mértékben tiszteletben tartják 
az érintett személy jogait és emberi 
méltóságát; kéri e tekintetben, hogy a 
biztonsági személyzet szakszerű és 
mindenre kiterjedő képzésben részesüljön;

alá kell vetnie magát olyan alternatív 
átvilágítási módszereknek, amelyek 
legalább a testszkennerek által nyújtott 
biztonsági szintet garantálják, és ebben az 
összefüggésben kéri a Bizottságot, hogy 
javasolja, hogy a testszkennerek 
használatáért felelős biztonsági 
személyzetet részesítsék speciális 
képzésben, amely figyelembe veszi az 
emberi méltóságra, az egészségre és a 
személyes adatok védelmére gyakorolt 
hatást; 

Or. es

Módosítás 46
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy mindenkinek joga 
kell, hogy legyen a testszkenner 
használatának indokolás nélküli 
elutasításához, és standard biztonsági 
ellenőrzés lefolytatás kéréséhez, amelynek 
során teljes mértékben tiszteletben tartják 
az érintett személy jogait és emberi 
méltóságát; kéri e tekintetben, hogy a 
biztonsági személyzet szakszerű és 
mindenre kiterjedő képzésben részesüljön;

6. hangsúlyozza, hogy mindenkinek joga 
kell, hogy legyen a testszkenner 
használatának indokolás nélküli 
elutasításához, és standard biztonsági 
ellenőrzés lefolytatás kéréséhez, amelynek 
során teljes mértékben tiszteletben tartják 
az érintett személy jogait és emberi 
méltóságát; ragaszkodik ahhoz, hogy 
szenteljenek külön figyelmet a sérülékeny 
személyeknek, vagyis az állapotos nőknek, 
a gyermekeknek, a fogyatékkal élőknek, 
valamint azoknak a személyeknek, akik 
olyan betegségekben szenvednek, melyek 
esetében ez a fajta ellenőrzés alkalmatlan;
kéri e tekintetben, hogy a biztonsági 
személyzet szakszerű és mindenre 
kiterjedő képzésben részesüljön;

Or. fr
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Módosítás 47
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy mindenkinek joga 
kell, hogy legyen a testszkenner 
használatának indokolás nélküli 
elutasításához, és standard biztonsági 
ellenőrzés lefolytatás kéréséhez, amelynek 
során teljes mértékben tiszteletben tartják 
az érintett személy jogait és emberi 
méltóságát; kéri e tekintetben, hogy a 
biztonsági személyzet szakszerű és 
mindenre kiterjedő képzésben részesüljön;

6. hangsúlyozza, hogy minden utasnak
joga kell, hogy legyen a testszkenner 
használatának indokolás nélküli 
elutasításához; elutasítás esetén az érintett 
személynek azonos szintű biztonságot 
garantáló standard biztonsági ellenőrzésen 
kell átesnie, amelynek során teljes 
mértékben tiszteletben tartják az érintett 
személy jogait és emberi méltóságát; kéri e 
tekintetben, hogy a biztonsági személyzet 
szakszerű és mindenre kiterjedő képzésben 
részesüljön;

Or. en

Módosítás 48
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy mindenkinek joga 
kell, hogy legyen a testszkenner 
használatának indokolás nélküli 
elutasításához, és standard biztonsági 
ellenőrzés lefolytatás kéréséhez, amelynek 
során teljes mértékben tiszteletben tartják 
az érintett személy jogait és emberi 
méltóságát; kéri e tekintetben, hogy a 
biztonsági személyzet szakszerű és 
mindenre kiterjedő képzésben részesüljön;

6. hangsúlyozza, hogy mindenkinek joga 
kell, hogy legyen a testszkenner 
használatának indokolás nélküli 
elutasításához, és standard biztonsági 
ellenőrzés lefolytatás kéréséhez, amelynek 
során teljes mértékben tiszteletben tartják 
az érintett személy jogait és emberi 
méltóságát; kéri e tekintetben, hogy a 
biztonsági személyzet szakszerű és 
mindenre kiterjedő képzésben részesüljön;
felszólítja a Bizottságot, hogy javasoljon 
alternatív módszereket a testszkennerek 
használatára, figyelembe véve, hogy
mindenkinek jogában áll visszautasítani 
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az ilyen típusú szkennerek használatát;

