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Grozījums Nr. 1
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
terorismu, un šajā cīņā atbalsta tikai tādu 
likumīgu līdzekļu izmantošanu, kas 
nepieciešami brīvā un atklātā demokrātiskā 
sabiedrībā;

1. uzsver novēršanas un apkarošanas 
nozīmi cīņā pret terorismu un šajā cīņā 
atbalsta tikai tādu likumīgu līdzekļu 
izmantošanu, kas nepieciešami brīvā un 
atklātā demokrātiskā sabiedrībā; atgādina, 
ka pilsoņu uzticībai savas valsts iestādēm 
ir būtiska nozīme, tāpēc ir jāpanāk 
taisnīgs līdzsvars starp nepieciešamību 
nodrošināt drošību un garantēt 
pamattiesības un brīvības;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
terorismu, un šajā cīņā atbalsta tikai tādu 
likumīgu līdzekļu izmantošanu, kas
nepieciešami brīvā un atklātā 
demokrātiskā sabiedrībā;

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
terorismu un izmantot samērīgus un 
tiesiskus drošības pasākumus, kuriem ir 
būtiska nozīme teroraktu novēršanā, un 
uzsver, ka visās izmantotajās metodēs 
jābūt ievērotām pasažieru pamattiesībām 
un paredzētai brīvai un atklātai 
demokrātiskai sabiedrībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
terorismu, un šajā cīņā atbalsta tikai tādu 
likumīgu līdzekļu izmantošanu, kas 
nepieciešami brīvā un atklātā demokrātiskā 
sabiedrībā;

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
terorismu un organizēto noziedzību, kas 
apdraud Eiropas Savienības drošību, kā 
jau ir noteikts Stokholmas programmā, 
un šim nolūkam atbalsta tādu likumīgu 
līdzekļu izmantošanu, kas nepieciešami 
brīvā un atklātā demokrātiskā sabiedrībā;

Or. it

Grozījums Nr. 4
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
terorismu, un šajā cīņā atbalsta tikai tādu 
likumīgu līdzekļu izmantošanu, kas 
nepieciešami brīvā un atklātā demokrātiskā 
sabiedrībā;

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
terorismu, un šajā cīņā atbalsta tikai tādu 
likumīgu līdzekļu izmantošanu, kas 
nepieciešami brīvā un atklātā demokrātiskā 
sabiedrībā, tomēr atgādina, ka vēl aizvien 
nav gūts neviens šādas procedūras 
efektivitātes apliecinājums;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
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terorismu, un šajā cīņā atbalsta tikai tādu 
likumīgu līdzekļu izmantošanu, kas 
nepieciešami brīvā un atklātā demokrātiskā 
sabiedrībā;

terorismu, un atbalsta tikai tādu likumīgu 
līdzekļu izmantošanu, kas nepieciešami 
brīvā un atklātā demokrātiskā sabiedrībā, 
pilnībā ievērojot Pamattiesību hartu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Sophia in 't Veld

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
terorismu, un šajā cīņā atbalsta tikai tādu 
likumīgu līdzekļu izmantošanu, kas 
nepieciešami brīvā un atklātā demokrātiskā 
sabiedrībā;

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
terorismu, un šajā cīņā atbalsta tikai tādu 
likumīgu līdzekļu izmantošanu, kas ir 
noteikti likumā un ir efektīvi un kas 
nepieciešami brīvā un atklātā demokrātiskā 
sabiedrībā un ir samērīgi ar sasniedzamo 
mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
terorismu, un šajā cīņā atbalsta tikai tādu 
likumīgu līdzekļu izmantošanu, kas 
nepieciešami brīvā un atklātā demokrātiskā 
sabiedrībā;

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret 
terorismu, un šajā cīņā atbalsta tikai tādu 
likumīgu un samērīgu līdzekļu 
izmantošanu, kas nepieciešami brīvā un 
atklātā demokrātiskā sabiedrībā;

Or. ro



PE460.651v01-00 6/45 AM\859158LV.doc

LV

Grozījums Nr. 8
Sophia in 't Veld

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir skaidri jānosaka ķermeņa 
skeneru izmantošanas mērķi un 
paredzamā vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka tāpēc jebkuram terorisma 
apkarošanas pasākumam būtu pilnībā 
jāatbilst Eiropas Savienības 
pamattiesībām un pienākumiem, kuri ir 
nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, un 
tam jābūt proporcionālam, paredzētam 
tiesību aktā un tādējādi tam jāaprobežojas 
ar konkrēto mērķi, kādu vēlas sasniegt ar 
šo pasākumu;

2. atgādina, ka jebkura terorisma 
apkarošanas pasākuma vienīgais mērķis ir 
garantēt pilsoņu drošību, balstoties uz 
samērīguma kritērijiem un ievērojot 
pamattiesības un pilsoņu brīvības;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka tāpēc jebkuram terorisma 
apkarošanas pasākumam būtu pilnībā 
jāatbilst Eiropas Savienības pamattiesībām 
un pienākumiem, kuri ir nepieciešami 

2. uzsver, ka tāpēc jebkuram terorisma 
apkarošanas pasākumam būtu pilnībā 
jāatbilst Eiropas Savienības pamattiesībām 
un pienākumiem, kuri ir nepieciešami 
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demokrātiskā sabiedrībā, un tam jābūt 
proporcionālam, paredzētam tiesību aktā 
un tādējādi tam jāaprobežojas ar konkrēto 
mērķi, kādu vēlas sasniegt ar šo pasākumu;

demokrātiskā sabiedrībā, un tam jābūt 
proporcionālam, noteikti nepieciešamam,
paredzētam tiesību aktā un tādējādi tam 
jāaprobežojas ar konkrēto mērķi, kādu 
vēlas sasniegt ar šo pasākumu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka tāpēc jebkuram terorisma 
apkarošanas pasākumam būtu pilnībā 
jāatbilst Eiropas Savienības pamattiesībām 
un pienākumiem, kuri ir nepieciešami 
demokrātiskā sabiedrībā, un tam jābūt 
proporcionālam, paredzētam tiesību aktā 
un tādējādi tam jāaprobežojas ar konkrēto 
mērķi, kādu vēlas sasniegt ar šo pasākumu;

2. uzsver, ka tāpēc jebkuram terorisma 
apkarošanas pasākumam būtu pilnībā 
jāatbilst Eiropas Savienības dalībvalstu
pamattiesībām un pienākumiem, kuri ir 
nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, un 
tam jābūt proporcionālam, paredzētam 
tiesību aktā un tādējādi tam jāaprobežojas 
ar konkrēto mērķi, kādu vēlas sasniegt ar 
šo pasākumu;

