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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą,
tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms 
priemonėms, kurių būtina imtis laisvoje ir 
atviroje demokratinėje visuomenėje;

1. pabrėžia, kad yra svarbu taikyti 
atgrasymo ir prevencines priemones 
kovoje su terorizmu, tačiau šioje srityje 
pritaria tik teisėtoms priemonėms, kurių 
būtina imtis laisvoje ir atviroje 
demokratinėje visuomenėje; dar kartą 
primena, kad piliečių pasitikėjimas 
institucijomis yra labai svarbus, ir kad dėl 
to turi būti sudaryta aiški pusiausvyra 
tarp poreikio užtikrinti saugumą ir 
pagrindinių teisių ir laisvių užtikrinimo.

Or. fr

Pakeitimas 2
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą, 
tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms 
priemonėms, kurių būtina imtis laisvoje ir 
atviroje demokratinėje visuomenėje;

1. pabrėžia kovos su terorizmu ir 
proporcingų bei teisėtų saugos priemonių 
svarbą, kuri yra būtina siekiant išvengti 
teroristinių įvykių ir pabrėžia, kad taikant 
bet kokius metodus, turi būti 
nepažeidžiamos pagrindinės keleivių 
teisės bei atsispindėti laisva ir atvira 
demokratinė visuomenė;

Or. en
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Pakeitimas 3
Salvatore Iacolino

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą, 
tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms 
priemonėms, kurių būtina imtis laisvoje ir 
atviroje demokratinėje visuomenėje;

1. pabrėžia kovos su terorizmu ir 
organizuotu nusikalstamumu svarbą, 
kurie kelia pavojų Europos Sąjungos 
saugumui, kaip nustatyta Stokholmo 
programoje, ir šiuo tikslu pritaria
teisėtoms priemonėms, kurių būtina imtis 
laisvoje ir atviroje demokratinėje 
visuomenėje;

Or. it

Pakeitimas 4
Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą, 
tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms 
priemonėms, kurių būtina imtis laisvoje ir 
atviroje demokratinėje visuomenėje;

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą, 
tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms 
priemonėms, kurių būtina imtis laisvoje ir 
atviroje demokratinėje visuomenėje, bet 
dar kartą primena, kad dar nėra galutinai 
įrodyta, kad tokia procedūra yra 
veiksminga;

Or. fr

Pakeitimas 5
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą, 
tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms 
priemonėms, kurių būtina imtis laisvoje ir 
atviroje demokratinėje visuomenėje;

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą, 
tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms 
priemonėms, kurių būtina imtis laisvoje ir 
atviroje demokratinėje visuomenėje, 
visapusiškai laikantis Pagrindinių teisių 
chartijos;

Or. en

Pakeitimas 6
Sophia in 't Veld

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą, 
tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms 
priemonėms, kurių būtina imtis laisvoje ir 
atviroje demokratinėje visuomenėje;

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą, 
tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms 
veiksmingoms priemonėms, nustatytoms 
teisės aktais, kurių būtina imtis laisvoje ir 
atviroje demokratinėje visuomenėje ir 
kurios yra proporcingos siekiamam 
tikslui;

Or. en

Pakeitimas 7
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą, 
tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms 
priemonėms, kurių būtina imtis laisvoje ir 
atviroje demokratinėje visuomenėje;

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą, 
tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms ir 
proporcingoms priemonėms, kurių būtina 
imtis laisvoje ir atviroje demokratinėje 
visuomenėje;
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Or. ro

Pakeitimas 8
Sophia in 't Veld

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad kūno skenerių
naudojimo tikslai ir tikėtina vertė turi būti 
aiškiai apibrėžta;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad visos kovos su terorizmu 
priemonės turėtų visiškai derėti su 
demokratinei visuomenei būtinomis 
pagrindinėmis teisėmis ir Europos 
Sąjungos įsipareigojimais, taip pat jos 
turėtų būti proporcingos, nustatytos teisės 
aktais ir susietos su konkrečiu tikslu, 
kurio jomis siekiama;

2. primena, kad visų kovos su terorizmu 
priemonių pagrindinis tikslas yra 
užtikrinti piliečių saugumą, remiantis 
proporcingumo kriterijais ir laikantis 
pagrindinių teisių bei pilietinių laisvių;

Or. es

Pakeitimas 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad visos kovos su terorizmu 
priemonės turėtų visiškai derėti su 
demokratinei visuomenei būtinomis 
pagrindinėmis teisėmis ir Europos 
Sąjungos įsipareigojimais, taip pat jos 
turėtų būti proporcingos, nustatytos teisės 
aktais ir susietos su konkrečiu tikslu, kurio 
jomis siekiama;

2. pabrėžia, kad visos kovos su terorizmu 
priemonės turėtų visiškai derėti su 
demokratinei visuomenei būtinomis 
pagrindinėmis teisėmis ir Europos 
Sąjungos įsipareigojimais, taip pat jos 
turėtų būti proporcingos, griežtai 
reikalingos, nustatytos teisės aktais ir 
susietos su konkrečiu tikslu, kurio jomis 
siekiama;

Or. en

Pakeitimas 11
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad visos kovos su terorizmu 
priemonės turėtų visiškai derėti su 
demokratinei visuomenei būtinomis 
pagrindinėmis teisėmis ir Europos 
Sąjungos įsipareigojimais, taip pat jos 
turėtų būti proporcingos, nustatytos teisės 
aktais ir susietos su konkrečiu tikslu, kurio 
jomis siekiama;

2. pabrėžia, kad visos kovos su terorizmu 
priemonės turėtų visiškai derėti su 
demokratinei visuomenei būtinomis 
pagrindinėmis teisėmis ir Europos 
Sąjungos valstybių narių įsipareigojimais, 
taip pat jos turėtų būti proporcingos, 
nustatytos teisės aktais ir susietos su 
konkrečiu tikslu, kurio jomis siekiama;

Or. nl

Pakeitimas 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. šiuo atžvilgiu, norint pasiekti tikslą, 
reikia jį tiksliai ir atitinkamai apibrėžti; 
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ragina vykdyti techninį įvertinimą, 
susijusį su kūno skenerių naudingumu; 
be to ragina uždrausti skenerių 
naudojimą bet kokio dviprasmiško arba 
negatyvaus įvertinimo atveju;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad kūno skenerių 
naudojimas turi atitikti Direktyvą 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad tik kelios valstybės narės 
vykdė teismo procesus dėl kūno skenerių1 

, po kurių daugelis iš jų atsisakė kūno 
skenerių dėl didelių sąnaudų, vėlavimų ir 
neveiksmingumo2, kai tuo tarpu daugelyje 
valstybių narių jie nebuvo įdiegti, 
valstybės narės pasipriešino arba teigė, 
kad neketina pirkti, įdiegti ir naudoti 
kūno skenerių;
1 Jungtinė karalystė, Nyderlandai, 
Vokietija, Danija.
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2 Italija ir Suomija.