Or. ro

Módosítás 49
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy mindenkinek joga 
kell, hogy legyen a testszkenner 
használatának indokolás nélküli 
elutasításához, és standard biztonsági 
ellenőrzés lefolytatás kéréséhez, amelynek 
során teljes mértékben tiszteletben tartják 
az érintett személy jogait és emberi 
méltóságát; kéri e tekintetben, hogy a 
biztonsági személyzet szakszerű és 
mindenre kiterjedő képzésben részesüljön;

6. hangsúlyozza, hogy mindenki 
visszautasíthatja a testszkenner 
használatát – bár ehhez bizonyíthatóan 
alapos indokolást kell szolgáltatnia –, és 
joga kell, hogy legyen standard biztonsági 
ellenőrzés lefolytatás kéréséhez, amelynek 
során teljes mértékben tiszteletben tartják 
az érintett személy jogait és emberi 
méltóságát; kéri e tekintetben, hogy a 
biztonsági személyzet szakszerű és 
mindenre kiterjedő képzésben részesüljön;

Or. nl

Módosítás 50
Ioan Enciu

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy mindenkinek joga 
kell, hogy legyen a testszkenner 
használatának indokolás nélküli 
elutasításához, és standard biztonsági 
ellenőrzés lefolytatás kéréséhez, amelynek 
során teljes mértékben tiszteletben tartják 
az érintett személy jogait és emberi 
méltóságát; kéri e tekintetben, hogy a 
biztonsági személyzet szakszerű és 
mindenre kiterjedő képzésben részesüljön;

6. A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.
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Or. ro

Módosítás 51
Cornelia Ernst

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a repülőtereken 
jelenleg alkalmazott biztonsági eljárások 
között nem szerepel a teljes testi motozás; 

Or. en

Módosítás 52
Sophia in 't Veld

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágítás elutasítása nem vezethet 
az érintett személy meggyanúsításához, és 
hogy a testszkennerrel történő átvilágítás 
előtt vagy a testszkennerrel történő 
átvilágítás elutasításával kapcsolatosan 
például a nemen, a fajon, a bőrszínen, az 
etnikai hovatartozáson, a genetikai 
jellegen, a nyelven, a valláson vagy a 
meggyőződésen alapuló bárminemű 
besorolás elfogadhatatlan;

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágítás elutasítása nem vezethet 
az érintett személy meggyanúsításához, és 
hogy a testszkennerrel történő átvilágítás 
előtt vagy a testszkennerrel történő 
átvilágítás elutasításával kapcsolatosan 
például a nemen, a fajon, a bőrszínen, az 
etnikai hovatartozáson, a nemzeti eredeten,
a genetikai jellegen, a nyelven, a valláson 
vagy a meggyőződésen alapuló bárminemű 
besorolás elfogadhatatlan;

Or. en

Módosítás 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Véleménytervezet
7 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágítás elutasítása nem vezethet 
az érintett személy meggyanúsításához, és 
hogy a testszkennerrel történő átvilágítás 
előtt vagy a testszkennerrel történő 
átvilágítás elutasításával kapcsolatosan 
például a nemen, a fajon, a bőrszínen, az 
etnikai hovatartozáson, a genetikai 
jellegen, a nyelven, a valláson vagy a 
meggyőződésen alapuló bárminemű 
besorolás elfogadhatatlan;

