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

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem, ale przy jej prowadzeniu 
popiera jedynie stosowanie legalnych 
środków, które są niezbędne w wolnym i 
otwartym społeczeństwie 
demokratycznym;

1. podkreśla znaczenie odstraszania i 
zapobiegania w walce z terroryzmem, ale 
przy jej prowadzeniu popiera jedynie 
stosowanie legalnych środków, które są 
niezbędne w wolnym i otwartym 
społeczeństwie demokratycznym;
przypomina, że zaufanie obywateli do 
instytucji ma zasadnicze znaczenie oraz że 
z tego względu należy znaleźć 
odpowiednią równowagę między dążeniem 
do bezpieczeństwa i gwarancją swobód i 
praw podstawowych;

Or. fr

Poprawka 2

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem, ale przy jej prowadzeniu 
popiera jedynie stosowanie legalnych
środków, które są niezbędne w wolnym i 
otwartym społeczeństwie 
demokratycznym;

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem oraz znaczenie stosowania 
proporcjonalnych i zgodnych z prawem 
środków bezpieczeństwa, które mają 
podstawowe znaczenie dla zapobiegania 
działaniom terrorystycznym, oraz 
podkreśla, że wszelkie stosowane metody 
nie mogą w żadnej mierze naruszać 
podstawowych praw pasażera i muszą być 
odzwierciedleniem wolnego i otwartego 
społeczeństwa demokratycznego;
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Or. en

Poprawka 3
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem, ale przy jej prowadzeniu 
popiera jedynie stosowanie legalnych 
środków, które są niezbędne w wolnym i 
otwartym społeczeństwie 
demokratycznym;

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem i z przestępczością 
zorganizowaną, zagrażającą 
bezpieczeństwu Unii Europejskiej, co 
zostało już określone w programie
sztokholmskim, oraz opowiada się za 
stosowaniem w tym celu legalnych 
środków, które są niezbędne w wolnym i 
otwartym społeczeństwie 
demokratycznym;

Or. it

Poprawka 4
Sylvie Guillaume

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem, ale przy jej prowadzeniu 
popiera jedynie stosowanie legalnych 
środków, które są niezbędne w wolnym i 
otwartym społeczeństwie 
demokratycznym;

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem, ale przy jej prowadzeniu 
popiera jedynie stosowanie legalnych 
środków, które są niezbędne w wolnym i 
otwartym społeczeństwie 
demokratycznym, jednak przypomina, że 
dotychczas nie wykazano niezbicie, że ten 
proces jest skuteczny;

Or. fr
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Poprawka 5
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem, ale przy jej prowadzeniu
popiera jedynie stosowanie legalnych 
środków, które są niezbędne w wolnym i 
otwartym społeczeństwie 
demokratycznym;

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem, ale popiera jedynie 
stosowanie legalnych środków, które są 
niezbędne w wolnym i otwartym 
społeczeństwie demokratycznym, przy 
pełnym poszanowaniu Karty Praw 
Podstawowych;

Or. en

Poprawka 6
Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem, ale przy jej prowadzeniu 
popiera jedynie stosowanie legalnych 
środków, które są niezbędne w wolnym i 
otwartym społeczeństwie 
demokratycznym;

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem, ale przy jej prowadzeniu 
popiera jedynie stosowanie legalnych 
środków, które są prawnie 
usankcjonowane, skuteczne, niezbędne w 
wolnym i otwartym społeczeństwie 
demokratycznym oraz proporcjonalne w 
stosunku do celu, do którego osiągnięcia 
się dąży;

Or. en

Poprawka 7
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 1 
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem, ale przy jej prowadzeniu 
popiera jedynie stosowanie legalnych 
środków, które są niezbędne w wolnym i 
otwartym społeczeństwie 
demokratycznym;

1. podkreśla znaczenie walki z 
terroryzmem, ale przy jej prowadzeniu 
popiera jedynie stosowanie legalnych i 
proporcjonalnych środków, które są 
niezbędne w wolnym i otwartym 
społeczeństwie demokratycznym;

Or. ro

Poprawka 8
Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że należy wyraźnie określić 
cele i oczekiwaną wartość stosowania 
skanerów ciała;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że w związku z tym wszelkie 
środki zwalczania terroryzmu powinny być 
w pełni zgodne z podstawowymi prawami i
obowiązkami Unii Europejskiej, które są 
niezbędne w demokratycznym 
społeczeństwie i które muszą być 
proporcjonalne, prawnie usankcjonowane 
i tym samym określone w ramach 
specyficznego celu, do którego osiągnięcia 
dąży;

2. przypomina, że jedynym celem 
wszelkich środków zwalczania terroryzmu 
jest zagwarantowanie bezpieczeństwa 
obywateli w oparciu o kryteria 
proporcjonalności oraz poszanowania 
praw podstawowych i swobód 
obywatelskich;
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Or. es

Poprawka 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że w związku z tym wszelkie 
środki zwalczania terroryzmu powinny być 
w pełni zgodne z podstawowymi prawami i 
obowiązkami Unii Europejskiej, które są 
niezbędne w demokratycznym 
społeczeństwie i które muszą być 
proporcjonalne, prawnie usankcjonowane i 
tym samym określone w ramach 
specyficznego celu, do którego osiągnięcia 
dąży;

2. podkreśla, że w związku z tym wszelkie 
środki zwalczania terroryzmu powinny być 
w pełni zgodne z podstawowymi prawami i 
obowiązkami Unii Europejskiej, które są 
niezbędne w demokratycznym 
społeczeństwie i które muszą być 
proporcjonalne, bezwzględnie konieczne, 
prawnie usankcjonowane i tym samym 
określone w ramach specyficznego celu, do 
którego osiągnięcia dąży;