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pažymi, kad nors ir kūno skeneriai 
buvo įtraukti į leidžiamų patikrinimo 
metodų sąrašą, valstybės narės, jau 
naudojančios kūno skenerius, yra 
pasiryžusios užtikrinti, kad yra laikomasi 
pagrindinių piliečių teisių, puoselėjamų 
EŽTK ir Pagrindinių teisių chartijoje, jos 
yra apsaugotos ir skatinamos, ypač teisė į 
privatumą ir į sveikatą, kaip dar 
reikalauja Europos Parlamentas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia, kad tos valstybės narės, 
kurios naudoja kūno skenerius, jų netaiko 
kai kurioms pažeidžiamų asmenų 
kategorijoms pvz., vaikams, 
besilaukiančioms moterims, vyresnio 
amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia ar 
tiems, kuriems yra implantuoti medicinos 
prietaisai bei spinduliuotės poveikį dažnai 
patiriantiems darbuotojam, ir pabrėžia, 
kad bendros taisyklės šioje srityje turi būti 
taikomos ES lygmeniu, kai valstybės 
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narės diegia ir taiko kūno skenerius;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. mano, kad kūno skeneriai turi būti 
naudojami tik tose valstybėse narėse, 
kurios nusprendė ar nuspręs juos įdiegti 
ad hoc pagrindu, ir tiems skrydžiams, kai 
saugumui kyla pavojus pvz., remiantis 
žvalgybos informacija, konkrečia rizika 
bei pavojais, skrydžio paskirties šalimi (jei 
paskirties šalis reikalauja taikyti kūno 
skenerius dėl konkrečių saugumo 
priežasčių) ar kilmės šalimi (jei kilmės 
šalis yra teroristų grupuočių taikinys); 
mano, kad kūno skeneriai neturėtų būti 
naudojami ES vidaus skrydžiams;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. dar kartą pakartoja neigiamą 
nuomonę, susijusią su kūno skenerių 
naudojimo veiksmingumu, poreikiu ir 
proporcingumu demokratinėje 
visuomenėje, dėl jų trukdančiojo pobūdžio 
ir poveikio pagrindinėms teisėms į 
privatumą, duomenų apsaugą, sveikatą, 
minties, sąžinės ir religijos laisvę, 
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nediskriminaciją, taip pat ir dėl didelių 
sąnaudų ir  daug laiko atimančių 
procedūrų, sukeliančių neigiamą poveikį 
piliečiams ir keleiviams;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2f. prašo Komisijos kūno skenerių 
neįtraukti į leistinų tikrinimo metodų 
sąrašą, kadangi dėl to nacionaliniu 
lygmeniu bus sukurta paskata naudoti 
kūno skenerius, bet ragina vietoj to 
parengti valstybėms narėms privalomas 
rekomendacijas, susijusias su kūno 
skenerių naudojimo taisyklėmis, jei jos 
nuspręs tęsti bandymus arba taikyti 
griežtesnes taisykles, susijusias su kūno 
skenerių naudojimu aviacijos saugumo 
srityje;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2g. prašo vykdyti išsamią analizę, įvertinti 
ir peržiūrėti dabartinę saugumo padėtį ir 
procedūras oro uostuose, įskaitant skysčių 
reguliavimą, nustatyti tvarkaraščius, 
susijusius su skysčių uždraudimo ir 
sąlygų panaikinimu, atsižvelgiant į 
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galimybę taikyti tikrinimo technologijas, 
tuo pat metu vykdant apklausas, 
susijusias su ateities procedūromis, 
taikomomis sisteminiam skysčių 
tikrinimui;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2h. mano, kad komitologijos procedūra 
aviacijos saugumo sektoriuje, bent jau 
toms priemonėms, kurios turi poveikį 
piliečių teisėms, yra netaikoma ir ragina 
Europos Parlamentą visapusiškai 
dalyvauti, vykdant bendro sprendimo 
procedūrą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad kūno skenerius naudoti 
galima ne tik oro uostuose, bet ir kitose 
viešose vietose; ptaigi primygtinai ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymą dėl kūno 
skenerių įrengimo ir naudojimo ne oro 
uostuose;

Išbraukta.

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad kūno skenerius naudoti 
galima ne tik oro uostuose, bet ir kitose 
viešose vietose; ptaigi primygtinai ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymą dėl kūno 
skenerių įrengimo ir naudojimo ne oro 
uostuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 24
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad kūno skenerius naudoti 
galima ne tik oro uostuose, bet ir kitose 
viešose vietose; ptaigi primygtinai ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymą dėl kūno 
skenerių įrengimo ir naudojimo ne oro 
uostuose;

3. pabrėžia, kad kūno skenerius naudoti 
galima ne tik oro uostuose, bet ir kitose 
viešose vietose;

Or. nl

Pakeitimas 25
Salvatore Iacolino

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad kūno skenerius naudoti 
galima ne tik oro uostuose, bet ir kitose 
viešose vietose; ptaigi primygtinai ragina 

3. pabrėžia, kad kūno skenerius naudoti 
galima ne tik oro uostuose, bet ir kitose 
viešose vietose; taigi primygtinai ragina 
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Komisiją pateikti pasiūlymą dėl kūno 
skenerių įrengimo ir naudojimo ne oro 
uostuose;

Komisiją pateikti pasiūlymą dėl kūno 
skenerių, kurie yra pritaikyti ir jautrūs 
teroristų išpuoliams, įrengimo ir 
naudojimo ne oro uostuose;

Or. it

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad kūno skenerius naudoti 
galima ne tik oro uostuose, bet ir kitose 
viešose vietose; ptaigi primygtinai ragina 
Komisiją pateikti pasiūlymą dėl kūno 
skenerių įrengimo ir naudojimo ne oro 
uostuose;

3. pabrėžia, kad pareiga nepažeisti 
pagrindinių teisių į privatumą, duomenų 
apsaugą ir sveikatą, susijusių su kūno 
skenerių naudojimu, taikoma visur, kur 
skeneriai yra naudojami ir taip pat už oro 
uosto ribų bei apskritai visose viešosiose 
vietose, kur kūno skeneriai galėtų būti 
naudojami, ir dėl šios priežasties ragina 
Komisiją kontroliuoti valstybių narių 
pastangas, susijusias su šiuo aspektu, ir 
užtikrinti, kad būsimos taisyklės dėl 
piliečių teisių į privatumą apsaugos, 
duomenų apsaugos, sveikatos bei 
nediskriminacijos būtų taikomos visur, 
kur tik naudojami kūno skeneriai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad sprendimas įdiegti 
saugumo skenerius oro uostuose 
priklauso valstybių narių kompetencijai ir 
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šiame kontekste jos turi laikytis minimalių 
Europos Sąjungos nustatytų bendrų 
standartų ir reikalavimų, nepažeidžiant 
valstybių narių teisės taikyti griežtesnes 
priemones;