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágítás elutasítása nem vezethet 
az érintett személy meggyanúsításához, és 
hogy a testszkennerrel történő átvilágítás 
előtt vagy a testszkennerrel történő 
átvilágítás elutasításával kapcsolatosan 
például a nemen, a fajon, a bőrszínen, az 
etnikai hovatartozáson, a genetikai 
jellegen, a nyelven, a valláson vagy a 
meggyőződésen alapuló bárminemű 
besorolás elfogadhatatlan; ragaszkodik az 
alapos jogszabályi garanciákhoz annak 
biztosítása érdekében, hogy a szkennerek 
használatának folyamatát elutasító 
utasokra nem nehezednek további terhek, 
többek között teljes körű motozások vagy 
késedelmek;

Or. en

Módosítás 54
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágítás elutasítása nem vezethet 
az érintett személy meggyanúsításához, és
hogy a testszkennerrel történő átvilágítás 
előtt vagy a testszkennerrel történő 
átvilágítás elutasításával kapcsolatosan 
például a nemen, a fajon, a bőrszínen, az 
etnikai hovatartozáson, a genetikai 
jellegen, a nyelven, a valláson vagy a 
meggyőződésen alapuló bárminemű 
besorolás elfogadhatatlan;

7. hangsúlyozza, hogy kivizsgálhatják a 
testszkennerrel történő átvilágítás 
elutasítására felhozott indokokat; úgy véli,
hogy a testszkennerrel történő átvilágítás 
előtt vagy a testszkennerrel történő 
átvilágítás elutasításával kapcsolatosan 
nem kívánatos bármely olyan besorolás, 
amely például a nemen, a fajon, a 
bőrszínen, az etnikai hovatartozáson, a 
genetikai jellegen, a nyelven, a valláson 
vagy a meggyőződésen alapul;

Or. nl



AM\859158HU.doc 29/47 PE460.651v01-00

HU

Módosítás 55
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágítás elutasítása nem vezethet 
az érintett személy meggyanúsításához, és 
hogy a testszkennerrel történő átvilágítás 
előtt vagy a testszkennerrel történő 
átvilágítás elutasításával kapcsolatosan 
például a nemen, a fajon, a bőrszínen, az 
etnikai hovatartozáson, a genetikai 
jellegen, a nyelven, a valláson vagy a 
meggyőződésen alapuló bárminemű 
besorolás elfogadhatatlan;

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágítás elutasítása nem vezethet 
az érintett személy meggyanúsításához 
nem okozhat hosszadalmas 
várakozásokhoz és részletes motozásokhoz 
hasonló kellemetlenségeket, és hogy a 
testszkennerrel történő átvilágítás előtt 
vagy a testszkennerrel történő átvilágítás 
elutasításával kapcsolatosan például a 
nemen, a fajon, a bőrszínen, az etnikai 
hovatartozáson, a genetikai jellegen, a 
nyelven, a valláson vagy a meggyőződésen 
alapuló bárminemű besorolás 
elfogadhatatlan;

Or. fr

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

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágítás elutasítása nem vezethet 
az érintett személy meggyanúsításához, és 
hogy a testszkennerrel történő átvilágítás 
előtt vagy a testszkennerrel történő 
átvilágítás elutasításával kapcsolatosan 
például a nemen, a fajon, a bőrszínen, az 
etnikai hovatartozáson, a genetikai 
jellegen, a nyelven, a valláson vagy a 
meggyőződésen alapuló bárminemű 
besorolás elfogadhatatlan;

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágítás elutasítása nem vezethet 
az érintett személy meggyanúsításához, és 
hogy a testszkennerrel történő átvilágítás 
előtt vagy a testszkennerrel történő 
átvilágítás elutasításával kapcsolatosan 
például a nemen, a fajon, a bőrszínen, az 
etnikai hovatartozáson, a genetikai 
jellegen, a nyelven, a valláson vagy a 
meggyőződésen alapuló bárminemű 
megkülönböztetést meg kell tiltani;

Or. en
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Módosítás 57
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágítás elutasítása nem vezethet 
az érintett személy meggyanúsításához, és 
hogy a testszkennerrel történő átvilágítás 
előtt vagy a testszkennerrel történő 
átvilágítás elutasításával kapcsolatosan 
például a nemen, a fajon, a bőrszínen, az 
etnikai hovatartozáson, a genetikai 
jellegen, a nyelven, a valláson vagy a 
meggyőződésen alapuló bárminemű 
besorolás elfogadhatatlan;