Or. en

Poprawka 11
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że w związku z tym wszelkie 
środki zwalczania terroryzmu powinny być 
w pełni zgodne z podstawowymi prawami i 
obowiązkami Unii Europejskiej, które są 
niezbędne w demokratycznym 
społeczeństwie i które muszą być 
proporcjonalne, prawnie usankcjonowane i 
tym samym określone w ramach 
specyficznego celu, do którego osiągnięcia 
dąży;

2. podkreśla, że w związku z tym wszelkie 
środki zwalczania terroryzmu powinny być 
w pełni zgodne z podstawowymi prawami i 
obowiązkami państw członkowskich Unii 
Europejskiej, które są niezbędne w 
demokratycznym społeczeństwie i które 
muszą być proporcjonalne, prawnie 
usankcjonowane i tym samym określone w 
ramach specyficznego celu, do którego 
osiągnięcia dąży;

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. w tym kontekście domaga się, aby cel, 
który należy osiągnąć, został precyzyjnie i 
należycie określony; apeluje o 
przeprowadzenie wszechstronnej oceny 
technicznej dotyczącej użyteczności 
skanerów ciała; ponadto domaga się 
zakazania stosowania skanerów ciała w 
przypadku jakiejkolwiek dwuznacznej lub 
innej niż pozytywna oceny;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 a. przypomina, że stosowanie skanerów 
ciała będzie musiało być zgodne z 
dyrektywą 95/46/WE w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że zaledwie kilka państw 
członkowskich wypróbowało działanie 
skanerów ciała1  i wiele z nich w 
następstwie odstąpiło od ich stosowania ze 
względu na wysokie koszty, opóźnienia i 
nieskuteczność, podczas gdy większość 
państw członkowskich2 nie rozmieściła 
skanerów ciała bądź sprzeciwiła się ich 
wykorzystaniu, bądź oświadczyła, że nie 
zamierza kupić, instalować ani stosować 
skanerów ciała;
1 UK, NL, DE, DK.
2 IT i FIN.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. zauważa, że niezależnie od 
uwzględnienia skanerów ciała w wykazie 
dozwolonych metod kontroli, te państwa 
członkowskie, które już korzystają ze 
skanerów ciała zobowiązane są do 
zagwarantowania przestrzegania, ochrony 
i wspierania praw podstawowych 
obywateli zapisanych w EKPC oraz w 
Karcie Praw Podstawowych, w 
szczególności prawa do prywatności oraz 
do zdrowia, o co zwraca się Parlament 
Europejski; 

Or. en
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Poprawka 16
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że te państwa członkowskie, 
które korzystały ze skanerów ciała, 
wyłączyły niektóre kategorie osób 
wymagających szczególnego traktowania, 
takie jak dzieci, kobiety w ciąży, osoby 
starsze i osoby niepełnosprawne lub osoby 
z wszczepionymi urządzeniami 
medycznymi oraz pracownicy często 
narażeni na promieniowanie, oraz że 
należy w tej dziedzinie stosować wspólne 
przepisy na poziomie UE w przypadku 
instalacji i stosowania skanerów ciała 
przez państwa członkowskie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2d. sądzi, że ze skanerów ciała powinny 
korzystać wyłącznie te państwa 
członkowskie, które podjęły lub podejmą 
decyzję o ich instalacji na zasadzie ad hoc 
i tylko w przypadku tych lotów, wobec 
których istnieje uzasadnione zagrożenie 
bezpieczeństwa, na przykład na podstawie 
informacji wywiadowczych, szczególnych 
czynników ryzyka lub zagrożeń, kraju 
docelowego lotu (jeśli kraj przeznaczenia 
zażądał prześwietlenia pasażerów ze
szczególnych przyczyn bezpieczeństwa) 
lub kraju pochodzenia (jeśli kraj 
pochodzenia jest celem organizacji 
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terrorystycznych); sądzi, że nie należy 
korzystać ze skanerów ciała w przypadku 
lotów wewnątrz UE; 

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2e. powtarza swoją negatywną opinię 
dotyczącą skuteczności, konieczności i 
proporcjonalności stosowania skanerów 
ciała w społeczeństwie demokratycznym ze 
względu na ich nadmierną ingerencję w 
sferę prywatną oraz wpływ na podstawowe 
prawa do zachowania prywatności, 
ochrony danych, zdrowia, wolności myśli, 
sumienia i religii, niedyskryminacji, jak 
również w związku z wysokimi kosztami i 
czasochłonnymi procedurami, które mają 
negatywne konsekwencje dla obywateli i 
pasażerów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2f. wzywa Komisję do nieuwzględniania 
skanerów ciała w wykazie dozwolonych 
metod kontroli, gdyż stanowiłoby to 
zachętę do korzystania ze skanerów ciała 
na poziomie krajowym, lecz wzywa ją do 
opublikowania zamiast tego wiążących 
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zaleceń dla państw członkowskich 
dotyczących zasad stosowania skanerów 
ciała, gdyby podjęły decyzję o dalszym 
prowadzeniu prób lub stosowaniu bardziej 
restrykcyjnych środków w związku z 
wykorzystaniem skanerów ciała z myślą o 
bezpieczeństwie lotnictwa;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 g (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2g. apeluje o dogłębną analizę, ocenę i 
przegląd obecnego stanu bezpieczeństwa i 
procedur bezpieczeństwa w portach 
lotniczych, w tym regulacji w sprawie 
płynów, oraz o przewidzenie 
harmonogramu dotyczącego zawieszenia 
zakazu przewozu płynów oraz warunków 
przewidzianych w związku z dostępnością 
technologii kontrolnych, przy 
jednoczesnym zbadaniu skuteczności i
wysokich kosztów przyszłych procedur 
systematycznej kontroli płynów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 h (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2h. sądzi, że procedura komitetowa w 
sektorze bezpieczeństwa lotnictwa, 
przynajmniej w przypadku środków 
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mających wpływ na prawa obywateli, jest 
nieodpowiednia oraz apeluje do PE o 
pełne zaangażowanie w ramach 
procedury współdecyzji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że skanery ciała 
nie są stosowane wyłącznie na lotniskach, 
lecz również w innych miejscach 
publicznych; w związku z tym wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
dotyczącego rozmieszczania i 
wykorzystywania skanerów poza 
lotniskami;