Or. nl

Grozījums Nr. 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.a šajā ziņā mudina konkrēti un 
pienācīgi noteikt sasniedzamo mērķi; 
aicina veikt plašu tehnisku ķermeņa 
skeneru lietderības novērtējumu; mudina 
aizliegt ķermeņa skeneru izmantošanu 
jebkura neviennozīmīga vai negatīva 
novērtējuma gadījumā;
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Or. en

Grozījums Nr. 13
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka ķermeņa skeneri ir 
jāizmanto saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2a. piebilst, ka tikai dažas dalībvalstis ir 
veikušas ķermeņa skeneru izmēģinājuma 
pārbaudes1 un rezultātā vairākas no tām 
ir atteikušās no to izmantošanas lielo 
izmaksu, aizkavēšanās un neefektivitātes 
dēļ2, savukārt vairums dalībvalstis nav 
uzstādījušas ķermeņa skenerus vai ir 
iebildušas pret tiem, vai paziņojušas, ka 
netaisās tos iepirkt, uzstādīt un izmantot;
____________________

1 UK, NL, DE, DK.
2 IT un FIN.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.b piebilst, ka, neraugoties uz ķermeņa 
skeneru iekļaušanu atļauto drošības 
pārbaužu metožu sarakstā, dalībvalstīm, 
kuras jau izmanto ķermeņa skenerus, ir 
jānodrošina Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā un Pamattiesību hartā ietverto 
pilsoņu pamattiesību ievērošana, 
aizsardzība un veicināšana, īpaši tiesības 
uz privātumu un veselību, kā to ir noteicis 
arī Eiropas Parlaments;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver, ka dalībvalstis, kuras 
izmantoja ķermeņa skenerus, ir izslēgušas 
vairākas neaizsargāto personu grupas, 
piemēram, bērnus, grūtnieces, vecāka 
gadagājuma iedzīvotājus un personas ar 
invaliditāti vai implantētām medicīniskām 
ierīcēm, kā arī strādniekus, kas bieži 
atrodas starojuma iedarbībā, un šajā jomā 
ir piemērojami vispārēji noteikumi ES 
līmenī, ja dalībvalstis uzstāda un izmanto 
ķermeņa skenerus;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzskata, ka ķermeņa skenerus drīkst 
izmantot tikai tās dalībvalstis, kas ir 
nolēmušas vai nolems tos uzstādīt pēc ad 
hoc principa un attiecībā uz tiem 
izmantošanas veidiem, kad ir iemesls 
uzskatīt, ka tiek apdraudēta drošība, 
piemēram, balstoties uz izlūkošanas 
informāciju, īpašu risku vai draudiem, 
lidojuma galamērķa valsti (ja galamērķa 
valstī īpašu drošības iemeslu dēļ ir 
noteikta pasažieru ķermeņa skenēšana) 
vai izcelsmes valsti (ja izcelsmes valsti 
apdraud teroristu grupas); uzskata, ka 
ķermeņa skenerus nevajag izmantot 
lidojumiem ES iekšienē;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.e atkārtoti uzsver savu negatīvo viedokli 
par ķermeņa skeneru izmantošanas 
efektivitāti, nepieciešamību un 
samērīgumu demokrātiskā sabiedrībā, jo 
tie aizskar un ietekmē pamattiesības uz 
privātumu, datu aizsardzību, veselību, 
domu, pārliecības un ticības brīvību, 
nediskriminēšanu, kā arī saistībā ar to 
lielajām izmaksām un procedūru ilgumu, 
kas negatīvi ietekmē pilsoņus un 
pasažierus;



AM\859158LV.doc 11/45 PE460.651v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 19
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Atzinuma projekts
2.f punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.f aicina Komisiju neiekļaut ķermeņa 
skenerus atļauto pārbaudes metožu 
sarakstā, jo tas mudinātu izmantot 
ķermeņa skenerus valsts līmenī, bet aicina 
tā vietā izdot dalībvalstīm saistošus 
ieteikumus par ķermeņa skeneru 
izmantošanas noteikumiem, ja tās nolemj 
turpināt izmēģinājuma pārbaudes, vai 
piemērot stingrākus pasākumus attiecībā 
uz ķermeņa skeneru izmantošanu 
aviācijas drošības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Atzinuma projekts
2.g punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.g aicina padziļināti analizēt, izvērtēt un 
pārskatīt pašreizējo drošības situāciju un 
procedūras lidostās, tostarp noteikumus 
par šķidrumiem, grafiku šķidrumu 
pārvadāšanas aizlieguma atcelšanai un 
nosacījumus, kas paredzēti attiecībā uz 
drošības pārbaužu tehnoloģiju 
pieejamību, kā arī apsvērt nākotnē 
paredzamo sistemātisko šķidrumu 
drošības pārbaužu procedūru efektivitāti 
un lielās izmaksas;
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Atzinuma projekts
2.h punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.h uzskata, ka komitoloģijas procedūras 
piemērošana – vismaz attiecībā uz 
pasākumiem, kas ietekmē pilsoņu tiesības 
– aviācijas drošības nozarē ir neatbilstoša, 
un aicina aktīvi iesaistīt EP visa 
koplēmuma procesa norises laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka ķermeņa skenerus izmanto 
ne tikai lidostās, bet arī citās sabiedriskās 
vietās; tāpēc mudina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu, kas attiecas uz drošības 
skeneru uzstādīšanu un izmantošanu citās 
vietās, kas nav lidostas;

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 23
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva

Atzinuma projekts
3. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka ķermeņa skenerus izmanto 
ne tikai lidostās, bet arī citās sabiedriskās 
vietās; tāpēc mudina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu, kas attiecas uz drošības 
skeneru uzstādīšanu un izmantošanu citās 
vietās, kas nav lidostas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka ķermeņa skenerus izmanto ne 
tikai lidostās, bet arī citās sabiedriskās 
vietās; tāpēc mudina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu, kas attiecas uz drošības 
skeneru uzstādīšanu un izmantošanu citās 
vietās, kas nav lidostas;

3. norāda, ka ķermeņa skenerus izmanto ne 
tikai lidostās, bet arī citās sabiedriskās 
vietās;

Or. nl

Grozījums Nr. 25
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka ķermeņa skenerus izmanto ne 
tikai lidostās, bet arī citās sabiedriskās 
vietās; tāpēc mudina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu, kas attiecas uz drošības 
skeneru uzstādīšanu un izmantošanu citās 
vietās, kas nav lidostas;

3. norāda, ka ķermeņa skenerus izmanto ne 
tikai lidostās, bet arī citās sabiedriskās 
vietās; tāpēc mudina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu, kas attiecas uz drošības 
skeneru uzstādīšanu un izmantošanu citās 
vietās, kas nav lidostas, kuras tiek 
uzskatītas par pakļautām teroristu 
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uzbrukumam;