Or. es

Pakeitimas 28
Luis de Grandes Pascual

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. siūlo, kad, kai tik bus nustatytos 
saugumo skenerių naudojimo bendrosios 
taisyklės, Komisija turi jas peržiūrėti, jei 
reikia, pritaikydama nuostatas dėl 
sveikatos apsaugos ir pagrindines teises 
prie technologijų pažangos;

Or. es

Pakeitimas29
Luis de Grandes Pascual

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. prašo valstybių narių nuolat 
kontroliuoti ilgalaikį kūno skenerių 
poveikį atsižvelgiant į naujausią mokslo 
raidą ir prižiūrėti, kad šių aparatų 
įrengimas, naudojimas ir veikimas atitiktų 
normas;

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą 
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 
sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę; šiuo požiūriu ragina iš 
leidžiamų patikros metodų sąrašo aiškiai 
išbraukti bet kokio tipo rentgeno 
spindulių technologijas;

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą 
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 
sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę, nepažeisti Europos ir 
nacionalinių teisės aktų, susijusių su 
ALARA principu, skirti ypatingą dėmesį 
pažeidžiamoms grupėms ir užkirsti kelią 
vaizdo technologijų, paremtų rentgeno 
spindulių perdavimu, naudojimui; 

Or. es

Pakeitimas 31
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą 
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 
sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę; šiuo požiūriu ragina iš 
leidžiamų patikros metodų sąrašo aiškiai 
išbraukti bet kokio tipo rentgeno spindulių 
technologijas;

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą 
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 
sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę ir pašalinį poveikį, kuris 
gali pabloginti ar vėl sukelti ligas arba 
sudaryti tam sąlygas; šiuo požiūriu ragina 
iš leidžiamų patikros metodų sąrašo aiškiai 
išbraukti bet kokio tipo rentgeno spindulių 
technologijas;
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Or. ro

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą 
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 
sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę; šiuo požiūriu ragina iš 
leidžiamų patikros metodų sąrašo aiškiai 
išbraukti bet kokio tipo rentgeno spindulių 
technologijas;

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą 
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 
sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę; šiuo požiūriu ragina iš 
leidžiamų patikros metodų sąrašo aiškiai 
išbraukti visas rentgeno spindulių 
technologijas, jei jos neatitinka 
egzistuojančių ES sveikatos standartų; 
šiuo požiūriu ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas pažeidžiamiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 33
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą 
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 
sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę; šiuo požiūriu ragina iš 
leidžiamų patikros metodų sąrašo aiškiai 

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą 
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 
sveikatai keliamos grėsmės keleiviui, 
įskaitant ilgalaikę grėsmę; šiuo požiūriu 
ragina, kad būtų apribojamas šių 
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išbraukti bet kokio tipo rentgeno 
spindulių technologijas;

skenerių, kuriuose naudojama 
jonizuojanti spinduliuotė, pvz., rentgeno 
spinduliai, galintys turėti ilgalaikių 
padarinių, naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 34
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą 
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 
sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę; šiuo požiūriu ragina iš 
leidžiamų patikros metodų sąrašo aiškiai 
išbraukti bet kokio tipo rentgeno spindulių 
technologijas;

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą 
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 
sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę; šiuo požiūriu ragina iš 
leidžiamų patikros metodų sąrašo aiškiai 
išbraukti bet kokio tipo rentgeno spindulių 
ar bet kokios kitos rūšies kenksmingų 
spindulių technologijas;

Or. ro

Pakeitimas 35
Sophia in 't Veld

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą 
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio 
modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą
patikrinti, ar kūno skenerio modelis 
atitinka minimalius techninius 
reikalavimus; šie reikalavimai taip pat 
turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios 
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sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę; šiuo požiūriu ragina iš 
leidžiamų patikros metodų sąrašo aiškiai 
išbraukti bet kokio tipo rentgeno spindulių 
technologijas;

sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę; šiuo požiūriu ragina iš 
leidžiamų patikros metodų sąrašo aiškiai 
išbraukti bet kokio tipo rentgeno spindulių 
technologijas dabartiniame technologijų 
etape;

Or. en

Pakeitimas 36
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. taip pat primygtinai ragina užtikrinti, 
kad kūno skeneriuose būtų naudojamos 
tik technologijos, nesuteikiančios jokios 
galimybės atkurti tikroviškų kūno vaizdų, 
bet perduodančios tik standartizuotus, 
nuo lyties nepriklausomus visiškai 
anonimiškus stilizuotus kūno atvaizdus, ir 
kad nebūtų galimybės tvarkyti arba 
saugoti duomenis;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. taip pat primygtinai ragina užtikrinti, 
kad kūno skeneriuose būtų naudojamos 
tik technologijos, nesuteikiančios jokios 
galimybės atkurti tikroviškų kūno vaizdų, 
bet perduodančios tik standartizuotus, 
nuo lyties nepriklausomus visiškai 
anonimiškus stilizuotus kūno atvaizdus, ir 

5. pabrėžia, kad kūno skeneriuose turės 
būti naudojamos technologijos, kuriomis 
užtikrinama žmogaus orumo, privatumo ir 
intymumo apsauga, ir pageidautina 
naudoti standartinius atvaizdus arba nuo 
lyties nepriklausomus kūno atvaizdus ir 
kad šie atvaizdai turi būti skubiai 
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kad nebūtų galimybės tvarkyti arba 
saugoti duomenis;

sunaikinti, kai tik užbaigiamas 
patikrinimas be incidentų;

Or. es

Pakeitimas 38
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. taip pat primygtinai ragina užtikrinti, 
kad kūno skeneriuose būtų naudojamos tik 
technologijos, nesuteikiančios jokios 
galimybės atkurti tikroviškų kūno vaizdų, 
bet perduodančios tik standartizuotus, nuo 
lyties nepriklausomus visiškai anonimiškus 
stilizuotus kūno atvaizdus, ir kad nebūtų 
galimybės tvarkyti arba saugoti duomenis;