skreślony

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że skanery ciała 
nie są stosowane wyłącznie na lotniskach, 
lecz również w innych miejscach 
publicznych; w związku z tym wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
dotyczącego rozmieszczania i 
wykorzystywania skanerów poza 
lotniskami;

skreślony

Or. en
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Poprawka 24
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że skanery ciała 
nie są stosowane wyłącznie na lotniskach, 
lecz również w innych miejscach 
publicznych; w związku z tym wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
dotyczącego rozmieszczania i 
wykorzystywania skanerów poza 
lotniskami;

3. zwraca uwagę na fakt, że skanery ciała 
nie są stosowane wyłącznie na lotniskach, 
lecz również w innych miejscach 
publicznych;

Or. nl

Poprawka 25
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że skanery ciała 
nie są stosowane wyłącznie na lotniskach, 
lecz również w innych miejscach 
publicznych; w związku z tym wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
dotyczącego rozmieszczania i 
wykorzystywania skanerów poza 
lotniskami;

3. zwraca uwagę na fakt, że skanery ciała 
nie są stosowane wyłącznie na lotniskach, 
lecz również w innych miejscach 
publicznych; w związku z tym wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
dotyczącego rozmieszczania i 
wykorzystywania skanerów w obiektach 
innych niż lotniska, które uznano za 
obiekty narażone na zamachy 
terrorystyczne;

Or. it
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Poprawka 26
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na fakt, że skanery ciała 
nie są stosowane wyłącznie na lotniskach, 
lecz również w innych miejscach 
publicznych; w związku z tym wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
dotyczącego rozmieszczania i 
wykorzystywania skanerów poza 
lotniskami;

3. podkreśla, że obowiązek przestrzegania 
podstawowych praw do prywatności, 
ochrony danych i zdrowia w związku ze 
stosowaniem skanerów ciała ma 
zastosowanie w każdym przypadku ich 
wykorzystania, również poza portami 
lotniczymi i ogólnie we wszystkich 
miejscach publicznych, w których 
zainstalowano lub można by zainstalować 
skanery ciała, oraz w związku z tym 
wzywa Komisję do monitorowania 
praktyk stosowanych przez państwa 
członkowskie w tym zakresie i do 
zagwarantowania stosowania 
opracowywanych regulacji dotyczących 
ochrony praw obywateli do prywatności, 
ochrony danych, zdrowia, 
niedyskryminacji w każdym przypadku 
wykorzystania skanera ciała;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że decyzja o 
zainstalowaniu skanerów ciała na 
lotniskach należy do właściwości państw 
członkowskich, które powinny w tej 
kwestii przestrzegać wspólnych 
minimalnych norm i wymogów 
określonych przez Unię Europejską, bez 
uszczerbku dla prawa państw do 
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stosowania bardziej rygorystycznych 
środków;

Or. es

Poprawka 28
Luis de Grandes Pascual

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. proponuje, by po ustaleniu wspólnych 
zasad dotyczących stosowania skanerów 
ciała Komisja Europejska w miarę 
potrzeby dokonywała ich przeglądu w celu 
dostosowywania przepisów dotyczących 
ochrony zdrowia i praw podstawowych do 
postępu technologicznego;

Or. es

Poprawka 29
Luis de Grandes Pascual

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa państwa członkowskie do 
okresowego monitorowania 
długoterminowych skutków narażenia na 
działanie skanerów ciała z 
uwzględnieniem ostatnich postępów 
naukowych oraz do kontrolowania 
właściwego instalowania, stosowania i 
funkcjonowania skanerów;

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

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia, w 
tym zagrożeniom długotrwałym; w 
związku z tym domaga się, by wszelkiego 
rodzaju technologie rentgenowskie zostały 
jednoznacznie wyłączone z listy 
dozwolonych metod kontroli;

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia, w 
tym zagrożeniom długotrwałym, spełniać 
europejskie i krajowe przepisy dotyczące 
stosowania zasady ALARA, zapewniać 
szczególne uwzględnienie grup 
uważanych za najbardziej podatne na 
zagrożenia i uniemożliwiać stosowanie 
technologii obrazowania opartych na 
promieniach Rentgena;

Or. es

Poprawka 31
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia, w 
tym zagrożeniom długotrwałym; w 
związku z tym domaga się, by wszelkiego 
rodzaju technologie rentgenowskie zostały 
jednoznacznie wyłączone z listy 
dozwolonych metod kontroli;

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia, w 
tym zagrożeniom długotrwałym lub 
zagrożeniom powiązanym, które mogą 
prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia 
lub nawrotu choroby bądź przewlekłej 
dolegliwości; w związku z tym domaga się, 
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by wszelkiego rodzaju technologie 
rentgenowskie zostały jednoznacznie 
wyłączone z listy dozwolonych metod 
kontroli;

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia, w 
tym zagrożeniom długotrwałym; w 
związku z tym domaga się, by wszelkiego 
rodzaju technologie rentgenowskie zostały 
jednoznacznie wyłączone z listy 
dozwolonych metod kontroli;

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia, w 
tym zagrożeniom długotrwałym; w 
związku z tym domaga się, by technologie
pełnego prześwietlania zostały 
jednoznacznie wyłączone z listy 
dozwolonych metod kontroli, w przypadku 
gdy nie spełniają istniejących norm UE w 
zakresie zdrowia; w związku z powyższym 
szczególną uwagę należy zwrócić na osoby 
wymagające szczególnego traktowania;

