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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van 
terrorismebestrijding en ondersteunt in dit 
verband uitsluitend het gebruik van wettige 
middelen, hetgeen een vereiste is in een 
vrije en open democratische samenleving;

1. benadrukt het belang van ontmoediging 
en preventie in het kader van
terrorismebestrijding en ondersteunt in dit 
verband uitsluitend het gebruik van wettige 
middelen, hetgeen een vereiste is in een 
vrije en open democratische samenleving; 
wijst erop dat het vertrouwen van burgers 
in hun instellingen van essentieel belang 
is en dat derhalve het juiste evenwicht 
gevonden moet worden tussen het 
nastreven van veiligheid en het 
waarborgen van de fundamentele 
vrijheden en rechten;

Or. fr

Amendement 2
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van 
terrorismebestrijding en ondersteunt in dit 
verband uitsluitend het gebruik van 
wettige middelen, hetgeen een vereiste is 
in een vrije en open democratische 
samenleving;

1. benadrukt het belang van 
terrorismebestrijding, en het belang van
het gebruik van evenredige en wettige 
veiligheidsmaatregelen, die essentieel zijn 
voor het voorkomen van terroristische 
incidenten, en benadrukt dat alle 
toegepaste methoden de fundamentele 
rechten van passagiers in acht moeten 
nemen en het beginsel van een vrije en 
open democratische samenleving moeten 
weerspiegelen;
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Or. en

Amendement 3
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van 
terrorismebestrijding en ondersteunt in dit 
verband uitsluitend het gebruik van 
wettige middelen, hetgeen een vereiste is in 
een vrije en open democratische 
samenleving;

1. benadrukt het belang van de bestrijding 
van terrorisme en de georganiseerde 
criminaliteit, omdat deze een bedreiging 
vormen voor de veiligheid van de 
Europese Unie, zoals vastgesteld in het 
Stockholmprogramma, en ondersteunt 
daarom het gebruik van wettige middelen, 
hetgeen een vereiste is in een vrije en open 
democratische samenleving;

Or. it

Amendement 4
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van 
terrorismebestrijding en ondersteunt in dit 
verband uitsluitend het gebruik van wettige 
middelen, hetgeen een vereiste is in een 
vrije en open democratische samenleving;

1. benadrukt het belang van 
terrorismebestrijding en ondersteunt in dit 
verband uitsluitend het gebruik van wettige 
middelen, hetgeen een vereiste is in een 
vrije en open democratische samenleving, 
maar wijst erop dat er tot nu toe geen 
onweerlegbaar bewijs geleverd is dat een 
dergelijke aanpak doeltreffend is;

Or. fr
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Amendement 5
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van 
terrorismebestrijding en ondersteunt in dit 
verband uitsluitend het gebruik van wettige 
middelen, hetgeen een vereiste is in een 
vrije en open democratische samenleving;

1. benadrukt het belang van 
terrorismebestrijding en ondersteunt 
uitsluitend het gebruik van wettige 
middelen, hetgeen een vereiste is in een 
vrije en open democratische samenleving 
die het Handvest van de Grondrechten ten 
volle respecteert;

Or. en

Amendement 6
Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van 
terrorismebestrijding en ondersteunt in dit 
verband uitsluitend het gebruik van wettige 
middelen, hetgeen een vereiste is in een 
vrije en open democratische samenleving;

1. benadrukt het belang van 
terrorismebestrijding en ondersteunt in dit 
verband uitsluitend het gebruik van wettige 
middelen die bij wet zijn bepaald, effectief 
zijn en die zijn vereist in een vrije en open 
democratische samenleving en in 
verhouding staan tot het beoogde doel;

Or. en

Amendement 7
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het belang van 1. benadrukt het belang van 
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terrorismebestrijding en ondersteunt in dit 
verband uitsluitend het gebruik van wettige 
middelen, hetgeen een vereiste is in een 
vrije en open democratische samenleving;

terrorismebestrijding en ondersteunt in dit 
verband uitsluitend het gebruik van wettige 
en proportionele middelen, hetgeen een 
vereiste is in een vrije en open 
democratische samenleving;

Or. ro

Amendement 8
Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de doelen en de 
verwachte waarde van het gebruik van 
bodyscanners duidelijk moeten worden 
omschreven;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat maatregelen ter 
bestrijding van terrorisme derhalve in 
overeenstemming moeten zijn met de 
fundamentele rechten en plichten van de 
Europese Unie, zoals in een 
democratische samenleving noodzakelijk 
is, en is van mening dat deze maatregelen 
evenredig moeten zijn, moeten berusten 
op een wettelijke grondslag, en dus in 
verhouding moeten staan tot het 
nagestreefde doel;

2. wijst op het feit dat met maatregelen ter 
bestrijding van terrorisme uitsluitend
wordt beoogd de veiligheid van burgers te 
garanderen en dat deze berusten op 
criteria van evenredigheid en eerbiediging 
van de grondrechten en burgerlijke 
vrijheden;

Or. es
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Amendement 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat maatregelen ter bestrijding 
van terrorisme derhalve in 
overeenstemming moeten zijn met de 
fundamentele rechten en plichten van de 
Europese Unie, zoals in een democratische 
samenleving noodzakelijk is, en is van 
mening dat deze maatregelen evenredig 
moeten zijn, moeten berusten op een 
wettelijke grondslag, en dus in verhouding 
moeten staan tot het nagestreefde doel;

2. benadrukt dat maatregelen ter bestrijding 
van terrorisme derhalve in 
overeenstemming moeten zijn met de 
fundamentele rechten en plichten van de 
Europese Unie, zoals in een democratische 
samenleving noodzakelijk is, en is van 
mening dat deze maatregelen evenredig en
strikt genomen noodzakelijk moeten zijn, 
moeten berusten op een wettelijke 
grondslag en dus in verhouding moeten 
staan tot het nagestreefde doel;

Or. en

Amendement 11
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat maatregelen ter bestrijding 
van terrorisme derhalve in 
overeenstemming moeten zijn met de 
fundamentele rechten en plichten van de 
Europese Unie, zoals in een democratische 
samenleving noodzakelijk is, en is van 
mening dat deze maatregelen evenredig 
moeten zijn, moeten berusten op een 
wettelijke grondslag, en dus in verhouding 
moeten staan tot het nagestreefde doel;