Or. it

Grozījums Nr. 26
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka ķermeņa skenerus izmanto
ne tikai lidostās, bet arī citās sabiedriskās 
vietās; tāpēc mudina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu, kas attiecas uz drošības 
skeneru uzstādīšanu un izmantošanu citās 
vietās, kas nav lidostas;

3. uzsver, ka pienākums ievērot 
pamattiesības uz privātumu, datu 
aizsardzību un veselību attiecībā uz 
ķermeņa skeneru izmantošanu ir 
attiecināms visos gadījumos, kad šos 
skenerus izmanto lidostās un arī ārpus 
tām, kā arī visās sabiedriskajās vietās, kur 
ķermeņa skenerus uzstāda vai var 
uzstādīt, un aicina Komisiju uzraudzīt  
dalībvalstu praksi šajā ziņā un 
nodrošināt, ka tiek ievēroti gaidāmie 
noteikumi par pilsoņu tiesību uz 
privātuma, datu, veselības aizsardzību un 
nediskriminēšanu visos ķermeņa skeneru
izmantošanas gadījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes PascualAtzinuma projekts
3.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka lēmums uzstādīt drošības 
skenerus lidostās ir dalībvalstu
kompetencē, līdz ar to tām ir jāievēro 
minimālie kopējie Eiropas Savienības 
noteiktie standarti un prasības, neskarot 
dalībvalstu tiesības piemērot stingrākus 
pasākumus;
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Or. es

Grozījums Nr. 28
Luis de Grandes Pascual

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ierosina, ka pēc kopējo noteikumu par 
drošības skeneru izmantošanu izstrādes 
Komisijai tie ir jāpārskata, lai attiecīgā 
gadījumā pielāgotu noteikumus par 
veselības un pamattiesību uz tehnoloģisko 
progresu aizsardzību;

Or. es

Grozījums Nr. 29
Luis de Grandes Pascual

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina dalībvalstis regulāri uzraudzīt 
drošības skeneru darbības ietekmi 
ilgtermiņā, ņemot vērā jaunākos 
zinātniskos atklājumus, un pārbaudīt, vai 
aprīkojums ir pareizi uzstādīts un tiek 
pareizi izmantots un ekspluatēts;

Or. es

Grozījums Nr. 30
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms 
tos iekļauj atļauto pārbaudes metožu 
sarakstā, atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 

4. prasa, lai visi drošības skeneri, pirms tos 
iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 
atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 
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jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums, tostarp 
ilgtermiņa riski; šajā sakarībā aicina no 
atļauto pārbaudes metožu saraksta 
nepārprotami svītrot jebkādas 
rentgenstaru tehnoloģijas;

jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums, tostarp 
ilgtermiņa riski, tajās jābūt ievērotiem 
Eiropas un valstu tiesību aktiem par 
minimālā sasniedzamā līmeņa (ALARA) 
principu, jāpievērš atbilstoša uzmanība 
neaizsargātajām grupām un jānovērš tādu 
attēlveides tehnoloģiju izmantošana, kuru 
pamatā ir rentgenstaru pārraide; 

Or. es

Grozījums Nr. 31
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms tos 
iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 
atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 
jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums, tostarp 
ilgtermiņa riski; šajā sakarībā aicina no 
atļauto pārbaudes metožu saraksta 
nepārprotami svītrot jebkādas rentgenstaru 
tehnoloģijas;

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms tos 
iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 
atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 
jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums, tostarp 
ilgtermiņa riski un blakusiedarbība, kas 
var saasināt vai no jauna izraisīt 
saslimšanu vai noteiktu veselības stāvokli; 
šajā sakarībā aicina no atļauto pārbaudes 
metožu saraksta nepārprotami svītrot 
jebkādas rentgenstaru tehnoloģijas;

Or. ro

Grozījums Nr. 32
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms tos 
iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms tos 
iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 
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atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 
jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums, tostarp 
ilgtermiņa riski; šajā sakarībā aicina no 
atļauto pārbaudes metožu saraksta 
nepārprotami svītrot jebkādas rentgenstaru 
tehnoloģijas;

atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 
jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums, tostarp 
ilgtermiņa riski; šajā sakarībā aicina no 
atļauto pārbaudes metožu saraksta 
nepārprotami pilnībā svītrot rentgenstaru
tehnoloģijas, ja tās neatbilst esošajiem ES 
veselības standartiem; šajā ziņā īpaša 
uzmanība jāpievērš neaizsargātajiem 
iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms tos 
iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 
atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 
jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums, tostarp 
ilgtermiņa riski; šajā sakarībā aicina no 
atļauto pārbaudes metožu saraksta 
nepārprotami svītrot jebkādas 
rentgenstaru tehnoloģijas;

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms tos 
iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 
atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 
jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums 
pasažierim, tostarp ilgtermiņa riski; šajā 
sakarībā aicina izmantot tādus skenerus, 
kuros tiek izmantots jonizētais starojums, 
piemēram, rentgenstarus, kuriem var būt 
kumulatīva ietekme, ko nepieciešams 
ierobežot, un aicināt veikt turpmāku izpēti 
par to ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms tos 
iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 
atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 
jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums, tostarp 
ilgtermiņa riski; šajā sakarībā aicina no 
atļauto pārbaudes metožu saraksta 
nepārprotami svītrot jebkādas rentgenstaru 
tehnoloģijas;

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms tos 
iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 
atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 
jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums, tostarp 
ilgtermiņa riski; šajā sakarībā aicina no 
atļauto pārbaudes metožu saraksta 
nepārprotami svītrot jebkādas rentgenstaru 
vai cita kaitīga starojuma tehnoloģijas;

Or. ro

Grozījums Nr. 35
Sophia in 't Veld

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms tos 
iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 
atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 
jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums, tostarp 
ilgtermiņa riski; šajā sakarībā aicina no 
atļauto pārbaudes metožu saraksta 
nepārprotami svītrot jebkādas rentgenstaru 
tehnoloģijas;

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms tos 
iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 
atbilstu obligātu tehnisko prasību 
kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā 
jānodrošina, ka ir novērsts jebkāds 
iespējams veselības apdraudējums, tostarp 
ilgtermiņa riski; šajā sakarībā aicina no 
atļauto pārbaudes metožu saraksta 
nepārprotami svītrot jebkādas rentgenstaru 
tehnoloģijas, ņemot vērā pašreizējo 
tehnoloģiju līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
5. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