Or. en

Poprawka 33

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Projekt opinii
Ustęp 4 
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Projekt opinii Poprawka

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia, w 
tym zagrożeniom długotrwałym; w 
związku z tym domaga się, by wszelkiego 
rodzaju technologie rentgenowskie zostały 
jednoznacznie wyłączone z listy 
dozwolonych metod kontroli;

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia 
pasażera, w tym zagrożeniom 
długotrwałym; w związku z tym domaga 
się ograniczenia stosowania skanerów, w 
których wykorzystuje się promieniowanie
jonizujące, na przykład promieniowanie 
rentgenowskie, ze względu na potencjalną 
kumulację dawek promieniowania oraz 
zwraca się o przeprowadzenie dalszych 
badań nad skutkami jego stosowania;

Or. en

Poprawka 34
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia, w 
tym zagrożeniom długotrwałym; w 
związku z tym domaga się, by wszelkiego 
rodzaju technologie rentgenowskie zostały 
jednoznacznie wyłączone z listy 
dozwolonych metod kontroli;

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia, w 
tym zagrożeniom długotrwałym; w 
związku z tym domaga się, by wszelkiego 
rodzaju technologie rentgenowskie lub 
wszelkie inne szkodliwe formy 
promieniowania zostały jednoznacznie 
wyłączone z listy dozwolonych metod 
kontroli;

Or. ro
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Poprawka 35
Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia, w 
tym zagrożeniom długotrwałym; w 
związku z tym domaga się, by wszelkiego 
rodzaju technologie rentgenowskie zostały 
jednoznacznie wyłączone z listy 
dozwolonych metod kontroli;

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał 
spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można 
umieścić na liście dozwolonych metod 
kontroli; wymogi te powinny m.in. 
zapewniać zapobieganie wszelkim 
potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia, w 
tym zagrożeniom długotrwałym; w 
związku z tym domaga się, by wszelkiego 
rodzaju technologie rentgenowskie zostały 
jednoznacznie wyłączone z listy 
dozwolonych metod kontroli na obecnym 
etapie zaawansowania technologii;

Or. en

Poprawka 36
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. nalega ponadto, by w przypadku 
skanerów ciała wykorzystywać jedynie 
takie technologie, które nie dają 
możliwości uzyskania obrazów całego 
ciała, a jedynie standardowe, neutralne 
pod względem płci i całkowicie 
anonimowe obrazy sylwetki, ponadto 
domaga się, by uniemożliwić 
przetwarzanie lub gromadzenie tego typu 
danych;

skreślony

Or. nl
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Poprawka 37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. nalega ponadto, by w przypadku 
skanerów ciała wykorzystywać jedynie 
takie technologie, które nie dają 
możliwości uzyskania obrazów całego 
ciała, a jedynie standardowe, neutralne
pod względem płci i całkowicie
anonimowe obrazy sylwetki, ponadto 
domaga się, by uniemożliwić 
przetwarzanie lub gromadzenie tego typu 
danych;

5. zauważa, że w skanerach ciała należy 
wykorzystywać technologie, które 
gwarantują ochronę godności ludzkiej, 
prywatności i intymności, przy czym 
pożądane jest uzyskiwanie standardowych 
lub stylizowanych, neutralnych pod 
względem płci obrazów sylwetki, a obrazy 
powinny być niszczone niezwłocznie po 
przeprowadzeniu kontroli, która nie 
wykazała nieprawidłowości;

Or. es

Poprawka 38
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. nalega ponadto, by w przypadku 
skanerów ciała wykorzystywać jedynie 
takie technologie, które nie dają 
możliwości uzyskania obrazów całego 
ciała, a jedynie standardowe, neutralne pod 
względem płci i całkowicie anonimowe 
obrazy sylwetki, ponadto domaga się, by 
uniemożliwić przetwarzanie lub 
gromadzenie tego typu danych;

5. nalega ponadto, by w przypadku 
skanerów ciała wykorzystywać jedynie 
takie technologie, które nie dają 
możliwości uzyskania obrazów całego 
ciała, a jedynie standardowe, neutralne pod 
względem płci i całkowicie anonimowe 
obrazy sylwetki, ponadto domaga się, by 
uniemożliwić przetwarzanie lub 
gromadzenie tego typu danych;
przypomina, że uprawniony personel 
gromadzący przetwarzane dane może 
zostać pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej za swoje czyny;

Or. ro
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Poprawka 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. nalega ponadto, by w przypadku
skanerów ciała wykorzystywać jedynie 
takie technologie, które nie dają 
możliwości uzyskania obrazów całego 
ciała, a jedynie standardowe, neutralne pod 
względem płci i całkowicie anonimowe 
obrazy sylwetki, ponadto domaga się, by 
uniemożliwić przetwarzanie lub 
gromadzenie tego typu danych;

5. nalega ponadto, by w przypadku 
skanerów ciała wykorzystywać jedynie 
takie technologie, które nie dają 
możliwości uzyskania obrazów całego 
ciała, a jedynie standardowe, neutralne pod 
względem płci i całkowicie anonimowe 
obrazy sylwetki, ponadto domaga się, by 
uniemożliwić przetwarzanie lub 
gromadzenie wszelkiego typu danych;

Or. en

Poprawka 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do nałożenia 
odstraszających sankcji za 
nieautoryzowane rejestrowanie lub 
dystrybucję obrazów z kontroli 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 41
Cornelia Ernst

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje o prowadzenie przez właściwą 
instytucję okresowych kontroli 
technicznych w celu dokonania przeglądu 
integralności urządzeń i ich zgodności z 
warunkami określonymi w ust. 4 i 5;