5. taip pat primygtinai ragina užtikrinti, 
kad kūno skeneriuose būtų naudojamos tik 
technologijos, nesuteikiančios jokios 
galimybės atkurti tikroviškų kūno vaizdų, 
bet perduodančios tik standartizuotus, nuo 
lyties nepriklausomus visiškai anonimiškus 
stilizuotus kūno atvaizdus, ir kad nebūtų 
galimybės tvarkyti arba saugoti duomenis;
pabrėžia, kad darbuotojai, atsakingi už 
apdorotų duomenų saugojimą, už jų 
veiksmus turėtų būti patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn;

Or. ro

Pakeitimas 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. taip pat primygtinai ragina užtikrinti, 
kad kūno skeneriuose būtų naudojamos tik 
technologijos, nesuteikiančios jokios 
galimybės atkurti tikroviškų kūno vaizdų, 
bet perduodančios tik standartizuotus, nuo 
lyties nepriklausomus visiškai anonimiškus 
stilizuotus kūno atvaizdus, ir kad nebūtų
galimybės tvarkyti arba saugoti duomenis;

5. taip pat primygtinai ragina užtikrinti, 
kad kūno skeneriuose būtų naudojamos tik 
technologijos, nesuteikiančios jokios 
galimybės atkurti tikroviškų kūno vaizdų, 
bet perduodančios tik standartizuotus, nuo 
lyties nepriklausomus visiškai anonimiškus 
stilizuotus kūno atvaizdus, ir kad neturi 
būti galimybės tvarkyti arba saugoti jokių 
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duomenų;

Or. en

Pakeitimas 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją taikyti atgrasomąsias 
sankcijas dėl neteisėto saugumo tikrinimo 
atvaizdų duomenų įrašymo ir platinimo;

Or. en

Pakeitimas 41
Cornelia Ernst

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina, kad kompetentinga 
organizacija nuolat vykdytų technines 
patikras, siekiant peržiūrėti prietaisų 
vientisumą ir patikrinti, ar jie atitinka 4 ir 
5 dalyse pateikiamus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia faktą, kad taikant 
elektroninio tinklo technologijas smarkiai 
pakenkiama duomenų apsaugai;  
pabrėžia, kad tai ypač būdinga 
nelaidinėms technologijoms ar 
prisijungimui prie interneto;

Or. en

Pakeitimas 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad gaunant vaizdus, reikia 
laikytis reikalavimų, nustatytų Bendrijos 
teisės aktuose dėl asmens duomenų 
apsaugos;

Or. es

Pakeitimas 44
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad yra pakankamai 
įrodymų pareikšti, kad kūno skeneriai 
sukelia rimtas ligas, pvz., vėžį; todėl, 
atsižvelgiant į atsargumo principą, mano, 
kad jų naudojimas Europos Sąjungoje 
turi būti uždraustas, kol nebus atlikti 
išsamūs tyrimai dėl tikro pavojaus 
sveikatai, kurį sukelia susidūrimas su 
įvairių kūno skenerių spinduliavimu;
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Or. ro

Pakeitimas45
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo turėtų 
turėti teisę atsisakyti būti tikrinamam šiuo 
įrenginiu ir neprivalėti pateikti jokio 
paaiškinimo, taip pat teisę paprašyti atlikti 
standartinę saugumo patikrą, jokiu būdu 
nepažeidžiant šio asmens teisių ir orumo; 
ragina tuo tikslu visam saugumo 
personalui rengti tinkamus išsamius 
mokymus;

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo gali
atsisakyti būti tikrinamas šiuo įrenginiu, 
tokiu atveju turėtų būti pasiūlyti 
alternatyvūs tikrinimo metodai, kuriais 
būtų užtikrinamas tokio paties lygio 
saugumas kaip kūno skeneriais, ir
atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją 
pasiūlyti, kad aviacijos saugumo
darbuotojams, atsakingiems už kūno 
skenerių naudojimą, būtų rengiami 
specialūs mokymai, kuriuose būtų 
atsižvelgiama į poveikį žmogaus orumui ir 
sveikatai ir į asmens duomenų apsaugą;

Or. es

Pakeitimas 46
Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo turėtų 
turėti teisę atsisakyti būti tikrinamam šiuo 
įrenginiu ir neprivalėti pateikti jokio 
paaiškinimo, taip pat teisę paprašyti atlikti 
standartinę saugumo patikrą, jokiu būdu 
nepažeidžiant šio asmens teisių ir orumo; 
ragina tuo tikslu visam saugumo personalui 
rengti tinkamus išsamius mokymus;

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo turėtų 
turėti teisę atsisakyti būti tikrinamam šiuo 
įrenginiu ir neprivalėti pateikti jokio 
paaiškinimo, taip pat teisę paprašyti atlikti 
standartinę saugumo patikrą, jokiu būdu 
nepažeidžiant šio asmens teisių ir orumo; 
pabrėžia, kad reikėtų skirti ypatingą 
dėmesį pažeidžiamiems asmenims, pvz., 
tokiems kaip nėščiosios, vaikai, neįgalieji 
ar žmonės, sergantys ligomis, kurių atveju 
tokia patikra netinkama; ragina tuo tikslu 
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visam saugumo personalui rengti tinkamus 
išsamius mokymus;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo turėtų 
turėti teisę atsisakyti būti tikrinamam šiuo 
įrenginiu ir neprivalėti pateikti jokio 
paaiškinimo, taip pat teisę paprašyti atlikti 
standartinę saugumo patikrą, jokiu būdu 
nepažeidžiant šio asmens teisių ir orumo;
ragina tuo tikslu visam saugumo personalui 
rengti tinkamus išsamius mokymus;

6. pabrėžia, kad kiekvienas keleivis turėtų 
turėti teisę atsisakyti būti tikrinamas šiuo 
įrenginiu ir neprivalėti pateikti jokio 
paaiškinimo; atsisakymo atveju tokiam 
asmeniui turėtų būti atliekama 
standartinė saugumo patikra, kuria būtų 
užtikrintas tokio paties lygio saugumas, 
jokiu būdu nepažeidžiant šio asmens teisių 
ir orumo; ragina tuo tikslu visam saugumo 
personalui rengti tinkamus išsamius 
mokymus;

Or. en

Pakeitimas 48
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo turėtų 
turėti teisę atsisakyti būti tikrinamam šiuo 
įrenginiu ir neprivalėti pateikti jokio 
paaiškinimo, taip pat teisę paprašyti atlikti 
standartinę saugumo patikrą, jokiu būdu 
nepažeidžiant šio asmens teisių ir orumo; 
ragina tuo tikslu visam saugumo personalui 
rengti tinkamus išsamius mokymus;