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágítás elutasítása nem vezethet 
az érintett személy meggyanúsításához, és 
hogy a testszkennerrel történő átvilágítás 
előtt vagy a testszkennerrel történő 
átvilágítás elutasításával kapcsolatosan 
például a nemen, a fajon, a bőrszínen, az 
etnikai hovatartozáson, a genetikai 
jellegen, a nyelven, a valláson vagy a 
meggyőződésen alapuló besorolások 
elfogadhatatlanok;

Or. en

Módosítás 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat arra, hogy a működési 
szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
személyek biztonsági szkennerek 
használatára való kiválasztását nem 
nemmel, fajjal, bőrszínnel, etnikai 
hovatartozással, genetikai jelleggel, 
nyelvvel, vallással vagy meggyőződéssel 
kapcsolatos kritériumok alapján végzik;

Or. es
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Módosítás 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről, 
valamint azon jogukról, hogy elutasíthatják 
a testszkennerrel történő átvilágítást, 
illetve panaszt tehetnek és jogorvoslatot 
kérhetnek azokban az esetekben, amikor a 
testszkenner használata vagy 
használatának elutasítása és az azt követő 
standard biztonsági ellenőrzés során 
szabálytalanságokat észlelnek;

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket teljes körűen,
szakszerűen és alaposan tájékoztassák a 
biztonsági szkennerekkel végzett 
biztonsági ellenőrzésekről, valamint azon 
jogukról, hogy elutasíthatják az ilyen
átvilágítást;

Or. es

Módosítás 60
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről, 
valamint azon jogukról, hogy 
elutasíthatják a testszkennerrel történő 
átvilágítást, illetve panaszt tehetnek és 
jogorvoslatot kérhetnek azokban az 
esetekben, amikor a testszkenner 
használata vagy használatának elutasítása 
és az azt követő standard biztonsági 
ellenőrzés során szabálytalanságokat 
észlelnek;

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről;

Or. nl
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Módosítás 61
Luis de Grandes PascualVéleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről, 
valamint azon jogukról, hogy 
elutasíthatják a testszkennerrel történő 
átvilágítást, illetve panaszt tehetnek és 
jogorvoslatot kérhetnek azokban az 
esetekben, amikor a testszkenner 
használata vagy használatának elutasítása 
és az azt követő standard biztonsági 
ellenőrzés során szabálytalanságokat 
észlelnek;

8. úgy véli, hogy az átvizsgált 
személyeknek minden szükséges előzetes 
tájékoztatást meg kell kapniuk, különösen 
az adott szkenner működésére, a 
megjelenített képekre és az azokat látni 
jogosult személyekre, a magánszférához 
és a magánélethez való jogok védelmére, 
az adatvédelemre, az emberek egészségére 
gyakorolt hatásra, a szkennerrel történő 
átvizsgálás visszautasításának 
lehetőségére és a rendelkezésükre álló 
alternatív ellenőrzési módszerekre 
vonatkozóan;

Or. es

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

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről, 
valamint azon jogukról, hogy elutasíthatják 
a testszkennerrel történő átvilágítást, illetve 
panaszt tehetnek és jogorvoslatot kérhetnek 
azokban az esetekben, amikor a 
testszkenner használata vagy használatának 
elutasítása és az azt követő standard 
biztonsági ellenőrzés során 
szabálytalanságokat észlelnek;

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon áteső utasokat szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről, 
valamint azon jogukról, hogy elutasíthatják 
a testszkennerrel történő átvilágítást, illetve 
panaszt tehetnek és jogorvoslatot kérhetnek 
azokban az esetekben, amikor a 
testszkenner használata vagy használatának 
elutasítása és az azt követő standard 
biztonsági ellenőrzés során 
szabálytalanságok történnek;
hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel 
történő átvilágításról szóló információt 
nem csak a légitársaság által a 
foglaláskor vagy a repülőtér honlapján, 
de az átvilágítási pontnál is fel kell 
tüntetni az utazó számára;
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Or. en