Or. en

Poprawka 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. wskazuje na fakt, że zagrożenie dla 
bezpieczeństwa danych stwarza w dużej 
mierze wdrożenie elektronicznych 
technologii sieciowych; zauważa, że ma to 
miejsce zwłaszcza w przypadku 
technologii bezprzewodowych lub 
połączenia z internetem;

Or. en

Poprawka 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że uzyskiwanie obrazów 
powinno spełniać wymogi zapisane we 
wspólnotowych przepisach dotyczących 
ochrony danych osobowych;

Or. es
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Poprawka 44
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że istnieją wystarczające 
dowody wskazujące, że skanery ciała 
mogą powodować poważne choroby, w 
tym raka; w związku z powyższym, zgodnie 
z zasadą ostrożności uważa, że dalsze ich 
stosowanie powinno zostać zakazane na 
terytorium Unii Europejskiej do momentu 
przeprowadzenia pogłębionych badań na 
temat rzeczywistych zagrożeń dla zdrowia 
związanych z wyeksponowaniem na 
promieniowanie pochodzące z różnych 
rodzajów skanerów ciała;

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że każdy obywatel powinien 
mieć prawo do odmowy prześwietlenia 
skanerem bez obowiązku składania 
wyjaśnień oraz prawo do zażądania 
standardowej kontroli bezpieczeństwa, 
przy pełnym poszanowaniu jego praw i 
godności; w związku z tym domaga się 
odpowiedniego i gruntownego szkolenia 
wszystkich pracowników służb ochrony;

6. podkreśla, że każdy obywatel może
odmówić prześwietlenia skanerem – w 
takim przypadku ma obowiązek poddać się
kontroli przy zastosowaniu alternatywnej 
metody, z równą skutecznością 
gwarantującej taki sam poziom 
bezpieczeństwa, jak skanery ciała; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie, by pracownicy służb 
ochrony odpowiedzialni za stosowanie 
skanerów ciała przechodzili specjalne 
szkolenie uwzględniające wpływ na 
godność ludzką, zdrowie i ochronę danych 
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osobowych;

Or. es

Poprawka 46
Sylvie Guillaume

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że każdy obywatel powinien 
mieć prawo do odmowy prześwietlenia 
skanerem bez obowiązku składania 
wyjaśnień oraz prawo do zażądania 
standardowej kontroli bezpieczeństwa, 
przy pełnym poszanowaniu jego praw i 
godności; w związku z tym domaga się 
odpowiedniego i gruntownego szkolenia 
wszystkich pracowników służb ochrony;

6. podkreśla, że każdy obywatel powinien 
mieć prawo do odmowy prześwietlenia 
skanerem bez obowiązku składania 
wyjaśnień oraz prawo do zażądania 
standardowej kontroli bezpieczeństwa, 
przy pełnym poszanowaniu jego praw i 
godności; wzywa do zwrócenia szczególnej 
uwagi na osoby wymagające szczególnego 
traktowania, takie jak kobiety w ciąży, 
dzieci, osoby niepełnosprawne lub osoby 
cierpiące na choroby, przy których ten 
rodzaj kontroli nie jest wskazany; w
związku z tym domaga się odpowiedniego 
i gruntownego szkolenia wszystkich 
pracowników służb ochrony;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że każdy obywatel powinien 
mieć prawo do odmowy prześwietlenia 
skanerem bez obowiązku składania 
wyjaśnień oraz prawo do zażądania 
standardowej kontroli bezpieczeństwa, 

6. podkreśla, że każdy pasażer powinien 
mieć prawo do odmowy prześwietlenia 
skanerem bez obowiązku składania 
wyjaśnień; w razie odmowy 
zainteresowana osoba powinna być 
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przy pełnym poszanowaniu jego praw i 
godności; w związku z tym domaga się 
odpowiedniego i gruntownego szkolenia 
wszystkich pracowników służb ochrony;

poddana standardowej kontroli 
bezpieczeństwa, która powinna 
zagwarantować taki sam poziom 
bezpieczeństwa, przy pełnym 
poszanowaniu jego praw i godności; w 
związku z tym domaga się odpowiedniego 
i gruntownego szkolenia wszystkich 
pracowników służb ochrony;

Or. en

Poprawka 48
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że każdy obywatel powinien 
mieć prawo do odmowy prześwietlenia 
skanerem bez obowiązku składania 
wyjaśnień oraz prawo do zażądania 
standardowej kontroli bezpieczeństwa, 
przy pełnym poszanowaniu jego praw i 
godności; w związku z tym domaga się 
odpowiedniego i gruntownego szkolenia 
wszystkich pracowników służb ochrony;

6. podkreśla, że każdy obywatel powinien 
mieć prawo do odmowy prześwietlenia 
skanerem bez obowiązku składania 
wyjaśnień oraz prawo do zażądania 
standardowej kontroli bezpieczeństwa, 
przy pełnym poszanowaniu jego praw i 
godności; w związku z tym domaga się 
odpowiedniego i gruntownego szkolenia 
wszystkich pracowników służb ochrony;
domaga się, by Komisja przedstawiła 
propozycje metod mogących zastąpić 
skanery ciała, pamiętając, że każdy ma 
prawo odmówić takiej formy skanowania;

Or. ro

Poprawka 49
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że każdy obywatel powinien 6. podkreśla, że każdy obywatel może 
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mieć prawo do odmowy prześwietlenia 
skanerem bez obowiązku składania
wyjaśnień oraz prawo do zażądania 
standardowej kontroli bezpieczeństwa, 
przy pełnym poszanowaniu jego praw i 
godności; w związku z tym domaga się 
odpowiedniego i gruntownego szkolenia 
wszystkich pracowników służb ochrony;

odmówić prześwietlenia skanerem pod 
warunkiem złożenia należycie 
uzasadnionych wyjaśnień oraz ma prawo 
do zażądania standardowej kontroli 
bezpieczeństwa, przy pełnym 
poszanowaniu jego praw i godności; w 
związku z tym domaga się odpowiedniego 
i gruntownego szkolenia wszystkich 
pracowników służb ochrony;