5. turklāt uzstāj, ka ķermeņa skeneriem 
vajadzētu būt aprīkotiem tikai ar tādu 
tehnoloģiju, kas nerada nekādu iespēju 
atveidot pilnīgus ķermeņa attēlus, bet tikai 
standartizētus dzimumneitrālus 
„zīmuļfigūras” attēlus, kuri ir pilnīgi 
anonīmi, un ka nevajadzētu būt iespējai 
datus apstrādāt vai uzglabāt;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. turklāt uzstāj, ka ķermeņa skeneriem 
vajadzētu būt aprīkotiem tikai ar tādu 
tehnoloģiju, kas nerada nekādu iespēju 
atveidot pilnīgus ķermeņa attēlus, bet tikai
standartizētus dzimumneitrālus 
„zīmuļfigūras” attēlus, kuri ir pilnīgi 
anonīmi, un ka nevajadzētu būt iespējai 
datus apstrādāt vai uzglabāt;

5. norāda, ka aizsardzības skeneriem būs 
jābūt aprīkotiem ar tādu tehnoloģiju, kas 
garantē cilvēka cieņas, privātuma un 
intimitātes aizsardzību, un ir vēlams 
izmantot standarta figūru vai
standartizētus dzimumneitrālus 
„zīmuļfigūras” attēlus un nekavējoties 
iznīcināt attēlus pēc normāli noritējušas 
drošības pārbaudes;

Or. es

Grozījums Nr. 38
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. turklāt uzstāj, ka ķermeņa skeneriem 
vajadzētu būt aprīkotiem tikai ar tādu 
tehnoloģiju, kas nerada nekādu iespēju 
atveidot pilnīgus ķermeņa attēlus, bet tikai 

5. turklāt uzstāj, ka ķermeņa skeneriem 
vajadzētu būt aprīkotiem tikai ar tādu 
tehnoloģiju, kas nerada nekādu iespēju 
atveidot pilnīgus ķermeņa attēlus, bet tikai 
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standartizētus dzimumneitrālus 
„zīmuļfigūras” attēlus, kuri ir pilnīgi 
anonīmi, un ka nevajadzētu būt iespējai 
datus apstrādāt vai uzglabāt;

standartizētus dzimumneitrālus 
„zīmuļfigūras” attēlus, kuri ir pilnīgi 
anonīmi, un ka nevajadzētu būt iespējai 
datus apstrādāt vai uzglabāt; norāda, ka 
darbinieki, kas atbild par apstrādāto datu 
uzglabāšanu, ir jāsauc pie 
kriminālatbildības par viņu darbībām;

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. turklāt uzstāj, ka ķermeņa skeneriem 
vajadzētu būt aprīkotiem tikai ar tādu 
tehnoloģiju, kas nerada nekādu iespēju 
atveidot pilnīgus ķermeņa attēlus, bet tikai 
standartizētus dzimumneitrālus 
„zīmuļfigūras” attēlus, kuri ir pilnīgi 
anonīmi, un ka nevajadzētu būt iespējai
datus apstrādāt vai uzglabāt;

5. turklāt uzstāj, ka ķermeņa skeneriem 
vajadzētu būt aprīkotiem tikai ar tādu 
tehnoloģiju, kas nerada nekādu iespēju 
atveidot pilnīgus ķermeņa attēlus, bet tikai 
standartizētus dzimumneitrālus 
„zīmuļfigūras” attēlus, kuri ir pilnīgi 
anonīmi, un ka nedrīkst būt iespējams
datus apstrādāt vai uzglabāt;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju noteikt sodu par 
neatļautu drošības pārbaužu attēlu 
ierakstīšanu vai izplatīšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina nodrošināt regulāru 
kompetentas organizācijas veiktu tehnisko 
kontroli, lai pārbaudītu ierīces integritāti 
un atbilstību 4. un 5. punktā noteiktajiem 
nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pievērš uzmanību faktam, ka datu 
drošību ļoti apdraud elektronisko 
tīklošanas tehnoloģiju ieviešana; piebilst, 
ka tas ir īpaši attiecināms uz bezvadu 
tehnoloģijām vai savienojamību ar 
internetu;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Atzinuma projekts5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka attēlu ieguvei būs jāatbilst 
Kopienas tiesību aktos par personas datu 
aizsardzību noteiktajām prasībām;
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Or. es

Grozījums Nr. 44
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka nav pietiekamu 
pierādījumu, kas liecinātu, ka ķermeņa 
skeneri izraisa nopietnas slimības, 
piemēram, vēzi, tāpēc saskaņā ar 
piesardzības principu uzskata, ka to 
izmantošana Eiropas Savienībā ir 
jāaizliedz, līdz tiks veikti padziļināti 
pētījumi par reālo risku veselībai, ko 
izraisa dažādu ķermeņa skeneru veidu 
starojuma iedarbība;

Or. ro

Grozījums Nr. 45
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes PascualAtzinuma 
projekts6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka būtu jānodrošina jebkurai 
personai tiesības atteikties no ķermeņa 
skenēšanas, neuzliekot pienākumu sniegt 
kādus paskaidrojumus, kā arī tiesības 
pieprasīt standarta drošības pārbaudi, 
kuras laikā pilnībā ievēro attiecīgās 
personas tiesības un pret viņu izturas ar 
cieņu; šajā sakarībā aicina pienācīgi un 
vispusīgi apmācīt visus drošības 
darbiniekus;

6. uzsver, ka jebkura persona var atteikties 
no ķermeņa skenēšanas un tādā gadījumā 
tai ir piemērojamas alternatīvas 
pārbaudes, kas garantē tikpat efektīvu 
drošību kā drošības skeneri, un šajā 
saistībā aicina Komisiju ierosināt, ka 
drošības darbinieki, kas atbild par 
drošības skeneru izmantošanu, iziet 
atbilstošu apmācību, kurā tiek ņemta vērā 
ietekme uz cilvēka cieņu, veselību un 
personas datu aizsardzību;

Or. es
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Grozījums Nr. 46
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka būtu jānodrošina jebkurai 
personai tiesības atteikties no ķermeņa 
skenēšanas, neuzliekot pienākumu sniegt 
kādus paskaidrojumus, kā arī tiesības 
pieprasīt standarta drošības pārbaudi, kuras 
laikā pilnībā ievēro attiecīgās personas 
tiesības un pret viņu izturas ar cieņu; šajā 
sakarībā aicina pienācīgi un vispusīgi 
apmācīt visus drošības darbiniekus;

6. uzsver, ka būtu jānodrošina jebkurai 
personai tiesības atteikties no ķermeņa 
skenēšanas, neuzliekot pienākumu sniegt 
kādus paskaidrojumus, kā arī tiesības 
pieprasīt standarta drošības pārbaudi, kuras 
laikā pilnībā ievēro attiecīgās personas 
tiesības un pret viņu izturas ar cieņu; 
uzstāj, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 
neaizsargātajiem iedzīvotājiem, 
piemēram, grūtniecēm, bērniem, 
invalīdiem vai iedzīvotājiem, kuri slimo ar 
tādu slimību, kas nepieļauj šāda veida 
pārbaudi; šajā sakarībā aicina pienācīgi un 
vispusīgi apmācīt visus drošības 
darbiniekus;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka būtu jānodrošina jebkurai
personai tiesības atteikties no ķermeņa 
skenēšanas, neuzliekot pienākumu sniegt 
kādus paskaidrojumus, kā arī tiesības 
pieprasīt standarta drošības pārbaudi, 
kuras laikā pilnībā ievēro attiecīgās 
personas tiesības un pret viņu izturas ar 
cieņu; šajā sakarībā aicina pienācīgi un 
vispusīgi apmācīt visus drošības 
darbiniekus;