Módosítás 63
Timothy Kirkhope az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről, 
valamint azon jogukról, hogy elutasíthatják 
a testszkennerrel történő átvilágítást, illetve 
panaszt tehetnek és jogorvoslatot kérhetnek 
azokban az esetekben, amikor a 
testszkenner használata vagy használatának 
elutasítása és az azt követő standard 
biztonsági ellenőrzés során 
szabálytalanságokat észlelnek;

8. kéri az információk elérhetővé tételét, 
hogy az utasok megfelelően és alaposan 
megértsék a testszkennerrel történő 
átvilágítást, valamint azon jogukat, hogy 
elutasíthatják a testszkennerrel történő 
átvilágítást, illetve panaszt tehetnek és 
jogorvoslatot kérhetnek azokban az 
esetekben, amikor a testszkenner 
használata vagy használatának elutasítása 
és az azt követő standard biztonsági 
ellenőrzés során szabálytalanságokat 
észlelnek;

Or. en

Módosítás 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről, 
valamint azon jogukról, hogy elutasíthatják 
a testszkennerrel történő átvilágítást, illetve 
panaszt tehetnek és jogorvoslatot kérhetnek 
azokban az esetekben, amikor a 
testszkenner használata vagy használatának 
elutasítása és az azt követő standard 
biztonsági ellenőrzés során 
szabálytalanságokat észlelnek;

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről, 
valamint azon jogukról, hogy elutasíthatják 
a testszkennerrel történő átvilágítást, illetve 
panaszt tehetnek és jogorvoslatot kérhetnek 
azokban az esetekben, amikor a 
testszkenner használata vagy használatának 
elutasítása és az azt követő standard 
biztonsági ellenőrzés során 
szabálytalanságokat észlelnek; emlékeztet 
arra, hogy a repülőtéri biztonsági 
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személyzet képzése alapvető szükséglet;

Or. fr

Módosítás 65
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről, 
valamint azon jogukról, hogy elutasíthatják 
a testszkennerrel történő átvilágítást, illetve 
panaszt tehetnek és jogorvoslatot kérhetnek 
azokban az esetekben, amikor a 
testszkenner használata vagy használatának 
elutasítása és az azt követő standard 
biztonsági ellenőrzés során 
szabálytalanságokat észlelnek;

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket előzetesen,
szakszerűen és alaposan tájékoztassák a 
testszkennerről, valamint azon jogukról, 
hogy elutasíthatják a testszkennerrel 
történő átvilágítást, illetve panaszt tehetnek 
és jogorvoslatot kérhetnek azokban az 
esetekben, amikor a testszkenner 
használata vagy használatának elutasítása 
és az azt követő standard biztonsági 
ellenőrzés során szabálytalanságokat 
észlelnek;

Or. it

Módosítás 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről, 
valamint azon jogukról, hogy elutasíthatják 
a testszkennerrel történő átvilágítást, illetve 
panaszt tehetnek és jogorvoslatot kérhetnek 
azokban az esetekben, amikor a 
testszkenner használata vagy használatának 
elutasítása és az azt követő standard 

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő 
átvilágításon átesőket szakszerűen és 
alaposan tájékoztassák a testszkennerről, 
valamint azon jogukról, hogy elutasíthatják 
a testszkennerrel történő átvilágítást, illetve 
panaszt tehetnek és hatékony jogorvoslatot 
kérhetnek azokban az esetekben, amikor a 
testszkenner használata vagy használatának 
elutasítása és az azt követő standard 
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biztonsági ellenőrzés során 
szabálytalanságokat észlelnek;

biztonsági ellenőrzés során
szabálytalanságokat észlelnek;