Or. nl

Poprawka 50
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że każdy obywatel powinien
mieć prawo do odmowy prześwietlenia 
skanerem bez obowiązku składania 
wyjaśnień oraz prawo do zażądania 
standardowej kontroli bezpieczeństwa, 
przy pełnym poszanowaniu jego praw i 
godności; w związku z tym domaga się 
odpowiedniego i gruntownego szkolenia 
wszystkich pracowników służb ochrony;

6. podkreśla, że każdy obywatel musi mieć 
prawo do odmowy prześwietlenia 
skanerem bez obowiązku składania 
wyjaśnień oraz prawo do zażądania 
standardowej kontroli bezpieczeństwa, 
przy pełnym poszanowaniu jego praw i 
godności; w związku z tym domaga się 
odpowiedniego i gruntownego szkolenia 
wszystkich pracowników służb ochrony;

Or. ro

Poprawka 51
Cornelia Ernst

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że obecne procedury 
bezpieczeństwa w portach lotniczych nie 
uwzględniają pełnej kontroli osobistej; 
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Or. en

Poprawka 52
Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że odmowa poddania się 
prześwietleniu ciała nie powinna 
automatycznie stawiać danej osoby w 
kręgu podejrzeń i że w procedurze 
związanej z wyborem osób do skanowania 
lub z odmową poddania się tej czynności 
niedopuszczalne są wszelkie formy 
profilowania na przykład w oparciu o płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, 
cechy genetyczne, język, religię lub 
wyznanie;

7. podkreśla, że odmowa poddania się 
prześwietleniu ciała nie powinna 
automatycznie stawiać danej osoby w 
kręgu podejrzeń i że w procedurze 
związanej z wyborem osób do skanowania 
lub z odmową poddania się tej czynności 
niedopuszczalne są wszelkie formy 
profilowania na przykład w oparciu o płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, 
narodowość, cechy genetyczne, język, 
religię lub wyznanie;

Or. en

Poprawka 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że odmowa poddania się 
prześwietleniu ciała nie powinna 
automatycznie stawiać danej osoby w 
kręgu podejrzeń i że w procedurze 
związanej z wyborem osób do skanowania 
lub z odmową poddania się tej czynności 
niedopuszczalne są wszelkie formy 
profilowania na przykład w oparciu o płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, 
cechy genetyczne, język, religię lub 
wyznanie;

7. podkreśla, że odmowa poddania się 
prześwietleniu ciała nie powinna 
automatycznie stawiać danej osoby w 
kręgu podejrzeń i że w procedurze 
związanej z wyborem osób do skanowania 
lub z odmową poddania się tej czynności 
niedopuszczalne są wszelkie formy 
profilowania na przykład w oparciu o płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, 
cechy genetyczne, język, religię lub 
wyznanie; domaga się solidnych 
gwarancji prawnych zapewniających, że 
pasażerowie, którzy nie wyrażą zgody na 
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poddanie się prześwietleniu, nie będą 
ponosić w związku z tym konsekwencji w 
postaci dodatkowych utrudnień takich jak 
szczegółowe przeszukanie lub opóźnienia;

Or. en

Poprawka 54
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że odmowa poddania się 
prześwietleniu ciała nie powinna 
automatycznie stawiać danej osoby w 
kręgu podejrzeń i że w procedurze 
związanej z wyborem osób do skanowania 
lub z odmową poddania się tej czynności 
niedopuszczalne są wszelkie formy 
profilowania na przykład w oparciu o 
płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub wyznanie;

7. podkreśla, że należy analizować 
podawane powody odmowy poddania się 
prześwietleniu ciała; wszelkie formy 
profilowania na przykład w oparciu o 
płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub wyznanie są niepożądane w 
procedurze związanej z wyborem osób do 
skanowania lub z odmową poddania się tej 
czynności;

Or. nl

Poprawka 55
Sylvie Guillaume

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że odmowa poddania się 
prześwietleniu ciała nie powinna 
automatycznie stawiać danej osoby w 
kręgu podejrzeń i że w procedurze 
związanej z wyborem osób do skanowania 
lub z odmową poddania się tej czynności 
niedopuszczalne są wszelkie formy 

7. podkreśla, że odmowa poddania się 
prześwietleniu ciała nie powinna 
automatycznie stawiać danej osoby w 
kręgu podejrzeń lub skutkować 
szczególnymi dolegliwościami, takimi jak 
długie oczekiwanie lub szczegółowe 
przeszukanie, i że w procedurze związanej 
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profilowania na przykład w oparciu o płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, 
cechy genetyczne, język, religię lub 
wyznanie;

z wyborem osób do skanowania lub z 
odmową poddania się tej czynności 
niedopuszczalne są wszelkie formy 
profilowania na przykład w oparciu o płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, 
cechy genetyczne, język, religię lub 
wyznanie;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że odmowa poddania się 
prześwietleniu ciała nie powinna 
automatycznie stawiać danej osoby w 
kręgu podejrzeń i że w procedurze 
związanej z wyborem osób do skanowania 
lub z odmową poddania się tej czynności 
niedopuszczalne są wszelkie formy 
profilowania na przykład w oparciu o płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, 
cechy genetyczne, język, religię lub 
wyznanie;