6. uzsver, ka būtu jānodrošina jebkuram
pasažierim tiesības atteikties no ķermeņa 
skenēšanas, neuzliekot pienākumu sniegt 
kādus paskaidrojumus; atteikuma 
gadījumā attiecīgajai personai jāiziet 
standarta drošības pārbaude, kurai 
jāgarantē tāda paša līmeņa drošība un
kuras laikā pilnībā ievēro attiecīgās 
personas tiesības un pret viņu izturas ar 
cieņu; šajā sakarībā aicina pienācīgi un 
vispusīgi apmācīt visus drošības 
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darbiniekus;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka būtu jānodrošina jebkurai 
personai tiesības atteikties no ķermeņa 
skenēšanas, neuzliekot pienākumu sniegt 
kādus paskaidrojumus, kā arī tiesības 
pieprasīt standarta drošības pārbaudi, kuras 
laikā pilnībā ievēro attiecīgās personas 
tiesības un pret viņu izturas ar cieņu; šajā 
sakarībā aicina pienācīgi un vispusīgi 
apmācīt visus drošības darbiniekus;

6. uzsver, ka būtu jānodrošina jebkurai 
personai tiesības atteikties no ķermeņa 
skenēšanas, neuzliekot pienākumu sniegt 
kādus paskaidrojumus, kā arī tiesības 
pieprasīt standarta drošības pārbaudi, kuras 
laikā pilnībā ievēro attiecīgās personas 
tiesības un pret viņu izturas ar cieņu; šajā 
sakarībā aicina pienācīgi un vispusīgi 
apmācīt visus drošības darbiniekus; aicina 
Komisiju ierosināt alternatīvas ķermeņa 
skenēšanas metodes, paturot prātā, ka 
ikvienam ir tiesības atteikties no šāda 
veida skenēšanas;

Or. ro

Grozījums Nr. 49
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka būtu jānodrošina jebkurai 
personai tiesības atteikties no ķermeņa 
skenēšanas, neuzliekot pienākumu sniegt 
kādus paskaidrojumus, kā arī tiesības
pieprasīt standarta drošības pārbaudi, kuras 
laikā pilnībā ievēro attiecīgās personas 
tiesības un pret viņu izturas ar cieņu; šajā 
sakarībā aicina pienācīgi un vispusīgi 

6. uzsver, ka jebkura persona var atteikties 
no ķermeņa skenēšanas, lai gan ar 
nosacījumu, ka tā sniedz pamatotu 
paskaidrojumu, kā arī šai personai jābūt 
tiesībām pieprasīt standarta drošības 
pārbaudi, kuras laikā pilnībā ievēro 
attiecīgās personas tiesības un pret viņu 
izturas ar cieņu; šajā sakarībā aicina 
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apmācīt visus drošības darbiniekus; pienācīgi un vispusīgi apmācīt visus 
drošības darbiniekus;

Or. nl

Grozījums Nr. 50
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka būtu jānodrošina jebkurai 
personai tiesības atteikties no ķermeņa 
skenēšanas, neuzliekot pienākumu sniegt 
kādus paskaidrojumus, kā arī tiesības
pieprasīt standarta drošības pārbaudi, kuras 
laikā pilnībā ievēro attiecīgās personas 
tiesības un pret viņu izturas ar cieņu; šajā 
sakarībā aicina pienācīgi un vispusīgi 
apmācīt visus drošības darbiniekus;

6. uzsver, ka jebkurai personai jābūt 
tiesībām atteikties no ķermeņa skenēšanas, 
neuzliekot pienākumu sniegt kādus 
paskaidrojumus, kā arī tiesībām pieprasīt
standarta drošības pārbaudi, kuras laikā 
pilnībā ievēro attiecīgās personas tiesības 
un pret viņu izturas ar cieņu; šajā sakarībā 
aicina pienācīgi un vispusīgi apmācīt visus 
drošības darbiniekus;

Or. ro

Grozījums Nr. 51
Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka pašreizējās drošības 
procedūras lidostās neietver pilnīgu 
ķermeņa pārbaudi;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Sophia in 't Veld

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt 
ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām un ka procedūrā, ko 
piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai kas 
saistīta ar atteikšanos no tās, nav 
pieļaujama nekāda profilu izstrāde, kuras 
pamatā būtu dzimums, rase, ādas krāsa, 
etniskā piederība, ģenētiskās iezīmes, 
valoda, reliģija vai uzskati;

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt 
ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām un ka procedūrā, ko 
piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai kas 
saistīta ar atteikšanos no tās, nav 
pieļaujama nekāda profilu izstrāde, kuras 
pamatā būtu dzimums, rase, ādas krāsa, 
etniskā piederība, valstspiederība,
ģenētiskās iezīmes, valoda, reliģija vai 
uzskati;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt 
ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām un ka procedūrā, ko 
piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai kas 
saistīta ar atteikšanos no tās, nav 
pieļaujama nekāda profilu izstrāde, kuras 
pamatā būtu dzimums, rase, ādas krāsa, 
etniskā piederība, ģenētiskās iezīmes, 
valoda, reliģija vai uzskati;

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt 
ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām un ka procedūrā, ko 
piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai kas 
saistīta ar atteikšanos no tās, nav 
pieļaujama nekāda profilu izstrāde, kuras 
pamatā būtu dzimums, rase, ādas krāsa, 
etniskā piederība, ģenētiskās iezīmes, 
valoda, reliģija vai uzskati; uzstāj, ka 
vajadzīgas stabilas tiesiskās garantijas, 
kas nodrošina, ka pasažieri, kuri atsakās
no skenēšanas procesa, necietīs no 
papildu apgrūtinājumiem, tostarp no 
pamatīgām pārbaudēm vai kavējumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt 
ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām un ka procedūrā, 
ko piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai 
kas saistīta ar atteikšanos no tās, nav 
pieļaujama nekāda profilu izstrāde, kuras 
pamatā būtu dzimums, rase, ādas krāsa, 
etniskā piederība, ģenētiskās iezīmes, 
valoda, reliģija vai uzskati;