Or. en

Módosítás67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. elismeri az utasok jogát arra, hogy 
panaszt tegyenek a biztonsági szkennerek 
használatával vagy – amennyiben az 
utasok elutasították a biztonsági szkenner 
használatát – alternatív módszerrel végzett 
biztonsági ellenőrzések során esetlegesen 
felmerülő bármely szabálytalanság miatt;

Or. es

Módosítás 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
a testszkennerek képeivel való visszaélés 
valamennyi esetében szankciókat 
alkalmazzanak;

Or. fr

Módosítás 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
9 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra, és amely 
figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi és 
adatvédelmi hatóságok, mint például az 
európai adatvédelmi biztos, az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra – különös tekintettel az 
arányosság és a szükségesség elvére –, 
valamint a lehetséges egészségügyi 
kockázatokra, és amely figyelembe veszi 
az Európai Unió, a nemzetközi és nemzeti 
emberi jogi és adatvédelmi hatóságok, mint 
például az európai adatvédelmi biztos, az 
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 
valamint a terrorizmus elleni küzdelemben 
az emberi jogok védelmével és 
előmozdításával foglalkozó ENSZ-
különmegbízott véleményét;

Or. en

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

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos
alapvető jogokra, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra, és amely 
figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi és 
adatvédelmi hatóságok, mint például az 
európai adatvédelmi biztos, az Európai 

9. hangsúlyozza, hogy a biztonsági 
szkennerek ellenőrzési módszerként való 
használatának lehetővé tételére irányuló 
bármely javaslatot egy hatásvizsgálatban 
alaposan meg kell indokolni, amely kitér a 
lehetséges egészségügyi kockázatokra és 
az alapvető jogok védelmi szintjével 
kapcsolatos kockázatokra, mely célból 
figyelembe kell venni az európai 
adatvédelmi biztos, a 29. cikk szerinti 
munkacsoport és az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége ajánlásait;
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Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

Or. es

Módosítás 71
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra, és amely 
figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi és 
adatvédelmi hatóságok, mint például az 
európai adatvédelmi biztos, az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
lehetséges egészségügyi kockázatokra;

Or. nl

Módosítás 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
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engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra, és amely 
figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi és 
adatvédelmi hatóságok, mint például az 
európai adatvédelmi biztos, az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy arányossági tesztben és egy 
hatásvizsgálatban alaposan meg kell 
indokolni, amely többek között kitér a 
testszkennerekkel kapcsolatos alapvető 
jogokra, a gyakori ellenőrzésen áteső 
utasokat, és a munkájuk során gyakori 
ellenőrzésen áteső személyzetet érintő
lehetséges egészségügyi kockázatokra, és 
amely figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi és 
adatvédelmi hatóságok, mint például az 
európai adatvédelmi biztos, az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

Or. en

Módosítás 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra, és amely 
figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi és 
adatvédelmi hatóságok, mint például az 
európai adatvédelmi biztos, az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely megmutatja, 
hogy egy ilyen kezdeményezés milyen 
valódi hozzáadott értéket képviselne; e 
tekintetben ragaszkodik ahhoz, hogy 
fontos kiszámítani a testszkennerek 
felállításával és használatával kapcsolatos 
beruházási, karbantartási és igazgatási 
költségeket; emlékeztet arra, hogy a 
hatásvizsgálatnak ki kell térnie a 
testszkennerekkel kapcsolatos alapvető 
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jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

jogokra, a lehetséges egészségügyi 
kockázatokra– különös tekintettel a 
sérülékeny személyekre –, valamint a 
személyes adatok védelmére, figyelembe 
véve az Európai Unió, a nemzetközi és 
nemzeti emberi jogi és adatvédelmi 
hatóságok, mint például az európai 
adatvédelmi biztos, a 29. cikk szerinti 
munkacsoport, az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége, valamint a terrorizmus elleni 
küzdelemben az emberi jogok védelmével 
és előmozdításával foglalkozó ENSZ-
különmegbízott véleményét