2. benadrukt dat maatregelen ter bestrijding 
van terrorisme derhalve in 
overeenstemming moeten zijn met de 
fundamentele rechten en plichten van de 
lidstaten van de Europese Unie, zoals in 
een democratische samenleving 
noodzakelijk is, en is van mening dat deze 
maatregelen evenredig moeten zijn, moeten 
berusten op een wettelijke grondslag, en 
dus in verhouding moeten staan tot het 
nagestreefde doel;

Or. nl
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Amendement 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept er in dit verband toe op het 
beoogde doel nauwkeurig en fatsoenlijk te 
omschrijven; wenst dat er een uitgebreide 
technische beoordeling wordt uitgevoerd 
van het nut van bodyscanners; dringt er 
voorts op aan het gebruik van 
bodyscanners te verbieden wanneer het 
resultaat van deze beoordeling 
dubbelzinnig of niet positief is; 

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het gebruik van 
bodyscanners in overeenstemming dient te 
zijn met Richtlijn 95/46/EG betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens;

Or. fr
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Amendement 14
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat slechts een handvol 
lidstaten proeven heeft gedaan met 
bodyscanners1 en dat veel van die 
lidstaten vervolgens hebben afgezien van 
het gebruik van bodyscanners vanwege de 
hoge kosten, vertragingen en 
onwerkzaamheid2, terwijl de meeste 
lidstaten geen bodyscanners hebben 
ingevoerd of hebben aangegeven geen 
voorstander te zijn van het gebruik ervan, 
of niet voornemens te zijn bodyscanners 
aan te schaffen, in te voeren en te 
gebruiken;
1 UK, NL, DE, DK.
2 IT en FIN.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. merkt op dat de lidstaten die reeds 
gebruik maken van bodyscanners, 
niettegenstaande de toevoeging van 
bodyscanners aan de lijst van toegestane 
screeningmethoden, gehouden zijn de 
fundamentele rechten van burgers, zoals 
vastgelegd in het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens en in het 
Handvest van de Grondrechten, te 
respecteren, beschermen en te 
bevorderen, in het bijzonder het recht op 
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privacy en gezondheid, zoals daarnaast 
verzocht door het Europees Parlement;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. wijst erop dat de lidstaten die 
bodyscanners hebben gebruikt bepaalde 
categorieën kwetsbare personen hebben 
uitgezonderd, zoals kinderen, zwangere 
vrouwen, ouderen, personen met een 
handicap of met geïmplanteerde medische 
apparaten en werknemers die vaak aan 
straling worden blootgesteld, en wenst dat 
er op dit vlak op EU-niveau 
gemeenschappelijke regels worden 
toegepast wanneer lidstaten bodyscanners 
invoeren en gebruiken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. is van mening dat lidstaten 
die hebben besloten, of zullen besluiten 
bodyscanners in te voeren deze uitsluitend 
op ad-hocbasis mogen gebruiken, en 
alleen bij vluchten waarvan aannemelijk 
is dat de veiligheid in het gedrang is, 
bijvoorbeeld op grond van informatie van 
inlichtingendiensten, van specifieke 



AM\859158NL.doc 11/49 PE460.651v01-00

NL

risico’s of dreigingen, van het land van 
bestemming (wanneer het betreffende 
land vanuit bepaalde 
veiligheidsoverwegingen heeft gevraagd 
de passagiers een bodyscan te laten 
ondergaan) of van het land van vertrek 
(wanneer het betreffende land doelwit is 
van terroristische groeperingen); vindt dat 
bodyscanners niet mogen worden gebruikt 
voor vluchten binnen de EU;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. herhaalt haar negatieve 
standpunt ten aanzien van de 
werkzaamheid, noodzakelijkheid en 
evenredigheid van het gebruik van 
bodyscanners in een democratische 
samenleving vanwege de inbreuk die met
dit gebruik wordt gemaakt op het 
fundamentele recht op privacy, 
gegevensbescherming, gezondheid, 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst en non-discriminatie, en 
daarnaast vanwege de hoge kosten en 
tijdrovende procedures, waarvan burgers 
en passagiers negatieve gevolgen 
ondervinden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

2 septies. roept de Commissie op 
bodyscanners niet op te nemen in de lijst 
van toegestane screeningmethoden omdat 
dat het gebruik van bodyscanners op 
nationaal niveau zou stimuleren, en 
vraagt de Commissie in plaats daarvan te 
komen met bindende aanbevelingen aan 
de lidstaten met betrekking tot de regels 
voor het gebruik van bodyscanners indien 
de lidstaten zouden besluiten de proeven 
voort te zetten of strengere maatregelen in 
te voeren ten aanzien van het gebruik van 
bodyscanners voor de 
luchtvaartbeveiliging;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 octies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 octies. vraagt om een diepgravende 
analyse, evaluatie en herziening van de 
huidige veiligheidssituatie en -procedures 
op luchthavens, met inbegrip van de 
vloeistoffenregeling, en om een 
inschatting van het aan de afschaffing 
van het vloeistoffenverbod gekoppelde 
tijdsschema en van de voorziene 
voorwaarden met betrekking tot de 
beschikbaarheid van 
screeningstechnologie; plaatst daarnaast 
vraagtekens bij de werkzaamheid en hoge 
kosten van toekomstige procedures voor 
het systematisch screenen van 
vloeistoffen;

Or. en
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Amendement 21
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 nonies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 nonies. vindt de comitéprocedure in de 
luchtvaartbeveiligingssector, in ieder 
geval voor maatregelen die gevolgen 
hebben voor de burgerrechten, ongeschikt 
en wenst dat het Europees Parlement een 
volwaardige rol krijgt op basis van 
medebeslissing;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op het feit dat bodyscanners niet 
alleen gebruikt worden op luchthavens, 
maar ook in andere openbare ruimtes; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
een voorstel in te dienen met betrekking 
tot de invoering en het gebruik van 
beveiligingsscanners op andere plaatsen 
dan luchthavens;

Schrappen

Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op het feit dat bodyscanners niet 
alleen gebruikt worden op luchthavens, 
maar ook in andere openbare ruimtes; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
een voorstel in te dienen met betrekking 
tot de invoering en het gebruik van 
beveiligingsscanners op andere plaatsen 
dan luchthavens;

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op het feit dat bodyscanners niet 
alleen gebruikt worden op luchthavens, 
maar ook in andere openbare ruimtes; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
een voorstel in te dienen met betrekking 
tot de invoering en het gebruik van 
beveiligingsscanners op andere plaatsen 
dan luchthavens;

3. wijst op het feit dat bodyscanners niet 
alleen gebruikt worden op luchthavens, 
maar ook in andere openbare ruimten;