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo turėtų 
turėti teisę atsisakyti būti tikrinamas šiuo 
įrenginiu ir neprivalėti pateikti jokio 
paaiškinimo, taip pat teisę paprašyti atlikti 
standartinę saugumo patikrą, jokiu būdu 
nepažeidžiant šio asmens teisių ir orumo; 
ragina tuo tikslu visam saugumo personalui 
rengti tinkamus išsamius mokymus; ragina 
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Komisiją pasiūlyti alternatyvių kūno 
patikros metodų atsižvelgiant į tai, kad 
kiekvienas asmuo turi teisę atsisakyti būti 
tikrinamas šiuo įrenginiu;

Or. ro

Pakeitimas 49
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo turėtų 
turėti teisę atsisakyti būti tikrinamam šiuo 
įrenginiu ir neprivalėti pateikti jokio 
paaiškinimo, taip pat teisę paprašyti atlikti 
standartinę saugumo patikrą, jokiu būdu 
nepažeidžiant šio asmens teisių ir orumo;
ragina tuo tikslu visam saugumo personalui 
rengti tinkamus išsamius mokymus;

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo galėtų
atsisakyti būti tikrinamas šiuo įrenginiu, 
nors jam būtų pateiktas akivaizdžiai 
pagrįstas paaiškinimas, ir turi turėti teisę 
paprašyti atlikti standartinę saugumo 
patikrą, jokiu būdu nepažeidžiant šio 
asmens teisių ir orumo; ragina tuo tikslu 
visam saugumo personalui rengti tinkamus 
išsamius mokymus;

Or. nl

Pakeitimas 50
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo turėtų
turėti teisę atsisakyti būti tikrinamam šiuo 
įrenginiu ir neprivalėti pateikti jokio 
paaiškinimo, taip pat teisę paprašyti atlikti 
standartinę saugumo patikrą, jokiu būdu 
nepažeidžiant šio asmens teisių ir orumo;
ragina tuo tikslu visam saugumo personalui 
rengti tinkamus išsamius mokymus;

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo turi
turėti teisę atsisakyti būti tikrinamas šiuo 
įrenginiu ir neprivalėti pateikti jokio 
paaiškinimo, taip pat teisę paprašyti atlikti 
standartinę saugumo patikrą, jokiu būdu 
nepažeidžiant šio asmens teisių ir orumo;
ragina tuo tikslu visam saugumo personalui 
rengti tinkamus išsamius mokymus;
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Or. ro

Pakeitimas 51
Cornelia Ernst

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad dabartinės saugumo 
procedūros oro uostuose neapima visiško 
kūno tikrinimo;

Or. en

Pakeitimas 52
Sophia in 't Veld

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl atsisakymo 
būti tikrinamas kūno skeneriu neturėtų būti 
įtariamas, taip pat pabrėžia, kad prieš kūno 
skenavimą atliekamoje procedūroje arba 
procedūroje, susijusioje su atsisakymu būti 
tikrinamam kūno skeneriu, klasifikavimas 
pagal, pvz., lytį, rasę, odos spalvą, 
priklausomybę etninei grupei, genetines 
savybes, kalbą, religiją arba įsitikinimus, 
yra nepriimtinas;

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl atsisakymo 
būti tikrinamas kūno skeneriu neturėtų būti 
įtariamas, taip pat pabrėžia, kad prieš kūno 
skenavimą atliekamoje procedūroje arba 
procedūroje, susijusioje su atsisakymu būti 
tikrinamam kūno skeneriu, klasifikavimas 
pagal, pvz., lytį, rasę, odos spalvą, tautybę,
priklausomybę etninei grupei, genetines 
savybes, kalbą, religiją arba įsitikinimus, 
yra nepriimtinas;

Or. en

Pakeitimas 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl atsisakymo 
būti tikrinamas kūno skeneriu neturėtų būti 
įtariamas, taip pat pabrėžia, kad prieš kūno 
skenavimą atliekamoje procedūroje arba 
procedūroje, susijusioje su atsisakymu būti 
tikrinamam kūno skeneriu, klasifikavimas 
pagal, pvz., lytį, rasę, odos spalvą, 
priklausomybę etninei grupei, genetines 
savybes, kalbą, religiją arba įsitikinimus, 
yra nepriimtinas;

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl atsisakymo 
būti tikrinamas kūno skeneriu neturėtų būti 
įtariamas, taip pat pabrėžia, kad prieš kūno 
skenavimą atliekamoje procedūroje arba 
procedūroje, susijusioje su atsisakymu būti 
tikrinamam kūno skeneriu, klasifikavimas 
pagal, pvz., lytį, rasę, odos spalvą, 
priklausomybę etninei grupei, genetines 
savybes, kalbą, religiją arba įsitikinimus, 
yra nepriimtinas; pabrėžia, kad teisės 
aktuose turi būti numatytos rimtos 
garantijos, kurios padėtų užtikrinti, kad 
piliečiai, kurie atsisako būti tikrinami 
kūno skeneriais, nepatirtų papildomų 
nepatogumų, įskaitant nuodugnią 
kontrolę ar užlaikymo;

Or. en

Pakeitimas 54
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl 
atsisakymo būti tikrinamas kūno skeneriu 
neturėtų būti įtariamas, taip pat pabrėžia,
kad prieš kūno skenavimą atliekamoje 
procedūroje arba procedūroje, susijusioje 
su atsisakymu būti tikrinamam kūno 
skeneriu, klasifikavimas pagal, pvz., lytį, 
rasę, odos spalvą, priklausomybę etninei 
grupei, genetines savybes, kalbą, religiją 
arba įsitikinimus, yra nepriimtinas;

7. pabrėžia, kad turėtų būti galima ištirti 
priežastis, dėl kurių asmuo atsisakė būti 
tikrinamas; mano, kad prieš kūno 
skenavimą atliekamoje procedūroje arba 
procedūroje, susijusioje su atsisakymu būti 
tikrinamam kūno skeneriu, klasifikavimas 
pagal, pvz., lytį, rasę, odos spalvą, 
priklausomybę etninei grupei, genetines 
savybes, kalbą, religiją arba įsitikinimus, 
yra nepageidautinas;

Or. nl
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Pakeitimas 55
Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl atsisakymo 
būti tikrinamas kūno skeneriu neturėtų būti 
įtariamas, taip pat pabrėžia, kad prieš kūno 
skenavimą atliekamoje procedūroje arba 
procedūroje, susijusioje su atsisakymu būti 
tikrinamam kūno skeneriu, klasifikavimas 
pagal, pvz., lytį, rasę, odos spalvą, 
priklausomybę etninei grupei, genetines 
savybes, kalbą, religiją arba įsitikinimus, 
yra nepriimtinas;