Or. fr

Módosítás 74
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra, és amely 
figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi és 
adatvédelmi hatóságok, mint például az 
európai adatvédelmi biztos, az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra és a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra; felszólítja a 
Bizottságot, hogy nyújtson meggyőző 
tanulmányokat a testszkennerek azokra az 
utasokra és a személyzet azon tagjaira 
gyakorolt lehetséges egészségügyi 
hatásáról, akiket rendszeres 
ellenőrzéseknek vetnek alá, figyelembe 
véve az Európai Unió, a nemzetközi és 
nemzeti emberi jogi és adatvédelmi 
hatóságok, mint például az európai 
adatvédelmi biztos, az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
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foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

Or. fr

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

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra, és amely 
figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi és 
adatvédelmi hatóságok, mint például az 
európai adatvédelmi biztos, az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra, és amely 
figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi és 
adatvédelmi hatóságok, mint például az 
európai adatvédelmi biztos, az Európai
Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét; úgy véli, hogy egy ilyen 
javaslat elő kell irányoznia a 
testszkennerek hosszú távú nyomon 
követését és értékelését is, figyelembe véve 
az új technológiák fejlődését;

Or. en

Módosítás 76
Ioan Enciu

Véleménytervezet
9 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra, és amely
figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi és 
adatvédelmi hatóságok, mint például az 
európai adatvédelmi biztos, az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot előzetes, alapos kutatások és 
hatásvizsgálatok révén alaposan meg kell 
indokolni, amelyek többek között kitérnek
a testszkennerekkel kapcsolatos alapvető 
jogokra, a lehetséges egészségügyi 
kockázatokra, és amelyek figyelembe 
veszik az Európai Unió, a nemzetközi és 
nemzeti emberi jogi és adatvédelmi 
hatóságok, mint például az európai 
adatvédelmi biztos, az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

Or. ro

Módosítás 77
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra, és amely 
figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi és
adatvédelmi hatóságok, mint például az 
európai adatvédelmi biztos, az Európai 

9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
engedélyezhető átvilágítási módszerként 
való felállításának és használatának 
lehetővé tételére irányuló bármely 
javaslatot egy hatásvizsgálatban alaposan 
meg kell indokolni, amely többek között 
kitér a testszkennerekkel kapcsolatos 
alapvető jogokra, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra, és amely 
figyelembe veszi az Európai Unió, a 
nemzetközi és nemzeti emberi jogi,
adatvédelmi és közegészségügyi hatóságok, 
mint például az európai adatvédelmi biztos, 
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Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott 
véleményét;

az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, a 
terrorizmus elleni küzdelemben az emberi 
jogok védelmével és előmozdításával 
foglalkozó ENSZ-különmegbízott, 
valamint az Egészségügyi Világszervezet
véleményét;

Or. it

Módosítás 78
Sophia in 't Veld

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Polgári Repülési Konferencia műszaki 
munkacsoportjának műszaki előírásainak, 
valamint a testszkennerek értékesítői 
szerződéseinek titkosítását fel kell oldani 
és ezeket a dokumentumokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni;

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Államokban a Belbiztonsági Minisztériumtól az információhoz való szabad 
hozzáférésről szóló törvény alapján a testszkennerekről beszerzett információból kiderült, 
hogy a Szállításbiztonsági Hivatal által megadott műszaki előírások között szerepelt, hogy az 
eszköz képes legyen képek tárolására, felvételére és továbbküldésére.