Or. nl

Amendement 25
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op het feit dat bodyscanners niet 
alleen gebruikt worden op luchthavens, 
maar ook in andere openbare ruimtes; 

3. wijst op het feit dat bodyscanners niet 
alleen gebruikt worden op luchthavens, 
maar ook in andere openbare ruimtes; 
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dringt er daarom bij de Commissie op aan 
een voorstel in te dienen met betrekking tot 
de invoering en het gebruik van 
beveiligingsscanners op andere plaatsen 
dan luchthavens;

dringt er daarom bij de Commissie op aan 
een voorstel in te dienen met betrekking tot 
de invoering en het gebruik van 
beveiligingsscanners op andere plaatsen 
dan luchthavens, die zijn aangemerkt als 
kwetsbare doelwitten voor terroristische 
aanslagen;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op het feit dat bodyscanners niet 
alleen gebruikt worden op luchthavens, 
maar ook in andere openbare ruimtes; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
een voorstel in te dienen met betrekking 
tot de invoering en het gebruik van 
beveiligingsscanners op andere plaatsen 
dan luchthavens;

3. onderstreept dat de verplichting tot 
inachtneming van het fundamentele recht 
op privacy, gegevensbescherming en 
gezondheid in verband met het gebruik 
van bodyscanners overal waar 
bodyscanners worden gebruikt van 
toepassing is, dus ook buiten luchthavens 
en, in het algemeen, in alle openbare 
ruimtes waar bodyscanners aanwezig zijn 
of zouden kunnen worden ingevoerd; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
op dit vlak toezicht te houden op de 
praktijken van de lidstaten en ervoor te 
zorgen dat de nieuwe regels voor de 
bescherming van het recht van de burger 
op privacy, gegevensbescherming, 
gezondheid en non-discriminatie bij elk 
gebruik van bodyscanners in acht worden 
genomen;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het feit dat het besluit om 
beveiligingsscanners op luchthavens te 
plaatsen onder de bevoegdheid van de 
lidstaten valt en derhalve moet voldoen 
aan de gemeenschappelijke 
minimumnormen en -vereisten die door 
de Europese Unie zijn vastgesteld, zonder 
inbreuk te doen op het recht van de 
lidstaten om strengere maatregelen te 
nemen;

Or. es

Amendement 28
Luis de Grandes Pascual

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt voor dat wanneer de 
gemeenschappelijke normen betreffende 
het gebruik van beveiligingsscanners zijn 
vastgesteld, de Europese Commissie deze 
herziet indien dat noodzakelijk is, 
teneinde de bepalingen inzake de 
bescherming van de gezondheid en de 
grondrechten aan de technologische 
vooruitgang aan te passen;

Or. es
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Amendement 29
Luis de Grandes Pascual

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de lidstaten regelmatig toe 
te zien op de gevolgen op de lange termijn 
van de blootstelling aan 
beveiligingsscanners, daarbij rekening 
houdend met de wetenschappelijke 
vooruitgang, en op de correcte installatie 
en het juiste gebruik en functionering van 
de toestellen;

Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan 
bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 
opleveren, ook niet op de lange termijn; 
verzoekt in verband hiermee alle vormen 
van röntgentechnologie expliciet uit te 
sluiten van de lijst van toegestane 
screeningmethoden;

4. dringt erop aan dat beveiligingsscanners
aan bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 
opleveren, ook niet op de lange termijn, ze 
moeten voldoen aan de Europese en 
nationale wetgeving betreffende het 
ALARA-beginsel, daarbij moet bijzondere 
aandacht worden geschonken aan de 
groepen die als kwetsbaar worden 
beschouwd, en ze moeten het gebruik van 
beeldtechnologieën op basis van de 
emissie van röntgenstraling voorkomen;

Or. es
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Amendement 31
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan 
bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 
opleveren, ook niet op de lange termijn; 
verzoekt in verband hiermee alle vormen 
van röntgentechnologie expliciet uit te 
sluiten van de lijst van toegestane 
screeningmethoden;

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan 
bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 
opleveren, ook niet op de lange termijn en 
evenmin in de vorm van bijkomstige 
risico’s die bepaalde ziekten of 
aandoeningen kunnen verergeren of doen 
terugkomen; verzoekt in verband hiermee 
alle vormen van röntgentechnologie 
expliciet uit te sluiten van de lijst van 
toegestane screeningmethoden;

Or. ro

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan 
bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan 
bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 
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opleveren, ook niet op de lange termijn; 
verzoekt in verband hiermee alle vormen 
van röntgentechnologie expliciet uit te 
sluiten van de lijst van toegestane 
screeningmethoden;

opleveren, ook niet op de lange termijn; 
verzoekt in dit verband hiermee 
röntgenstraaltransmissiebeeldvorming 
expliciet uit te sluiten van de lijst van 
toegestane screeningmethoden wanneer 
deze niet voldoet aan de huidige EU-
gezondheidsnormen; wenst dat er in dit 
verband bijzondere aandacht wordt 
besteed aan kwetsbare personen;

Or. en

Amendement 33
Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan 
bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 
opleveren, ook niet op de lange termijn; 
verzoekt in verband hiermee alle vormen
van röntgentechnologie expliciet uit te
sluiten van de lijst van toegestane 
screeningmethoden;

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan 
bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 
van de passagier opleveren, ook niet op de 
lange termijn; verzoekt in verband hiermee 
het gebruik van scanners die werken met 
ioniserende straling, zoals 
röntgenapparaten, die een cumulatief 
effect kunnen hebben, aan banden te
leggen en om meer onderzoek te laten 
doen naar hun effecten;

Or. en
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Amendement 34
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan 
bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 
opleveren, ook niet op de lange termijn; 
verzoekt in verband hiermee alle vormen 
van röntgentechnologie expliciet uit te 
sluiten van de lijst van toegestane 
screeningmethoden;

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan 
bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 
opleveren, ook niet op de lange termijn; 
verzoekt in verband hiermee alle vormen 
van röntgentechnologie of alle andere 
vormen van schadelijke straling expliciet 
uit te sluiten van de lijst van toegestane 
screeningmethoden;

Or. ro

Amendement 35
Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan 
bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 
opleveren, ook niet op de lange termijn; 
verzoekt in verband hiermee alle vormen 
van röntgentechnologie expliciet uit te 
sluiten van de lijst van toegestane 
screeningmethoden;