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl atsisakymo 
būti tikrinamas kūno skeneriu neturėtų būti 
įtariamas arba patirti ypatingų 
nepatogumų, tokių kaip ilgas laukimas ar 
nuodugnus patikrinimas, taip pat 
pabrėžia, kad prieš kūno skenavimą 
atliekamoje procedūroje arba procedūroje, 
susijusioje su atsisakymu būti tikrinamam 
kūno skeneriu, klasifikavimas pagal, pvz., 
lytį, rasę, odos spalvą, priklausomybę 
etninei grupei, genetines savybes, kalbą, 
religiją arba įsitikinimus, yra nepriimtinas;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl atsisakymo 
būti tikrinamas kūno skeneriu neturėtų būti 
įtariamas, taip pat pabrėžia, kad prieš kūno 
skenavimą atliekamoje procedūroje arba 
procedūroje, susijusioje su atsisakymu būti 
tikrinamam kūno skeneriu, klasifikavimas 
pagal, pvz., lytį, rasę, odos spalvą, 
priklausomybę etninei grupei, genetines 
savybes, kalbą, religiją arba įsitikinimus, 
yra nepriimtinas;

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl atsisakymo 
būti tikrinamas kūno skeneriu neturėtų būti 
įtariamas, taip pat pabrėžia, kad prieš kūno 
skenavimą atliekamoje procedūroje arba 
procedūroje, susijusioje su atsisakymu būti 
tikrinamam kūno skeneriu, bet kokios 
formos diskriminacija, pvz., dėl lyties,
rasės, odos spalvos, priklausomybės
etninei grupei, genetinių savybių, kalbos, 
religijos arba įsitikinimų, turėtų būti 
uždrausta;

Or. en
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Pakeitimas 57
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl atsisakymo 
būti tikrinamas kūno skeneriu neturėtų būti 
įtariamas, taip pat pabrėžia, kad prieš kūno 
skenavimą atliekamoje procedūroje arba 
procedūroje, susijusioje su atsisakymu būti 
tikrinamam kūno skeneriu, klasifikavimas 
pagal, pvz., lytį, rasę, odos spalvą, 
priklausomybę etninei grupei, genetines 
savybes, kalbą, religiją arba įsitikinimus, 
yra nepriimtinas;

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl atsisakymo 
būti tikrinamas kūno skeneriu neturėtų būti 
įtariamas, taip pat pabrėžia, kad prieš kūno 
skenavimą atliekamoje procedūroje arba 
procedūroje, susijusioje su atsisakymu būti 
tikrinamam kūno skeneriu, įvairių formų
klasifikavimas pagal, pvz., lytį, rasę, odos 
spalvą, priklausomybę etninei grupei, 
genetines savybes, kalbą, religiją arba 
įsitikinimus, yra nepriimtinas;

Or. en

Pakeitimas 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi, kad naudojimo taisyklėmis 
reikia užtikrinti, kad asmenų, kurie bus 
tikrinami kūno skeneriu, atranka negali 
būti grindžiama kriterijais, susijusiais su 
lytimi, rase, odos spalva, priklausomybe 
etninei grupei, genetinėmis savybėmis, 
kalba, religija ar įsitikinimais;

Or. es

Pakeitimas 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę 
atsisakyti būti tikrinamais kūno skeneriais 
ir teisę skųstis bei siekti žalos atlyginimo, 
jei pastebimi pažeidimai, susiję su kūno 
skenavimo procedūromis arba tokios 
patikros procedūros atsisakymu ir po to 
atliekama standartine saugumo patikra;

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti
išsamią, tinkamą ir suprantamą informaciją 
apie patikrą naudojant kūno skenerius, 
įskaitant tų žmonių teisę atsisakyti tokio 
tikrinimo,

Or. es

Pakeitimas 60
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę 
atsisakyti būti tikrinamais kūno skeneriais 
ir teisę skųstis bei siekti žalos atlyginimo, 
jei pastebimi pažeidimai, susiję su kūno 
skenavimo procedūromis arba tokios 
patikros procedūros atsisakymu ir po to 
atliekama standartine saugumo patikra;

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius;

Or. nl

Pakeitimas 61
Luis de Grandes Pascual

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę 
atsisakyti būti tikrinamais kūno skeneriais 
ir teisę skųstis bei siekti žalos atlyginimo, 
jei pastebimi pažeidimai, susiję su kūno 
skenavimo procedūromis arba tokios 
patikros procedūros atsisakymu ir po to 
atliekama standartine saugumo patikra;

8. mano, kad tikrinami asmenys turėtų iš 
anksto gauti visą būtiną informaciją, ypač 
apie atitinkamo kūno skenerio veikimą, 
apie tai, kokie vaizdai gali būti matomi ir 
kas juos gali matyti, apie teisių į 
privatumą apsaugos ir duomenų apsaugos 
sąlygas, poveikį žmonių sveikatai, 
galimybę nesutikti būti tikrinamam kūno
skeneriu ir turimus alternatyvius
kontrolės metodus;

Or. es

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

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę 
atsisakyti būti tikrinamais kūno skeneriais 
ir teisę skųstis bei siekti žalos atlyginimo, 
jei pastebimi pažeidimai, susiję su kūno 
skenavimo procedūromis arba tokios 
patikros procedūros atsisakymu ir po to 
atliekama standartine saugumo patikra;

8. ragina keleiviams, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę 
atsisakyti būti tikrinamais kūno skeneriais 
ir teisę skųstis bei siekti žalos atlyginimo, 
jei pastebimi pažeidimai, susiję su kūno 
skenavimo procedūromis arba tokios 
patikros procedūros atsisakymu ir po to 
atliekama standartine saugumo patikra;
pabrėžia, kad informacija keleiviams apie 
kūno skenerius turėtų būti teikiama ne tik 
užsakant bilietus oro transporto 
bendrovėse ar oro uosto interneto 
svetainėse, bet taip pat ir patikrinimo 
punktuose;

Or. en
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Pakeitimas 63
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę 
atsisakyti būti tikrinamais kūno skeneriais 
ir teisę skųstis bei siekti žalos atlyginimo, 
jei pastebimi pažeidimai, susiję su kūno 
skenavimo procedūromis arba tokios 
patikros procedūros atsisakymu ir po to 
atliekama standartine saugumo patikra;

8. ragina suteikti keleiviams informaciją, 
kad jie tinkamai ir lengvai suprastų 
patikros kūno skeneriais procedūrą, 
įskaitant tų žmonių teisę atsisakyti būti 
tikrinamais kūno skeneriais ir teisę skųstis 
bei siekti žalos atlyginimo, jei pastebimi 
pažeidimai, susiję su kūno skenavimo
procedūromis arba tokios patikros 
procedūros atsisakymu ir po to atliekama 
standartine saugumo patikra;