7. uzsver, ka var izpētīt iemeslus 
atteikumam skenēt ķermeni; uzskata, ka 
procedūrā, ko piemēro pirms ķermeņa 
skenēšanas vai kas saistīta ar atteikšanos 
no tās, nav vēlama nekāda profilu izstrāde, 
kuras pamatā būtu dzimums, rase, ādas 
krāsa, etniskā piederība, ģenētiskās 
iezīmes, valoda, reliģija vai uzskati;

Or. nl

Grozījums Nr. 55
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt 
ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām un ka procedūrā, ko 
piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai kas 
saistīta ar atteikšanos no tās, nav 
pieļaujama nekāda profilu izstrāde, kuras 
pamatā būtu dzimums, rase, ādas krāsa,
etniskā piederība, ģenētiskās iezīmes, 
valoda, reliģija vai uzskati;

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt 
ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām vai radīt tādas 
neērtības kā ilga gaidīšana vai sīka 
pārmeklēšana un ka procedūrā, ko 
piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai kas 
saistīta ar atteikšanos no tās, nav 
pieļaujama nekāda profilu izstrāde, kuras 
pamatā būtu dzimums, rase, ādas krāsa, 
etniskā piederība, ģenētiskās iezīmes, 
valoda, reliģija vai uzskati;

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

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt 
ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām un ka procedūrā, ko 
piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai kas 
saistīta ar atteikšanos no tās, nav 
pieļaujama nekāda profilu izstrāde, kuras 
pamatā būtu dzimums, rase, ādas krāsa, 
etniskā piederība, ģenētiskās iezīmes, 
valoda, reliģija vai uzskati;

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt 
ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām un ka procedūrā, ko 
piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai kas 
saistīta ar atteikšanos no tās, jāaizliedz 
jebkāda diskriminācija dzimuma, rases, 
ādas krāsas, etniskās piederības, 
ģenētisko iezīmju, valodas, reliģijas vai 
pārliecības dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt 
ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām un ka procedūrā, ko 
piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai kas 
saistīta ar atteikšanos no tās, nav 
pieļaujama nekāda profilu izstrāde, kuras 
pamatā būtu dzimums, rase, ādas krāsa, 
etniskā piederība, ģenētiskās iezīmes, 
valoda, reliģija vai uzskati;

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt 
ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām un ka procedūrā, ko 
piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai kas 
saistīta ar atteikšanos no tās, nav 
pieļaujama profilu izstrāde, kuras pamatā 
būtu dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā 
piederība, ģenētiskās iezīmes, valoda, 
reliģija vai uzskati;

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka darbības noteikumiem 
jānodrošina, ka cilvēkus nevar 
izraudzīties drošības skenēšanai, 
pamatojoties uz kritērijiem, kas saistīti ar 
dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko 
piederību, ģenētiskajām iezīmēm, valodu, 
reliģiju vai pārliecību;

Or. es

Grozījums Nr. 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informētas par ķermeņa skeneri, 
tostarp par viņu tiesībām atteikties no 
ķermeņa skenēšanas, un par viņu 
tiesībām iesniegt sūdzību un prasīt 
kompensāciju, ja tiek konstatēti 
pārkāpumi, kuri saistīti ar ķermeņa 
skenēšanu vai šo personu atteikšanos no 
tās un ar parastu drošības pārbaudi, kas 
veikta pēc tam;

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pilnībā, 
pienācīgi un vispusīgi informētas par 
drošības pārbaudēm, izmantojot drošības 
skeneri, tostarp par viņu tiesībām atteikties 
no šādas pārbaudes;

Or. es

Grozījums Nr. 60
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
8. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informētas par ķermeņa skeneri, 
tostarp par viņu tiesībām atteikties no
ķermeņa skenēšanas, un par viņu 
tiesībām iesniegt sūdzību un prasīt 
kompensāciju, ja tiek konstatēti 
pārkāpumi, kuri saistīti ar ķermeņa
skenēšanu vai šo personu atteikšanos no 
tās un ar parastu drošības pārbaudi, kas 
veikta pēc tam;

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informētas par ķermeņa skeneri;

Or. nl

Grozījums Nr. 61
Luis de Grandes PascualAtzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informētas par ķermeņa skeneri,
tostarp par viņu tiesībām atteikties no
ķermeņa skenēšanas, un par viņu 
tiesībām iesniegt sūdzību un prasīt 
kompensāciju, ja tiek konstatēti 
pārkāpumi, kuri saistīti ar ķermeņa 
skenēšanu vai šo personu atteikšanos no 
tās un ar parastu drošības pārbaudi, kas 
veikta pēc tam;

8. uzskata, ka pārbaudāmajām personām 
ir iepriekš jāsaņem visa nepieciešamā 
informācija, īpaši par konkrētā skenera 
darbību, par to, kādus attēlus var redzēt 
un kas tos redz, par nosacījumiem, lai 
tiktu ievērotas privātuma, privātās dzīves 
un datu aizsardzības tiesības, par ietekmi 
uz cilvēka veselību, iespēju atteikties no 
pārbaudes ar skeneri, kā arī par 
pieejamajām alternatīvajām kontroles 
metodēm;

Or. es

Grozījums Nr. 62
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Atzinuma projekts
8. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informētas par ķermeņa skeneri, 
tostarp par viņu tiesībām atteikties no 
ķermeņa skenēšanas, un par viņu tiesībām 
iesniegt sūdzību un prasīt kompensāciju, ja 
tiek konstatēti pārkāpumi, kuri saistīti ar 
ķermeņa skenēšanu vai šo personu 
atteikšanos no tās un ar parastu drošības 
pārbaudi, kas veikta pēc tam;

8. prasa, lai pasažieri, kas ir gatavi ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informēti par ķermeņa skeneri, 
tostarp par viņu tiesībām atteikties no 
ķermeņa skenēšanas, un par viņu tiesībām 
iesniegt sūdzību un prasīt kompensāciju
pārkāpumu gadījumos, kuri saistīti ar 
ķermeņa skenēšanu vai šo personu 
atteikšanos no tās un ar parastu drošības 
pārbaudi, kas veikta pēc tam; uzsver, ka 
informācija par ķermeņa skenēšanu 
ceļotājiem jāsniedz ne tikai aviobiļetes 
rezervēšanas laikā vai lidostas tīmekļa 
vietnē, bet arī drošības kontroles punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informētas par ķermeņa skeneri, 
tostarp par viņu tiesībām atteikties no 
ķermeņa skenēšanas, un par viņu tiesībām 
iesniegt sūdzību un prasīt kompensāciju, ja 
tiek konstatēti pārkāpumi, kuri saistīti ar 
ķermeņa skenēšanu vai šo personu 
atteikšanos no tās un ar parastu drošības 
pārbaudi, kas veikta pēc tam;