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan 
bepaalde technische 
minimumvoorschriften moeten voldoen, 
alvorens zij op een lijst van toegestane 
screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften 
moeten onder andere garanderen dat de 
scanners geen gevaar voor de gezondheid 
opleveren, ook niet op de lange termijn; 
verzoekt in verband hiermee bij de huidige 
stand van de technologie alle vormen van 
röntgentechnologie expliciet uit te sluiten 
van de lijst van toegestane 
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screeningmethoden;

Or. en

Amendement 36
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er voorts op aan dat 
bodyscanners slechts mogen beschikken 
over technische voorzieningen waarmee 
geen beelden van het volledige lichaam, 
maar uitsluitend gestandaardiseerde 
sekseneutrale en volledig 
geanonimiseerde „stick figures” kunnen 
worden gegenereerd, en waarmee geen 
gegevens kunnen worden verwerkt of 
opgeslagen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er voorts op aan dat 
bodyscanners slechts mogen beschikken 
over technische voorzieningen waarmee 
geen beelden van het volledige lichaam, 
maar uitsluitend gestandaardiseerde 
sekseneutrale en volledig geanonimiseerde 
"stick figures" kunnen worden 
gegenereerd, en waarmee geen gegevens 
kunnen worden verwerkt of opgeslagen;

5. onderstreept dat beveiligingsscanners
slechts mogen beschikken over technische 
voorzieningen waarmee de bescherming 
van de menselijke waardigheid, de privacy 
en de persoonlijke levenssfeer worden 
gewaarborgd, waarbij het wenselijk is dat 
er een gestandaardiseerde figuur of
sekseneutrale "stick figures" worden 
gegenereerd en dat de beelden 
onmiddellijk worden vernietigd, nadat er 
een controle zonder incidenten is 
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uitgevoerd;

Or. es

Amendement 38
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er voorts op aan dat bodyscanners 
slechts mogen beschikken over technische 
voorzieningen waarmee geen beelden van 
het volledige lichaam, maar uitsluitend 
gestandaardiseerde sekseneutrale en 
volledig geanonimiseerde "stick figures" 
kunnen worden gegenereerd, en waarmee 
geen gegevens kunnen worden verwerkt of 
opgeslagen;

5. dringt er voorts op aan dat bodyscanners 
slechts mogen beschikken over technische 
voorzieningen waarmee geen beelden van 
het volledige lichaam, maar uitsluitend 
gestandaardiseerde sekseneutrale en 
volledig geanonimiseerde "stick figures" 
kunnen worden gegenereerd, en waarmee 
geen gegevens kunnen worden verwerkt of 
opgeslagen; stelt voor dat bevoegd 
personeel dat de verwerkte gegevens 
opslaat, strafrechtelijk voor zijn daden 
verantwoordelijk gesteld wordt;

Or. ro

Amendement 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er voorts op aan dat bodyscanners 
slechts mogen beschikken over technische 
voorzieningen waarmee geen beelden van 
het volledige lichaam, maar uitsluitend 
gestandaardiseerde sekseneutrale en 
volledig geanonimiseerde "stick figures" 
kunnen worden gegenereerd, en waarmee 
geen gegevens kunnen worden verwerkt

5. dringt er voorts op aan dat bodyscanners 
slechts mogen beschikken over technische 
voorzieningen waarmee geen beelden van 
het volledige lichaam, maar uitsluitend 
gestandaardiseerde sekseneutrale en 
volledig geanonimiseerde "stick figures" 
kunnen worden gegenereerd, en dat het 
niet mogelijk mag zijn gegevens te 
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of opgeslagen; verwerken of op te slaan;

Or. en

Amendement 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie 
afschrikkende sancties in te stellen voor 
het ongeoorloofd opslaan of verspreiden 
van beelden die in het kader van 
veiligheidscontroles zijn gemaakt;

Or. en

Amendement 41
Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wenst dat er op gezette tijden 
controles worden uitgevoerd door een 
daartoe bevoegde organisatie om te 
beoordelen of de apparaten nog in 
originele staat zijn en vast te stellen of ze 
voldoen aan de in paragrafen 4 en 5 
genoemde voorwaarden;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat gegevensbeveiliging 
grotendeels wordt ondermijnd door de 
invoering van netwerktechnologie; merkt 
op dat dit met name geldt voor draadloze 
technologie of connectiviteit met het 
internet;

Or. en

Amendement 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het feit dat het verkrijgen 
van beelden moet voldoen aan de 
communautaire wetgeving betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens;

Or. es

Amendement 44
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat er voldoende bewijs is 
waaruit blijkt dat de bodyscanners 
ernstige ziekten zoals kanker kunnen 
veroorzaken; is overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel van mening dat het 



AM\859158NL.doc 25/49 PE460.651v01-00

NL

gebruik ervan in de Europese Unie 
verboden moet worden, totdat er grondige 
onderzoeken zijn gedaan naar de 
gezondheidsrisico's als gevolg van 
blootstelling aan de straling van 
verschillende soorten bodyscanners;

Or. {RO}ro

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat iedere persoon zonder 
opgaaf van redenen een bodyscan moet 
kunnen weigeren en het recht moet 
hebben een standaard 
beveiligingscontrole te verlangen waarbij 
zijn rechten en waardigheid volledig 
worden geëerbiedigd; verzoekt in dit 
verband om passende en uitgebreide 
scholing voor alle in de beveiliging 
werkzame personen;

6. benadrukt dat iedere persoon een scan 
kan weigeren en zich in dat geval aan 
alternatieve controlemethoden moet 
onderwerpen die een beveiligingsniveau 
garanderen met dezelfde doeltreffendheid 
als beveiligingsscanners; verzoekt de 
Commissie in dit verband voorstellen te 
doen dat veiligheidspersoneel dat 
verantwoordelijk is voor de bediening van 
beveiligingsscanners, specifieke 
informatie ontvangt, zodat zij rekening 
houden met de gevolgen voor de 
menselijke waardigheid, gezondheid en 
bescherming van persoonsgegevens;

Or. es

Amendement 46
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat iedere persoon zonder 
opgaaf van redenen een bodyscan moet 