Or. en

Pakeitimas 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę 
atsisakyti būti tikrinamais kūno skeneriais 
ir teisę skųstis bei siekti žalos atlyginimo, 
jei pastebimi pažeidimai, susiję su kūno 
skenavimo procedūromis arba tokios 
patikros procedūros atsisakymu ir po to 
atliekama standartine saugumo patikra;

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę 
atsisakyti būti tikrinamais kūno skeneriais 
ir teisę skųstis bei siekti žalos atlyginimo, 
jei pastebimi pažeidimai, susiję su kūno 
skenavimo procedūromis arba tokios 
patikros procedūros atsisakymu ir po to 
atliekama standartine saugumo patikra;
todėl primena, kad labai svarbu, jog oro 
uosto saugumo darbuotojams būtų 
rengiami mokymai;

Or. fr
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Pakeitimas 65
Salvatore Iacolino

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę 
atsisakyti būti tikrinamais kūno skeneriais 
ir teisę skųstis bei siekti žalos atlyginimo, 
jei pastebimi pažeidimai, susiję su kūno 
skenavimo procedūromis arba tokios 
patikros procedūros atsisakymu ir po to 
atliekama standartine saugumo patikra;

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, iš anksto
suteikti tinkamą ir suprantamą informaciją 
apie kūno skenerius, įskaitant tų žmonių 
teisę atsisakyti būti tikrinamais kūno 
skeneriais ir teisę skųstis bei siekti žalos 
atlyginimo, jei pastebimi pažeidimai, susiję 
su kūno skenavimo procedūromis arba 
tokios patikros procedūros atsisakymu ir po 
to atliekama standartine saugumo patikra;

Or. it

Pakeitimas 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę 
atsisakyti būti tikrinamais kūno skeneriais 
ir teisę skųstis bei siekti žalos atlyginimo, 
jei pastebimi pažeidimai, susiję su kūno 
skenavimo procedūromis arba tokios 
patikros procedūros atsisakymu ir po to 
atliekama standartine saugumo patikra;

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti 
tikrinamais kūno skeneriais, suteikti 
tinkamą ir suprantamą informaciją apie 
kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę 
atsisakyti būti tikrinamais kūno skeneriais 
ir teisę skųstis bei teisine tvarka siekti
veiksmingo žalos atlyginimo, jei pastebimi 
pažeidimai, susiję su kūno skenavimo 
procedūromis arba tokios patikros 
procedūros atsisakymu ir po to atliekama 
standartine saugumo patikra;

Or. en
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Pakeitimas67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pripažįsta keleivių teisę teikti skundus 
dėl bet kokio pažeidimo, kuris gali būti 
padarytas atliekant patikrą kūno 
skeneriais ir kitais alternatyviais būdais 
tais atvejais, kai keleiviai nenorėjo būti 
tikrinami kūno skeneriais;

Or. es

Pakeitimas 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad svarbu bausti už 
netinkamą kūno skeneriais padarytų 
vaizdų naudojimą;

Or. fr

Pakeitimas 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip 

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, ypač 
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pat galimą grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
(EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros ir JT specialaus pranešėjo 
dėl žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu nuomones;

atsižvelgiant proporcingumo ir būtinybės 
principus, taip pat galimą grėsmę 
sveikatai, atsižvelgiant į Europos Sąjungos, 
tarptautinių ir nacionalinių žmogaus teisių 
ir duomenų apsaugos organizacijų, pvz., 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno (EDAPP), Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūros ir JT 
specialaus pranešėjo dėl žmogaus teisių 
apsaugos kovojant su terorizmu nuomones;

Or. en

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

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip 
pat galimą grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno
(EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros ir JT specialaus pranešėjo 
dėl žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu nuomones;

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip kontrolės metodų 
naudojimo turėtų būti išsamiai pagrįstas 
poveikio vertinimu, įskaitant galimą 
grėsmę sveikatai ir riziką, susijusią su 
pagrindinių teisių apsaugos lygiu, 
įskaitant asmens duomenų apsaugą, tuo 
tikslu reikia atsižvelgti į Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP),
29 straipsnio darbo grupės ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros
rekomendacijas;

Or. es

Pakeitimas 71
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip 
pat galimą grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
(EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros ir JT specialaus 
pranešėjo dėl žmogaus teisių apsaugos 
kovojant su terorizmu nuomones;

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, galimą grėsmę 
sveikatai, susijusią su kūno skeneriais;

Or. nl

Pakeitimas 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip 
pat galimą grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno
(EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros ir JT specialaus pranešėjo 
dėl žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu nuomones;

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas proporcingumo testu ir
poveikio vertinimu, įskaitant, inter alia,
kūno skenerių vertinimą pagrindinių teisių 
aspektu, taip pat galimą grėsmę keleivių ir 
darbuotojų, dažnai tikrinamų vykdant 
pareigas, sveikatai, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos, tarptautinių ir nacionalinių 
žmogaus teisių ir duomenų apsaugos 
organizacijų, pvz., Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP), 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros ir JT specialaus pranešėjo dėl 
žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu, nuomones;
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Or. en

Pakeitimas 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu,
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip 
pat galimą grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno
(EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros ir JT specialaus pranešėjo 
dėl žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu nuomones;

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, iš 
kurio būtų matyti, kokia būtų reali tokios 
iniciatyvos nauda;  šiuo klausimu 
pabrėžia, kad svarbu apskaičiuoti 
investicijų, priežiūros ir valdymo 
sąnaudas, kurios būtų patiriamos 
įrengiant ir naudojant kūno skenerius; 
primena, kad poveikio vertinimas turi taip 
pat apimti kūno skenerių vertinimą 
pagrindinių teisių aspektu, galimą grėsmę 
sveikatai, ypač pažeidžiamų asmenų, ir 
asmens duomenų apsaugą, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno
(EDAPP), 29 straipsnio darbo grupės,
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros ir JT specialaus pranešėjo dėl 
žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu, nuomones;

Or. fr

Pakeitimas 74
Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip 
pat galimą grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno
(EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros ir JT specialaus pranešėjo 
dėl žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu nuomones;

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, taip pat galimą grėsmę 
sveikatai;  ragina Komisiją pateikti 
įtikinamus tyrimus dėl galimo kūno 
skenerių poveikio keleivių ir darbuotojų,
kurie reguliariai tikrinami, sveikatai,
atsižvelgiant į Europos Sąjungos, 
tarptautinių ir nacionalinių žmogaus teisių 
ir duomenų apsaugos organizacijų, pvz., 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno (EDAPP), Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių agentūros ir JT 
specialaus pranešėjo dėl žmogaus teisių 
apsaugos kovojant su terorizmu,
nuomones;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip 
pat galimą grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
(EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros ir JT specialaus pranešėjo 