7. podkreśla, że odmowa poddania się 
prześwietleniu ciała nie powinna 
automatycznie stawiać danej osoby w 
kręgu podejrzeń i że w procedurze 
związanej z wyborem osób do skanowania 
lub z odmową poddania się tej czynności 
zakazane są wszelkie formy dyskryminacji
na przykład ze względu na płeć, rasę, kolor 
skóry, pochodzenie etniczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub wyznanie;

Or. en

Poprawka 57

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że odmowa poddania się 
prześwietleniu ciała nie powinna 

7. podkreśla, że odmowa poddania się 
prześwietleniu ciała nie powinna 
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automatycznie stawiać danej osoby w 
kręgu podejrzeń i że w procedurze 
związanej z wyborem osób do skanowania 
lub z odmową poddania się tej czynności 
niedopuszczalne są wszelkie formy 
profilowania na przykład w oparciu o płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, 
cechy genetyczne, język, religię lub 
wyznanie;

automatycznie stawiać danej osoby w 
kręgu podejrzeń i że w procedurze 
związanej z wyborem osób do skanowania 
lub z odmową poddania się tej czynności 
niedopuszczalne są formy profilowania na 
przykład w oparciu o płeć, rasę, kolor 
skóry, pochodzenie etniczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub wyznanie;

Or. en

Poprawka 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina, że normy operacyjne 
powinny zapewniać, że dobór osób 
poddawanych kontroli skanerem nie może 
opierać się na kryteriach związanych z 
płcią, rasą, kolorem skóry, pochodzeniem 
etnicznym, cechami genetycznymi, 
językiem, wyznaniem lub światopoglądem;

Or. es

Poprawka 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o skanowaniu, 
w tym o prawie do odmowy poddania się
tej procedurze oraz o prawie do złożenia 
skargi i domagania się zadośćuczynienia 

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były wyczerpująco, 
właściwie i w zrozumiały sposób 
informowane o kontroli bezpieczeństwa za 
pomocą skanera ciała, w tym o prawie do 
odmowy poddania się tego rodzaju 
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w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w związku z 
zastosowaniem skanera lub w związku z 
odmową poddania się skanowaniu i 
przeprowadzoną następnie standardową 
kontrolą bezpieczeństwa;

kontroli;

Or. es

Poprawka 60
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o skanowaniu, 
w tym o prawie do odmowy poddania się 
tej procedurze oraz o prawie do złożenia 
skargi i domagania się zadośćuczynienia 
w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w związku z 
zastosowaniem skanera lub w związku z 
odmową poddania się skanowaniu i 
przeprowadzoną następnie standardową 
kontrolą bezpieczeństwa;

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o skanowaniu;

Or. nl

Poprawka 61
Luis de Grandes Pascual

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o 
skanowaniu, w tym o prawie do odmowy 

8. jest zdania, że osoby poddawane 
kontrolom powinny z wyprzedzeniem 
otrzymać wszelkie niezbędne informacje, 
w szczególności na temat tego, jak działa 
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poddania się tej procedurze oraz o prawie 
do złożenia skargi i domagania się 
zadośćuczynienia w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w związku 
z zastosowaniem skanera lub w związku z 
odmową poddania się skanowaniu i 
przeprowadzoną następnie standardową 
kontrolą bezpieczeństwa;

dany skaner, jakie obrazy mogą być 
oglądane i przez kogo, jakie są warunki 
ochrony prawa do intymności i 
prywatności oraz ochrony danych, jaki 
jest wpływ na zdrowie ludzkie, czy istnieje 
możliwość odmowy przejścia przez skaner 
i jakie są dostępne alternatywne metody 
kontroli;

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o skanowaniu, 
w tym o prawie do odmowy poddania się 
tej procedurze oraz o prawie do złożenia 
skargi i domagania się zadośćuczynienia w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w związku z zastosowaniem skanera lub w 
związku z odmową poddania się 
skanowaniu i przeprowadzoną następnie 
standardową kontrolą bezpieczeństwa;

8. apeluje, by pasażerowie, którzy zgadzają 
się na prześwietlenie ciała, byli właściwie i 
wyczerpująco informowani o skanowaniu, 
w tym o prawie do odmowy poddania się 
tej procedurze oraz o prawie do złożenia 
skargi i domagania się zadośćuczynienia w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w związku z zastosowaniem skanera lub w 
związku z odmową poddania się 
skanowaniu i przeprowadzoną następnie 
standardową kontrolą bezpieczeństwa;
podkreśla, że informacje udzielane 
podróżnym o prześwietlaniu ciała należy 
przekazywać nie tylko w chwili rezerwacji 
biletu przez linie lotnicze lub na stronie 
internetowej lotniska, lecz również w 
punkcie kontroli bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 63

Timothy Kirkhope w imieniu grupy politycznej ECR
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Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o 
skanowaniu, w tym o prawie do odmowy 
poddania się tej procedurze oraz o prawie
do złożenia skargi i domagania się 
zadośćuczynienia w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w związku 
z zastosowaniem skanera lub w związku z 
odmową poddania się skanowaniu i 
przeprowadzoną następnie standardową 
kontrolą bezpieczeństwa;

8. apeluje o udostępnienie informacji, tak 
aby pasażerowie właściwie i dokładnie
zrozumieli procedurę kontroli skanerem 
ciała, w tym prawo do odmowy poddania 
się tej procedurze oraz prawo do złożenia 
skargi i domagania się zadośćuczynienia w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w związku z zastosowaniem skanera lub w 
związku z odmową poddania się 
skanowaniu i przeprowadzoną następnie 
standardową kontrolą bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o skanowaniu, 
w tym o prawie do odmowy poddania się 
tej procedurze oraz o prawie do złożenia 
skargi i domagania się zadośćuczynienia w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w związku z zastosowaniem skanera lub w 
związku z odmową poddania się 
skanowaniu i przeprowadzoną następnie 
standardową kontrolą bezpieczeństwa;