6. benadrukt dat iedere persoon zonder 
opgaaf van redenen een bodyscan moet 
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kunnen weigeren en het recht moet hebben 
een standaard beveiligingscontrole te 
verlangen waarbij zijn rechten en 
waardigheid volledig worden geëerbiedigd; 
verzoekt in dit verband om passende en 
uitgebreide scholing voor alle in de 
beveiliging werkzame personen;

kunnen weigeren en het recht moet hebben 
een standaard beveiligingscontrole te 
verlangen waarbij zijn rechten en 
waardigheid volledig worden geëerbiedigd; 
dringt erop aan dat er speciale aandacht 
besteed wordt aan kwetsbare personen, 
zoals zwangere vrouwen, kinderen, 
personen met een handicap en personen 
voor wie dit type controle wegens hun 
gezondheidstoestand ongeschikt is;
verzoekt in dit verband om passende en 
uitgebreide scholing voor alle in de 
beveiliging werkzame personen;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat iedere persoon zonder 
opgaaf van redenen een bodyscan moet 
kunnen weigeren en het recht moet 
hebben een standaard beveiligingscontrole 
te verlangen waarbij zijn rechten en 
waardigheid volledig worden geëerbiedigd; 
verzoekt in dit verband om passende en 
uitgebreide scholing voor alle in de 
beveiliging werkzame personen;

6. benadrukt dat iedere passagier zonder 
opgaaf van redenen een bodyscan moet 
kunnen weigeren; bij weigering moet de 
betreffende persoon een standaard 
beveiligingscontrole ondergaan die garant 
staat voor hetzelfde veiligheidsniveau,
waarbij zijn rechten en waardigheid 
volledig worden geëerbiedigd; verzoekt in 
dit verband om passende en uitgebreide 
scholing voor alle in de beveiliging 
werkzame personen;

Or. en

Amendement 48
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat iedere persoon zonder 
opgaaf van redenen een bodyscan moet 
kunnen weigeren en het recht moet hebben 
een standaard beveiligingscontrole te 
verlangen waarbij zijn rechten en 
waardigheid volledig worden geëerbiedigd; 
verzoekt in dit verband om passende en 
uitgebreide scholing voor alle in de 
beveiliging werkzame personen;

6. benadrukt dat iedere persoon zonder 
opgaaf van redenen een bodyscan moet 
kunnen weigeren en het recht moet hebben 
een standaard beveiligingscontrole te 
verlangen waarbij zijn rechten en 
waardigheid volledig worden geëerbiedigd; 
verzoekt in dit verband om passende en 
uitgebreide scholing voor alle in de 
beveiliging werkzame personen; verzoekt 
de Commissie om alternatieve methoden 
voor te stellen om het lichaam te scannen, 
aangezien iedereen het recht heeft om 
deze vorm van scannen te weigeren;

Or. ro

Amendement 49
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat iedere persoon zonder
opgaaf van redenen een bodyscan moet
kunnen weigeren en het recht moet hebben 
een standaard beveiligingscontrole te 
verlangen waarbij zijn rechten en 
waardigheid volledig worden geëerbiedigd; 
verzoekt in dit verband om passende en 
uitgebreide scholing voor alle in de 
beveiliging werkzame personen;

6. benadrukt dat iedere persoon, weliswaar 
mét opgaaf van aantoonbaar gegronde
redenen, een bodyscan zou kunnen 
weigeren en het recht moet hebben een 
standaard beveiligingscontrole te verlangen 
waarbij zijn rechten en waardigheid 
volledig worden geëerbiedigd; verzoekt in 
dit verband om passende en uitgebreide 
scholing voor alle in de beveiliging 
werkzame personen;

Or. nl
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Amendement 50
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat iedere persoon zonder 
opgaaf van redenen een bodyscan moet 
kunnen weigeren en het recht moet hebben 
een standaard beveiligingscontrole te 
verlangen waarbij zijn rechten en 
waardigheid volledig worden geëerbiedigd; 
verzoekt in dit verband om passende en 
uitgebreide scholing voor alle in de 
beveiliging werkzame personen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. ro

Amendement 51
Cornelia Ernst

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de huidige 
beveiligingsprocedures op luchthavens 
geen volledige fouillering omvatten;

Or. en

Amendement 52
Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat personen die weigeren een 
bodyscan te ondergaan niet per definitie als 
verdacht moeten worden aangemerkt en dat 

7. benadrukt dat personen die weigeren een 
bodyscan te ondergaan niet per definitie als 
verdacht moeten worden aangemerkt en dat 
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tijdens de procedure voorafgaand aan een 
bodyscan of in verband met de weigering 
van een bodyscan elke vorm van 
categorisering op grond van bijvoorbeeld 
geslacht, ras, huidskleur, etnische 
achtergrond, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging onaanvaardbaar 
is;

tijdens de procedure voorafgaand aan een 
bodyscan of in verband met de weigering 
van een bodyscan elke vorm van 
categorisering op grond van bijvoorbeeld 
geslacht, ras, huidskleur, etnische 
achtergrond, land van herkomst,
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging onaanvaardbaar is;

Or. en

Amendement 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat personen die weigeren een 
bodyscan te ondergaan niet per definitie als 
verdacht moeten worden aangemerkt en dat 
tijdens de procedure voorafgaand aan een 
bodyscan of in verband met de weigering 
van een bodyscan elke vorm van 
categorisering op grond van bijvoorbeeld 
geslacht, ras, huidskleur, etnische 
achtergrond, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging onaanvaardbaar 
is;

7. benadrukt dat personen die weigeren een 
bodyscan te ondergaan niet per definitie als 
verdacht moeten worden aangemerkt en dat 
tijdens de procedure voorafgaand aan een 
bodyscan of in verband met de weigering 
van een bodyscan elke vorm van
categorisering op grond van bijvoorbeeld 
geslacht, ras, huidskleur, etnische 
achtergrond, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging onaanvaardbaar 
is; eist deugdelijke wettelijke garanties dat 
passagiers die weigeren een scan te 
ondergaan verder niet worden 
lastiggevallen met bijvoorbeeld volledige 
controles of vertragingen;

Or. en

Amendement 54
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 
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Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat personen die weigeren
een bodyscan te ondergaan niet per 
definitie als verdacht moeten worden
aangemerkt en dat tijdens de procedure 
voorafgaand aan een bodyscan of in 
verband met de weigering van een 
bodyscan elke vorm van categorisering op 
grond van bijvoorbeeld geslacht, ras, 
huidskleur, etnische achtergrond, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging onaanvaardbaar is;

7. benadrukt dat de opgegeven redenen 
voor de weigering van het ondergaan van
een bodyscan nader onderzocht kunnen
worden; elke vorm van categorisering
tijdens de procedure voorafgaand aan een 
bodyscan of in verband met de weigering 
van een bodyscan op grond van 
bijvoorbeeld geslacht, ras, huidskleur, 
etnische achtergrond, genetische 
kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging 
is ongewenst;