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip 
pat galimą grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
(EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros ir JT specialaus pranešėjo 
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dėl žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu nuomones;

dėl žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu, nuomones; mano, kad tokiame 
pasiūlyme turėtų taip pat būti numatyta 
ilgalaikė kūno skenerių stebėsena ir 
vertinimas, atsižvelgiant į naujų 
technologijų raidą;

Or. en

Pakeitimas 76
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip 
pat galimą grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno
(EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros ir JT specialaus pranešėjo 
dėl žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu nuomones;

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas detaliais išankstiniais 
tyrimais ir poveikio vertinimais, įskaitant, 
inter alia, kūno skenerių vertinimą 
pagrindinių teisių aspektu, taip pat galimą 
grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos, tarptautinių ir nacionalinių 
žmogaus teisių ir duomenų apsaugos 
organizacijų, pvz., Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP), 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros ir JT specialaus pranešėjo dėl 
žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu, nuomones;

Or. ro

Pakeitimas 77
Salvatore Iacolino

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip 
pat galimą grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno
(EDAPP), Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros ir JT specialaus pranešėjo 
dėl žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu nuomones;

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl 
kūno skenerių kaip leidžiamų patikros 
metodų įrengimo ir naudojimo turėtų būti 
išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, 
įskaitant, inter alia, kūno skenerių 
vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip 
pat galimą grėsmę sveikatai, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių žmogaus teisių, duomenų 
apsaugos ir visuomenės sveikatos
organizacijų, pvz., Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP), 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros, JT specialaus pranešėjo dėl 
žmogaus teisių apsaugos kovojant su 
terorizmu ir Pasaulio sveikatos 
organizacijos, nuomones;

Or. it

Pakeitimas 78
Sophia in 't Veld

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad reikėtų išslaptinti ir 
skelbti viešai Europos civilinės aviacijos 
konferencijos Techninės darbo grupės
technines specifikacijas ir kūno skenerių
pardavimo sutartis;

Or. en

Pagrindimas 

Jungtinėse Amerikos Valstijose dokumentai dėl kūno skenerių, gauti iš Vidaus saugumo 
departamento pateikus prašymą pagal Informacijos laisvės aktą, parodė, kad į Techninės 
darbo grupės technines specifikacijas įėjo galimybė saugoti, įrašyti ar perduoti vaizdus.
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Pakeitimas 79
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. mano, kad valstybėms narėms turėtų 
būti privalomas sprendimas naudoti kūno 
skenerius oro uostuose; pabrėžia, kad, jei 
kuri nors valstybė narė nusprendžia 
įrengti kūno skenerius savo oro uostuose, 
šie kūno skeneriai turėtų atitikti 
būtiniausius ES lygmeniu nustatytus 
standartus ir reikalavimus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
iškelti klausimą dėl kūno skenerių 
naudojimo atitinkamose tarptautinėse 
organizacijose, kadangi kova su terorizmu 
yra pasaulinis uždavinys ir aviacijos 
saugumas turi būti užtikrinamas ir už 
Europos ribų;

Or. en

Pakeitimas 81
Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. rekomenduoja kiekvieno keleivio 
biliete nurodyti saugumo priemonių 
sąnaudas;

Or. fr

Pakeitimas 82
Luis de Grandes Pascual

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pripažįsta keleivių teisę teikti skundus 
dėl bet kokio pažeidimo, kuris padaromas 
atliekant patikrą kūno skeneriais ir kitais 
alternatyviais būdais, kai keleiviai nenori, 
kad juos tikrintų kūno skeneriais;

Or. es

Pakeitimas 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. pabrėžia, kad tos valstybės narės, 
kurios nusprendžia naudoti kūno 
skenerius, turėtų pagal subsidiarumo 
principą galėti taikyti griežtesnius 
standartus nei ES teisės aktuose dėl 
piliečių ir jų asmens duomenų apsaugos 
nustatyti standartai; 

Or. fr
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Pakeitimas 84
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. tikisi, kad Komisija pagrįs savo 
pasiūlymą išsamia nepriklausoma ir 
objektyvia moksline informacija, gauta iš 
šios srities ES ekspertų, nedalyvaujant 
pramonės sektorių atstovams, valstybių 
narių vyriausybėms ir trečiosioms šalims;

Or. en

Pakeitimas 85
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. rekomenduoja paprašyti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
pateikti išsamią nuomonę dėl pasiūlymų 
dėl kūno skenerių įrengimo ir naudojimo 
poveikio grindinėms teisėms atžvilgiu.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. prašo Komisijos apsvarstyti kūno 
skenerių alternatyvas, atsižvelgiant į kitas 
priemones, kurios jau yra naudojamos 
siekiant aptikti aviacijos saugumo 
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grėsmes, ir įrodant, kad būtina dabartines 
oro uosto saugumo kontrolės priemones 
pakeisti šiais skeneriais;

Or. en

Pakeitimas 87
Luis de Grandes Pascual

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pakartoja ir palaiko savo poziciją, 
kad draudimas vežti skysčius turėtų būti 
panaikintas 2011 ir 2013 m., jeigu 
pasitvirtintų, kad priemonių, numatytų 
saugumui užtikrinti, technologijos 
veiksmingos; ragina valstybes nares ir oro 
uostus imtis visų būtinų priemonių 
siekiant laiku įdiegti tinkamas 
technologijas, kad numatytu laiku baigus 
galioti draudimui vežti skysčius 
nesumažėtų saugumas;

Or. es

Pakeitimas 88
Luis de Grandes Pascual

Nuomonės projektas
10 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10b. mano, kad krovinių ir pašto 
tikrinimas remiantis rizikos analize turėtų 
būti proporcingas grėsmei, susijusiai su jų 
gabenimu, ir kad turėtų būti užtikrintas 
tinkamas saugumas, ypač krovinius ir 
paštą gabenant keleiviniais lėktuvais; 
mano, kad krovinių saugumo lygis 
valstybėse narėse tebėra nevienodas turint 
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mintyje vienkartinio patikrinimo tikslą, 
todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
esamos su Europos kroviniais ir paštu 
susijusios priemonės būtų teisingai 
įgyvendinamos;

Or. es

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

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. ragina Komisiją, Tarybą ir atsakingą 
komitetą žodžius „kūno skeneriai“ 
pakeisti žodžiais „kūno skaitytuvai“, kai 
šie įrenginiai naudojami žmonėms 
tikrinti, taip pat ir pranešimo antraštėje, ir 
taip bus išvengta nereikalingos painiavos 
ir dviprasmybių;

Or. en