8. prasa, lai pasažieriem būtu pieejama 
pienācīgi un vispusīgi saprotama
informācija par pārbaudes procedūru ar 
ķermeņa skeneri, tostarp par viņu tiesībām 
atteikties no ķermeņa skenēšanas, un par 
viņu tiesībām iesniegt sūdzību un prasīt 
kompensāciju, ja tiek konstatēti pārkāpumi, 
kuri saistīti ar ķermeņa skenēšanu vai šo 
personu atteikšanos no tās un ar parastu 
drošības pārbaudi, kas veikta pēc tam;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informētas par ķermeņa skeneri, 
tostarp par viņu tiesībām atteikties no 
ķermeņa skenēšanas, un par viņu tiesībām 
iesniegt sūdzību un prasīt kompensāciju, ja 
tiek konstatēti pārkāpumi, kuri saistīti ar 
ķermeņa skenēšanu vai šo personu 
atteikšanos no tās un ar parastu drošības 
pārbaudi, kas veikta pēc tam;

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informētas par ķermeņa skeneri, 
tostarp par viņu tiesībām atteikties no 
ķermeņa skenēšanas, un par viņu tiesībām 
iesniegt sūdzību un prasīt kompensāciju, ja 
tiek konstatēti pārkāpumi, kuri saistīti ar 
ķermeņa skenēšanu vai šo personu 
atteikšanos no tās un ar parastu drošības 
pārbaudi, kas veikta pēc tam; atgādina, ka 
lidostas drošības personāla apmācība ir 
pamatnepieciešamība;

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informētas par ķermeņa skeneri, 
tostarp par viņu tiesībām atteikties no 
ķermeņa skenēšanas, un par viņu tiesībām 
iesniegt sūdzību un prasīt kompensāciju, ja 
tiek konstatēti pārkāpumi, kuri saistīti ar 
ķermeņa skenēšanu vai šo personu 
atteikšanos no tās un ar parastu drošības 
pārbaudi, kas veikta pēc tam;

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, iepriekš tiktu 
pienācīgi un vispusīgi informētas par 
ķermeņa skeneri, tostarp par viņu tiesībām 
atteikties no ķermeņa skenēšanas, un par 
viņu tiesībām iesniegt sūdzību un prasīt 
kompensāciju, ja tiek konstatēti pārkāpumi, 
kuri saistīti ar ķermeņa skenēšanu vai šo 
personu atteikšanos no tās un ar parastu 
drošības pārbaudi, kas veikta pēc tam;

Or. it
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Grozījums Nr. 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informētas par ķermeņa skeneri, 
tostarp par viņu tiesībām atteikties no 
ķermeņa skenēšanas, un par viņu tiesībām 
iesniegt sūdzību un prasīt kompensāciju, ja 
tiek konstatēti pārkāpumi, kuri saistīti ar 
ķermeņa skenēšanu vai šo personu 
atteikšanos no tās un ar parastu drošības 
pārbaudi, kas veikta pēc tam;

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut 
skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un 
vispusīgi informētas par ķermeņa skeneri, 
tostarp par viņu tiesībām atteikties no 
ķermeņa skenēšanas, un par viņu tiesībām 
iesniegt sūdzību un prasīt efektīvu tiesisko 
aizsardzību, ja tiek konstatēti pārkāpumi, 
kuri saistīti ar ķermeņa skenēšanu vai šo 
personu atteikšanos no tās un ar parastu 
drošības pārbaudi, kas veikta pēc tam;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzīst pasažieru tiesības iesniegt 
sūdzību par jebkādu pārkāpumu, kas var 
rasties drošības pārbaudēs ar drošības 
skeneriem un citiem alternatīviem 
līdzekļiem gadījumos, kad pasažieri 
nevēlas drošības pārbaudi ar skeneri;

Or. es

Grozījums Nr. 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns) 



PE460.651v01-00 34/45 AM\859158LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver sodu nozīmi attiecībā uz 
jebkādiem ķermeņa skenera atveidoto 
ķermeņa attēlu ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu un iespējamos 
veselības apdraudējumus un kurā ņemtu 
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu, īpaši ņemot vērā 
proporcionalitātes un nepieciešamības 
principus, un iespējamos veselības 
apdraudējumus un kurā ņemtu vērā 
atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

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

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu un iespējamos 
veselības apdraudējumus un kurā ņemtu 
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) 
un ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
drošības skeneru izmantošanu kā kontroles 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā iekļautu iespējamos 
veselības apdraudējumus un riskus saistībā 
ar pamattiesību aizsardzību, tostarp 
personas datu aizsardzību, attiecībā uz 
kuru jāņem vērā Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja, 29. panta darba grupas un 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 
ieteikumi;

Or. es

Grozījums Nr. 71
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu un iespējamos 
veselības apdraudējumus un kurā ņemtu 
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneriem saistītos iespējamos 
veselības apdraudējumus;
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aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) 
un ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

Or. nl

Grozījums Nr. 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu un iespējamos 
veselības apdraudējumus un kurā ņemtu 
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato
proporcionalitātes pārbaudē un ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu un iespējamos 
pasažieru un to darbinieku veselības 
apdraudējumus, kuri darba laikā pakļauti 
biežām pārbaudēm, un kurā ņemtu vērā 
atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Atzinuma projekts
9. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu un iespējamos 
veselības apdraudējumus un kurā ņemtu
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā parādīts, kāda būtu 
šādas iniciatīvas patiesā pievienotā 
vērtība; šajā saistībā uzstāj, ka ir svarīgi 
aprēķināt ieguldījumu, uzturēšanas un 
pārvaldības izmaksas, kas rastos ķermeņa 
skeneru uzstādīšanas un izmantošanas 
dēļ; atgādina, ka ietekmes novērtējumā 
jāietver arī ar ķermeņa skeneru 
izmantošanu saistīto pamattiesību aspekts 
un iespējamie veselības — īpaši 
neaizsargāto personu veselības —
apdraudējumi un personas datu 
aizsardzība, ņemot vērā atzinumus, ko 
sniegušas Eiropas Savienības, cilvēktiesību 
un datu aizsardzības starptautiskās un 
valstu iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, 29. panta darba 
grupa, Eiropas Savienības Pamattiesību 
aģentūra (FRA) un ANO īpašais referents 
par cilvēktiesību ievērošanu laikā, kad 
notiek cīņa pret terorismu;

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu un iespējamos 

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu un iespējamos 
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veselības apdraudējumus un kurā ņemtu
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

veselības apdraudējumus; aicina Komisiju 
veikt galīgos pētījumus par drošības 
skeneru iespējamo ietekmi uz pasažieru 
un to darbinieku veselību, kuri pakļauti 
regulārām pārbaudēm, ņemot vērā 
atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Georgios Papanikolaou, Simon 
Busuttil