Or. nl

Amendement 55
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat personen die weigeren een 
bodyscan te ondergaan niet per definitie als 
verdacht moeten worden aangemerkt en dat 
tijdens de procedure voorafgaand aan een 
bodyscan of in verband met de weigering 
van een bodyscan elke vorm van 
categorisering op grond van bijvoorbeeld 
geslacht, ras, huidskleur, etnische 
achtergrond, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging onaanvaardbaar 
is;

7. benadrukt dat personen die weigeren een 
bodyscan te ondergaan niet per definitie als 
verdacht moeten worden aangemerkt en 
dat deze weigering geen aanleiding mag 
vormen tot belastende procedures zoals 
lange wachttijden of zeer grondig 
fouilleren, en dat tijdens de procedure 
voorafgaand aan een bodyscan of in 
verband met de weigering van een 
bodyscan elke vorm van categorisering op 
grond van bijvoorbeeld geslacht, ras, 
huidskleur, etnische achtergrond, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging onaanvaardbaar is;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat personen die weigeren een 
bodyscan te ondergaan niet per definitie als 
verdacht moeten worden aangemerkt en dat 
tijdens de procedure voorafgaand aan een 
bodyscan of in verband met de weigering 
van een bodyscan elke vorm van 
categorisering op grond van bijvoorbeeld 
geslacht, ras, huidskleur, etnische 
achtergrond, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging onaanvaardbaar 
is;

7. benadrukt dat personen die weigeren een 
bodyscan te ondergaan niet per definitie als 
verdacht moeten worden aangemerkt en dat 
tijdens de procedure voorafgaand aan een 
bodyscan of in verband met de weigering 
van een bodyscan elke vorm van 
discriminatie op grond van bijvoorbeeld 
geslacht, ras, huidskleur, etnische 
achtergrond, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging verboden moet 
worden;

Or. en

Amendement 57

Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat personen die weigeren een 
bodyscan te ondergaan niet per definitie als 
verdacht moeten worden aangemerkt en dat 
tijdens de procedure voorafgaand aan een 
bodyscan of in verband met de weigering 
van een bodyscan elke vorm van 
categorisering op grond van bijvoorbeeld 
geslacht, ras, huidskleur, etnische 
achtergrond, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging onaanvaardbaar 
is;

7. benadrukt dat personen die weigeren een 
bodyscan te ondergaan niet per definitie als 
verdacht moeten worden aangemerkt en dat 
tijdens de procedure voorafgaand aan een 
bodyscan of in verband met de weigering 
van een bodyscan vormen van 
categorisering op grond van bijvoorbeeld 
geslacht, ras, huidskleur, etnische 
achtergrond, genetische kenmerken, taal, 
godsdienst of overtuiging onaanvaardbaar 
is;

Or. en
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Amendement 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op het feit dat de 
procedureregels moeten waarborgen dat 
bij het selecteren van personen die een 
beveiligingsscan moeten ondergaan, 
categorisering op grond van geslacht, ras, 
huidskleur, etnische achtergrond, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging uitgesloten is;

Or. es

Amendement 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 
behoorlijke en begrijpelijke wijze over de 
bodyscanner worden geïnformeerd, onder 
meer over hun recht om een bodyscan te 
weigeren en het recht om een klacht in te 
dienen of beroep in te stellen bij 
vermeende onregelmatigheden in verband 
met de bodyscan of hun weigering een 
bodyscan te ondergaan en de daarop 
volgende standaard beveiligingscontrole;

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan volledig en 
op behoorlijke en begrijpelijke wijze over 
de veiligheidscontrole door middel van 
een beveiligingsscanner worden 
geïnformeerd, onder meer over hun recht 
om een dergelijke controle te weigeren;

Or. es
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Amendement 60
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 
behoorlijke en begrijpelijke wijze over de 
bodyscanner worden geïnformeerd, onder 
meer over hun recht om een bodyscan te 
weigeren en het recht om een klacht in te 
dienen of beroep in te stellen bij 
vermeende onregelmatigheden in verband 
met de bodyscan of hun weigering een 
bodyscan te ondergaan en de daarop 
volgende standaard beveiligingscontrole;

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 
behoorlijke en begrijpelijke wijze over de 
bodyscanner worden geïnformeerd;

Or. nl

Amendement 61
Luis de Grandes Pascual

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 
behoorlijke en begrijpelijke wijze over de 
bodyscanner worden geïnformeerd, onder 
meer over hun recht om een bodyscan te 
weigeren en het recht om een klacht in te 
dienen of beroep in te stellen bij 
vermeende onregelmatigheden in verband 
met de bodyscan of hun weigering een 
bodyscan te ondergaan en de daarop 
volgende standaard beveiligingscontrole;

8. is van mening dat personen die worden 
gecontroleerd vooraf alle noodzakelijke 
informatie moeten krijgen, met name over 
de werking van de betreffende scanner, 
welke beelden te zien zijn en door wie, 
over de voorwaarden van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, de 
privacy en persoonsgegevens, de gevolgen 
voor de menselijke gezondheid, de 
mogelijkheid om een scan te weigeren en 
de alternatieve controlemethoden waar ze 
gebruik van kunnen maken;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 
behoorlijke en begrijpelijke wijze over de 
bodyscanner worden geïnformeerd, onder 
meer over hun recht om een bodyscan te 
weigeren en het recht om een klacht in te 
dienen of beroep in te stellen bij 
vermeende onregelmatigheden in verband 
met de bodyscan of hun weigering een 
bodyscan te ondergaan en de daarop 
volgende standaard beveiligingscontrole;

8. dringt erop aan dat passagiers die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 
behoorlijke en begrijpelijke wijze over de 
bodyscanner worden geïnformeerd, onder 
meer over hun recht om een bodyscan te 
weigeren en het recht om een klacht in te 
dienen of beroep in te stellen bij 
onregelmatigheden in verband met de 
bodyscan of hun weigering een bodyscan 
te ondergaan en de daarop volgende 
standaard beveiligingscontrole; benadrukt 
dat reizigers niet alleen bij de boeking bij 
de luchtvaartmaatschappij en op de 
website van de luchthaven moeten worden 
geïnformeerd over de bodyscan, maar ook 
nog bij het controlepunt;

Or. en

Amendement 63

Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 
behoorlijke en begrijpelijke wijze over de
bodyscanner worden geïnformeerd, onder 
meer over hun recht om een bodyscan te 
weigeren en het recht om een klacht in te 