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

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. úgy véli, hogy a testszkennerek 
repülőtereken való használatáról szóló 
döntést szabad kötelezővé tenni a 
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tagállamok számára; hangsúlyozza, hogy 
amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy 
testszkennereket állít fel a repülőterein, 
akkor ezeknek a testszkennereknek meg 
kell felelniük az uniós szinten előírt 
szabványoknak és 
minimumkövetelményeknek;

Or. en

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

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9b. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a megfelelő 
nemzetközi szerveknél vessék fel a 
testszkennerek használatának kérdését, 
mivel a terrorizmus elleni küzdelem 
globális kihívást jelent, és a légiközlekedés 
védelmére az európai határokon túl is 
törekedni kell;

Or. en

Módosítás 81
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. javasolja, hogy valamennyi utas 
jegyén tüntessék fel a biztonsági 
intézkedések költségeit;

Or. fr
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Módosítás 82
Luis de Grandes Pascual

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. elismeri az utasok jogát arra, hogy 
panaszt tegyenek a biztonsági szkennerek 
használatával vagy – amennyiben az 
utasok elutasítják a biztonsági szkenner 
használatát – alternatív módszerrel végzett 
biztonsági ellenőrzések során felmerülő 
bármely szabálytalanság miatt;

Or. es

Módosítás 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9b. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek 
használata mellett döntő tagállamoknak a 
szubszidiaritás elve alapján lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy az európai 
jogszabályokban meghatározottaknál 
szigorúbb szabványokat alkalmazzanak a 
polgárok és személyes adataik védelme 
vonatkozásában;

Or. fr

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

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. elvárja, hogy a Bizottság a terület 
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szakértőitől származó széles körű, 
független és objektív tudományos 
információkra alapozva, az iparág, a 
tagállamok kormányai és harmadik 
országok befolyása nélkül tegye meg a 
javaslatát;

Or. en

Módosítás 85
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes PascualVéleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. javasolja az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének felkérését arra, hogy 
készítsen átfogó véleményt a 
testszkennerek felállítására és 
használatára vonatkozó bárminemű
javaslat emberi jogi aspektusairól.

törölve

Or. es

Módosítás 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a testszkennerek alternatíváinak 
lehetőségeit, figyelembe véve 
légiközlekedés biztonsági fenyegetéseinek 
észlelésére már használatban lévő egyéb 
intézkedéseket, annak bizonyítása mellett, 
hogy a jelenlegi repülőtéri biztonsági 
ellenőrzési intézkedéseket ezekre a 
szkennerekre kell lecserélni;

Or. en
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Módosítás 87
Luis de Grandes Pascual

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. megismétli és fenntartja az Európai 
Parlament állásfoglalását a tekintetben, 
hogy amennyiben beigazolódik a 
biztonság szavatolását célzó eszközök 
műszaki hatékonysága, 2011-ben és 2013-
ban meg kell szűnnie a folyadékok 
szállítási tilalmának; felkéri a 
tagállamokat és a repülőtereket, hogy 
tegyenek meg minden szükséges lépést 
annak érdekében, hogy a megfelelő 
technológia időben rendelkezésre álljon és 
így a folyadékok szállítási tilalmának 
tervek szerinti megszüntetése ne 
eredményezze a biztonság csökkenését;

Or. es

Módosítás 88
Luis de Grandes Pascual

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10b. úgy véli, hogy a teheráru és postai 
küldemény kockázatelemzésen alapuló 
átvizsgálásának arányosnak kell lennie a 
szállításukkal együtt járó fenyegetésekkel, 
valamint hogy biztosítani kell a megfelelő
védelmet, különösen, ha a teherárut vagy 
a postai küldeményt utasszállító 
repülőgépeken szállítják; úgy véli, hogy a 
teheráru biztonsági szintje tekintetében 
még vannak eltérések a tagállamok között, 
és a tagállamoknak az egyszeri védelmi 
ellenőrzésre irányuló célkitűzéssel 
összhangban biztosítaniuk kell az európai 
teherárura és postai küldeményre 
vonatkozó intézkedések megfelelő 
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alkalmazását;

Or. es

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

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot 
és az illetékes bizottságot, hogy a 
„biztonsági szkenner(ek)” kifejezést – a 
jelentés címében is – helyettesítsék a 
„testszkenner(ek)” kifejezéssel, 
amennyiben a szkennereket személyek 
átvilágítására használják, ezúton 
elkerülve a kellemetlen és szükségtelen 
félreértéseket és kétértelműségeket;

Or. en