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu un iespējamos 
veselības apdraudējumus un kurā ņemtu 
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu un iespējamos 
veselības apdraudējumus un kurā ņemtu 
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu; uzskata, ka šādā priekšlikumā 
jāparedz arī ķermeņa skeneru ilgtermiņa 
uzraudzība un novērtēšana, ņemot vērā 
jauno tehnoloģiju attīstību;
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Or. en

Grozījums Nr. 76
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
pamattiesību aspektu un iespējamos 
veselības apdraudējumus un kurā ņemtu 
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ar 
agrākiem padziļinātiem pētījumiem 
ietekmes novērtējumiem, kuros cita starpā 
iekļautu ar ķermeņa skeneru izmantošanu 
saistīto pamattiesību aspektu un iespējamos 
veselības apdraudējumus un kuros ņemtu 
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

Or. ro

Grozījums Nr. 77
Salvatore Iacolino

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut 
ķermeņa skeneru uzstādīšanu un 
izmantošanu kā apstiprinātu pārbaudes 
metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes 
novērtējumā, kurā cita starpā iekļautu ar 
ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto 
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pamattiesību aspektu un iespējamos 
veselības apdraudējumus un kurā ņemtu 
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) 
un ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

pamattiesību aspektu un iespējamos 
veselības apdraudējumus un kurā ņemtu 
vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu 
aizsardzības un sabiedrības veselības 
aizsardzības starptautiskās un valstu 
iestādes, piemēram, Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA), 
ANO īpašais referents par cilvēktiesību 
ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu, un Pasaules Veselības 
organizācija;

Or. it

Grozījums Nr. 78
Sophia in 't Veld

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka jādeklasificē Eiropas 
Civilās aviācijas konferences tehniskās 
darba grupas sagatavotie tehniskie 
raksturojumi un ķermeņa skeneru 
piegādes līgumi, un tiem jābūt publiski 
pieejamiem;

Or. en

Pamatojums 

Amerikas Savienotajās Valstīs dokumenti, kas, izmantojot pieprasījumu saskaņā ar 
Informācijas atklātības likumu (FOIA), iegūti no Iekšzemes uzraudzības departamenta par 
drošības skeneriem, liecināja, ka Pārvadājumu drošības administrācijas (TSA) pieprasītajā 
tehniskajā raksturojumā bija paredzēta datu uzglabāšanas, ierakstīšanas un pārsūtīšanas 
iespēja.
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Grozījums Nr. 79
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzskata, ka lēmumu par drošības 
skeneru izmantošanu lidostās nevajadzētu 
padarīt saistošu dalībvalstīm; uzsver, ka 
tad, ja kāda dalībvalsts izvēlas ieviest 
savās lidostās drošības skenerus, tiem 
jābūt atbilstīgiem ES līmenī noteiktajiem 
obligātajiem standartiem un prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Mariya Nedelcheva

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
jautājumu par ķermeņa skeneru 
izmantošanu izvirzīt attiecīgajās 
starptautiskajās organizācijās, ņemot 
vērā, ka cīņa ar terorismu ir pasaules 
mēroga uzdevums un aviācijas drošība 
jāpanāk arī ārpus ES robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns) 
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Atzinuma projekts Grozījums

9.a iesaka katrā aviobiļetē uzrādīt maksu 
par drošības pasākumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Luis de Grandes Pascual

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atzīst pasažieru tiesības iesniegt 
sūdzību par jebkādu pārkāpumu drošības 
pārbaudēs ar drošības skeneriem un, 
izmantojot citus alternatīvus līdzekļus 
gadījumos, kad pasažieri nevēlas drošības 
pārbaudi ar skeneri;

Or. es

Grozījums Nr. 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

9.b uzsver, ka tām dalībvalstīm, kas 
nolemj izmantot ķermeņa skenerus, jābūt 
iespējai saskaņā ar subsidiaritātes 
principu piemērot stingrākus standartus 
pilsoņu un viņu personas datu 
aizsardzības jomā nekā Eiropas tiesību 
aktos noteiktie; 

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

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

9.a sagaida, ka Komisija pamatos savus 
priekšlikumus ar plašu neatkarīgu un 
objektīvu zinātnisku informāciju, kas 
iegūta no ES nozares ekspertiem, bez 
iejaukšanās no rūpniecības nozaru, 
dalībvalstu valdību un trešo valstu puses;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes PascualAtzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa aicināt Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūru sniegt izvērstu 
atzinumu par cilvēktiesību aspektu visos 
priekšlikumos, kuri attiecas uz ķermeņa 
skeneru uzstādīšanu un izmantošanu.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

10.a aicina Komisiju izpētīt alternatīvas 
ķermeņa skeneru izmantošanai, ņemot 
vērā citus pasākumus, ko jau izmanto, lai 
atklātu draudus aviācijas drošībai, kas 
apliecina vajadzību aizstāt pašreizējos 
lidostas drošības uzraudzības pasākumus 
ar šiem skeneriem;
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Grozījums Nr. 87
Luis de Grandes Pascual

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

10.a atkārtoti uzsver un atbalsta Eiropas 
Parlamenta nostāju, ka aizliegums 
pārvadāt šķidrumus jāpārtrauc 
2011. gadā un 2013. gadā, ja tiek 
apstiprināta drošības saglabāšanai 
paredzēto instrumentu tehnoloģiskā 
efektivitāte; aicina dalībvalstis un lidostas 
veikt visus nepieciešamos pasākumus 
piemērotas tehnoloģijas savlaicīgas 
pieejamības nodrošināšanai, lai plānotā 
šķidrumu pārvadāšanas aizlieguma 
pārtraukšana nemazinātu drošību;

Or. es

Grozījums Nr. 88
Luis de Grandes Pascual

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

10.b uzskata, ka kravas un pasta sūtījumu 
pārbaudēm, pamatojoties uz riska analīzi, 
jābūt proporcionālām draudiem, ko rada 
to pārvadāšana, un ka jāparedz pienācīga 
drošība, īpaši tad, ja krava un pasta 
sūtījumi tiek pārvadāti pasažieru 
lidmašīnās; uzskata, ka kravu drošības 
līmenis dalībvalstīs joprojām atšķiras, un 
dalībvalstīm saskaņā ar „vienas pieturas” 
drošības mērķi jānodrošina pašreizējo 
pasākumu Eiropas kravu un pasta 
sūtījumu pārvadāšanas jomā pareiza 
piemērošana;
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Or. es

Grozījums Nr. 89
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

10.a aicina Komisiju, Padomi un atbildīgo 
komiteju aizstāt terminu „drošības 
skeneri(s)” ar terminu „ķermeņa 
skeneri(s)”’, ja skeneris tiek izmantots 
cilvēku skenēšanai, tostarp ziņojuma 
virsrakstā, tādējādi izvairoties no 
nepiemērotas un nevajadzīgas 
neskaidrības un pārpratumiem;

Or. en