8. dringt erop aan dat er informatie wordt 
verstrekt om passagiers duidelijk te maken 
wat de controleprocedure met behulp van 
een bodyscanner precies inhoudt, waarbij 
zij ook moeten worden gewezen op hun 
recht om een bodyscan te weigeren en het 
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dienen of beroep in te stellen bij 
vermeende onregelmatigheden in verband 
met de bodyscan of hun weigering een 
bodyscan te ondergaan en de daarop 
volgende standaard beveiligingscontrole;

recht om een klacht in te dienen of beroep 
in te stellen bij vermeende 
onregelmatigheden in verband met de 
bodyscan of hun weigering een bodyscan
te ondergaan en de daarop volgende 
standaard beveiligingscontrole;

Or. en

Amendement 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 
behoorlijke en begrijpelijke wijze over de 
bodyscanner worden geïnformeerd, onder 
meer over hun recht om een bodyscan te 
weigeren en het recht om een klacht in te 
dienen of beroep in te stellen bij 
vermeende onregelmatigheden in verband 
met de bodyscan of hun weigering een 
bodyscan te ondergaan en de daarop 
volgende standaard beveiligingscontrole;

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 
behoorlijke en begrijpelijke wijze over de 
bodyscanner worden geïnformeerd, onder 
meer over hun recht om een bodyscan te 
weigeren en het recht om een klacht in te 
dienen of beroep in te stellen bij 
vermeende onregelmatigheden in verband 
met de bodyscan of hun weigering een 
bodyscan te ondergaan en de daarop 
volgende standaard beveiligingscontrole; 
wijst erop dat scholing van het 
beveiligingspersoneel op luchthavens in 
dit verband van cruciaal belang is;

Or. fr

Amendement 65
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan van 
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behoorlijke en begrijpelijke wijze over de 
bodyscanner worden geïnformeerd, onder 
meer over hun recht om een bodyscan te 
weigeren en het recht om een klacht in te 
dienen of beroep in te stellen bij 
vermeende onregelmatigheden in verband 
met de bodyscan of hun weigering een 
bodyscan te ondergaan en de daarop 
volgende standaard beveiligingscontrole;

tevoren op behoorlijke en begrijpelijke 
wijze over de bodyscanner worden 
geïnformeerd, onder meer over hun recht 
om een bodyscan te weigeren en het recht 
om een klacht in te dienen of beroep in te 
stellen bij vermeende onregelmatigheden 
in verband met de bodyscan of hun 
weigering een bodyscan te ondergaan en de 
daarop volgende standaard 
beveiligingscontrole;

Or. it

Amendement 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 
behoorlijke en begrijpelijke wijze over de 
bodyscanner worden geïnformeerd, onder 
meer over hun recht om een bodyscan te 
weigeren en het recht om een klacht in te 
dienen of beroep in te stellen bij 
vermeende onregelmatigheden in verband 
met de bodyscan of hun weigering een 
bodyscan te ondergaan en de daarop 
volgende standaard beveiligingscontrole;

8. dringt erop aan dat personen die bereid 
zijn een bodyscan te ondergaan op 
behoorlijke en begrijpelijke wijze over de 
bodyscanner worden geïnformeerd, onder 
meer over hun recht om een bodyscan te 
weigeren en het recht om een klacht in te 
dienen of gerechtelijk beroep in te stellen
bij vermeende onregelmatigheden in 
verband met de bodyscan of hun weigering 
een bodyscan te ondergaan en de daarop 
volgende standaard beveiligingscontrole;

Or. en

Amendement 67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. erkent het recht van passagiers om 
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een klacht in te dienen tegen 
onregelmatigheden in verband met de 
uitgevoerde veiligheidscontrole, zowel met 
een beveiligingsscanner als door middel 
van alternatieve methoden in geval van 
een weigering om een beveiligingsscan te 
ondergaan;

Or. es

Amendement 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt het belang van het 
strafbaar stellen van elke vorm van 
misbruik van de beelden die bij een 
bodyscan geproduceerd worden;

Or. fr

Amendement 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten, in het bijzonder 
gezien de beginselen van evenredigheid en 
noodzakelijkheid, en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
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nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 
nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van 
bodyscanners als toegelaten 
screeningmethode een uitgebreide 
effectbeoordeling ten grondslag moet 
liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 
nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor het 
gebruik van beveiligingsscanners als 
toegelaten controlemethode een 
uitgebreide beoordeling ten grondslag 
moet liggen van de mogelijke risico's voor 
de gezondheid en de bescherming van de 
grondrechten, waaronder de bescherming 
van persoonsgegevens, daarbij rekening 
houdend met de aanbevelingen van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, van de Artikel 29-
werkgroep en van het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten;

Or. es

Amendement 71
Daniël van der Stoep

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 
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Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
rekening houdend met de standpunten 
van de Europese Unie en internationale 
en nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht;

Or. nl

Amendement 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 
nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide evenredigheidstest en 
effectbeoordeling ten grondslag moeten
liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's voor passagiers en 
werknemers die in het kader van hun 
werkzaamheden vaak aan controles 
worden onderworpen, rekening houdend 
met de standpunten van de Europese Unie 
en internationale en nationale 
mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
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de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

Or. en

Amendement 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 
nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen om te kunnen vaststellen wat 
de werkelijke meerwaarde van deze 
aanpak is; onderstreept in dit verband het 
belang van het in kaart brengen van de 
kosten van investering, onderhoud en 
beheer die gemoeid zijn met de invoering 
en het gebruik van bodyscanners; wijst 
erop dat bij deze effectbeoordeling ook de 
aan bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten, mogelijke 
gezondheidsrisico’s - in het bijzonder voor 
kwetsbare personen - en de aspecten die te 
maken hebben met de bescherming van 
persoonsgegevens dienen te worden 
onderzocht, rekening houdend met de 
standpunten van de Europese Unie en 
internationale en nationale mensenrechten-
en gegevensbeschermingsautoriteiten, 
zoals de EDPS, de Groep 
gegevensbescherming artikel 29, het FRA 
en de speciale VN-rapporteur voor de 
bescherming van de mensenrechten bij de 
bestrijding van terrorisme;

Or. fr
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Amendement 74
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht,
rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 
nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht; 
verzoekt de Commissie 
onderzoeksgegevens te verstrekken over 
de mogelijke gezondheidsrisico’s van 
beveiligingsscanners voor zowel 
passagiers als personeel dat regelmatig 
controles ondergaat; daarbij dient
rekening te worden gehouden met de 
standpunten van de Europese Unie en 
internationale en nationale mensenrechten-
en gegevensbeschermingsautoriteiten, 
zoals de EDPS, het FRA en de speciale 
VN-rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
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moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 
nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 
nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme; is van mening dat een 
dergelijk voorstel ook moet voorzien in 
een langdurige periode van toezicht op en 
evaluaties van bodyscanners, rekening 
houdend met de ontwikkeling van nieuwe 
technologie;

Or. en

Amendement 76
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 
nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode grondige 
voorafgaande onderzoeken en een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag
ten grondslag moet liggen waarin onder 
meer de aan bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 
nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;
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Or. {RO}ro

Amendement 77
Salvatore Iacolino

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 
nationale mensenrechten- en
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals 
de EDPS, het FRA en de speciale VN-
rapporteur voor de bescherming van de 
mensenrechten bij de bestrijding van 
terrorisme;

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de 
invoering en het gebruik van bodyscanners 
als toegelaten screeningmethode een 
uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag 
moet liggen waarin onder meer de aan 
bodyscanners verbonden 
mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Europese Unie en internationale en 
nationale mensenrechten-,
gegevensbeschermings- en 
gezondheidsautoriteiten, zoals de EDPS, 
het FRA, de speciale VN-rapporteur voor 
de bescherming van de mensenrechten bij 
de bestrijding van terrorisme en de 
Wereldgezondheidsorganisatie;

Or. it

Amendement 78
Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat de technische 
specificaties van de European Civil 
Aviation Conference Technical Task 
Force, en de verkoopcontracten voor 
bodyscanners niet geheim mogen worden 
gehouden en openbaar moeten worden 
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gemaakt;

Or. en

Motivering 

In de VS is uit documenten over bodyscanners die het ministerie van Binnenlandse Veiligheid 
heeft overgelegd naar aanleiding van een verzoek uit hoofde van de wet op de vrijheid van 
informatie gebleken dat de door de Transportation Security Administration vereiste 
technische specificaties onder andere mogelijkheden omvatten om beelden op te slaan, op te 
nemen en over te dragen.

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. stelt zich op het standpunt dat 
lidstaten niet mogen worden verplicht het 
besluit om bodyscanners te gebruiken op 
luchthavens ten uitvoer te leggen; 
benadrukt dat indien een lidstaat ervoor 
kiest bodyscanners in te voeren op zijn 
luchthavens, deze bodyscanners moeten 
voldoen aan de minimumnormen en 
vereisten die op EU-niveau zijn 
vastgesteld;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het onderwerp van de 
bodyscanners aan de orde te stellen 
binnen de daartoe geëigende 
internationale organen, aangezien 
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terrorismebestrijding een mondiale 
uitdaging is en er ook buiten de Europese 
grenzen moet worden gestreefd naar een
veilige luchtvaart;

Or. en

Amendement 81
Sylvie Guillaume

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. stelt voor om op het ticket van alle 
passagiers de kosten van de 
beveiligingsmaatregelen aan te geven;

Or. fr

Amendement 82
Luis de Grandes Pascual

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. erkent het recht van passagiers om 
een klacht in te dienen tegen 
onregelmatigheden in verband met de 
uitgevoerde veiligheidscontrole, zowel met 
een beveiligingsscanner als door middel 
van alternatieve methoden in geval van 
een weigering om een beveiligingsscan te 
ondergaan;

Or. es
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Amendement 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. benadrukt dat de lidstaten die 
besluiten bodyscanners te gebruiken, de 
mogelijkheid moeten hebben om, conform 
het subsidiariteitsbeginsel, normen op het 
gebied van de bescherming van 
natuurlijke personen en hun 
persoonsgegevens aan te houden die 
strenger zijn dan de normen die zijn 
vastgelegd in de Europese wet- en 
regelgeving;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verwacht dat de Commissie haar 
voorstel zal baseren op uitgebreide 
onafhankelijke en objectieve 
wetenschappelijke gegevens die zijn 
verzameld onder Europese deskundigen 
op dit gebied en zonder bemoeienis van 
bedrijven, regeringen van de lidstaten en 
derde landen;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. verlangt dat bij enig voorstel inzake de
invoering en het gebruik van 
bodyscanners het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
verzocht wordt hierover een uitvoerig 
advies op te stellen.

Schrappen

Or. es

Amendement 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie onderzoek 
te doen naar mogelijke alternatieven voor 
het gebruik van bodyscanners, rekening 
houdend met andere, reeds toegepaste 
maatregelen ter opsporing van 
bedreigingen van de luchtvaartveiligheid, 
en aan te tonen dat het nodig is de van 
kracht zijnde controlemaatregelen op de 
luchthavens te vervangen door deze 
scanners;

Or. en

Amendement 87
Luis de Grandes Pascual

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

10 bis. herhaalt en bekrachtigt het 
standpunt van het Europees Parlement 
dat het verbod op het aan boord brengen 
van vloeistoffen moet aflopen in 2011 en 
2013, als de technologische doelmatigheid 
van de middelen die voor veiligheid 
moeten zorgen bevestigd wordt; verzoekt 
de lidstaten en de luchthavens alle nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat tijdig passende technologie 
beschikbaar is, zodat het geplande einde 
van het verbod op het aan boord brengen 
van vloeistoffen niet ten koste gaat van de 
veiligheid;

Or. es

Amendement 88
Luis de Grandes Pascual

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. is van mening dat controles op 
vracht en post op basis van een 
risicoanalyse in verhouding moeten staan 
tot de bedreiging die het vervoer ervan 
vormt en dat voor voldoende veiligheid 
gezorgd moet worden, vooral als vracht en 
post meereizen in passagiersvliegtuigen; 
is van mening dat het veiligheidsniveau 
voor vracht nog steeds per lidstaat 
verschilt en dat de lidstaten er 
overeenkomstig het doel van 'one stop 
security' voor moeten zorgen dat de 
bestaande maatregelen voor Europese 
vracht en post correct worden toegepast;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. Verzoekt de Commissie, de Raad 
en de ter zake bevoegde parlementaire 
commissie de term 
“beveiligingsscanner(s)" te vervangen 
door de term "bodyscanner(s)" wanneer 
de scanners worden gebruikt om personen 
te screenen, ook in de titel in het verslag, 
om ongepaste en onnodige verwarring en 
dubbelzinnigheden te vermijden;

Or. en