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o skanowaniu, 
w tym o prawie do odmowy poddania się 
tej procedurze oraz o prawie do złożenia 
skargi i domagania się zadośćuczynienia w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w związku z zastosowaniem skanera lub w 
związku z odmową poddania się 
skanowaniu i przeprowadzoną następnie 
standardową kontrolą bezpieczeństwa; w 
związku z tym przypomina, że podstawowe 
znaczenie ma szkolenie personelu 
ochrony w portach lotniczych;

Or. fr
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Poprawka 65
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o skanowaniu, 
w tym o prawie do odmowy poddania się 
tej procedurze oraz o prawie do złożenia 
skargi i domagania się zadośćuczynienia w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w związku z zastosowaniem skanera lub w 
związku z odmową poddania się 
skanowaniu i przeprowadzoną następnie 
standardową kontrolą bezpieczeństwa;

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były uprzednio 
właściwie i wyczerpująco informowane o 
skanowaniu, w tym o prawie do odmowy 
poddania się tej procedurze oraz o prawie
do złożenia skargi i domagania się 
zadośćuczynienia w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w związku 
z zastosowaniem skanera lub w związku z 
odmową poddania się skanowaniu i 
przeprowadzoną następnie standardową 
kontrolą bezpieczeństwa;

Or. it

Poprawka 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 8 

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o skanowaniu, 
w tym o prawie do odmowy poddania się 
tej procedurze oraz o prawie do złożenia 
skargi i domagania się zadośćuczynienia w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w związku z zastosowaniem skanera lub w 
związku z odmową poddania się 
skanowaniu i przeprowadzoną następnie 
standardową kontrolą bezpieczeństwa;

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na 
prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o skanowaniu, 
w tym o prawie do odmowy poddania się 
tej procedurze oraz o prawie do złożenia 
skargi i domagania się faktycznego 
zadośćuczynienia prawnego w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w związku 
z zastosowaniem skanera lub w związku z 
odmową poddania się skanowaniu i 
przeprowadzoną następnie standardową 
kontrolą bezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawka 67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. uznaje prawo pasażerów do złożenia 
skargi na jakiekolwiek nieprawidłowości 
mogące wynikać z kontroli bezpieczeństwa 
przeprowadzonej zarówno za pomocą 
skanera ciała, jak i za pomocą środków 
alternatywnych – w przypadku, gdy 
pasażerowie nie chcą być poddani kontroli 
przy użyciu skanera;

Or. es

Poprawka 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8 a. podkreśla znaczenie sankcjonowania 
wszelkiego nadużycia obrazów 
uzyskanych ze skanerów ciała;

Or. fr

Poprawka 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
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wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia, 
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała, w szczególności w odniesieniu do 
zasad proporcjonalności i konieczności, 
oraz potencjalne zagrożenia dla zdrowia, 
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia, 
przy uwzględnieniu opinii Unii
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na wykorzystywanie 
skanerów ciała jako metod kontroli 
powinny zostać wyczerpująco uzasadnione 
w ocenie potencjalnych zagrożeń dla 
zdrowia oraz poziomu ochrony praw
podstawowych, w tym ochrony danych
osobowych, z należytym uwzględnieniem 
zaleceń Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych, grupy roboczej art. 29
oraz Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej;
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terroryzmowi;

Or. es

Poprawka 71
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia, 
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. potencjalne 
zagrożenia dla zdrowia związane ze 
stosowaniem skanerów;

Or. nl

Poprawka 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
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dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia, 
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w 
badaniu proporcjonalności oraz w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia 
pasażerów i pracowników poddawanych 
częstym kontrolom w czasie pracy, przy 
uwzględnieniu opinii Unii Europejskiej, 
międzynarodowych i krajowych organów 
zajmujących się prawami człowieka i 
ochroną danych, takich jak EIOD, Agencja 
Praw Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

Or. en

Poprawka 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia,
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, żeby sprawdzić, jaka będzie 
rzeczywista wartość dodana takiej 
inicjatywy; w związku z tym podkreśla 
znaczenie obliczenia kosztów inwestycji, 
utrzymania i zarządzania, powstałych w 
związku z instalacją i stosowaniem 
skanerów ciała; przypomina, że ocena 
skutków powinna również objąć aspekt 
praw podstawowych przy stosowaniu 
skanerów ciała, potencjalne zagrożenia dla 
zdrowia, w szczególności dla osób 
wymagających szczególnego traktowania 
– oraz ochronę danych osobowych; uważa 
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w związku z tym, że należy uwzględniać 
opinie Unii Europejskiej, 
międzynarodowych i krajowych organów 
zajmujących się prawami człowieka i 
ochroną danych, takich jak EIOD, grupa 
robocza „Artykuł 29”, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

Or. fr

Poprawka 74
Sylvie Guillaume

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia,
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia; 
apeluje, żeby Komisja przedstawiła wyniki 
badań dotyczące ewentualnego wpływu 
skanerów bezpieczeństwa na zdrowie 
pasażerów oraz członków personelu 
podlegających regularnym kontrolom; 
uważa w związku z tym, że należy 
uwzględniać opinie Unii Europejskiej, 
międzynarodowych i krajowych organów 
zajmujących się prawami człowieka i 
ochroną danych, takich jak EIOD, Agencja 
Praw Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;
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Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia, 
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia, 
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi; uważa, że taka propozycja 
powinna również przewidywać 
długoterminowe monitorowanie i ocenę 
skanerów ciała, przy uwzględnieniu 
rozwoju nowych technologii;

Or. en

Poprawka 76
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
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dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia, 
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione za 
pośrednictwem pogłębionych badań 
wstępnych oraz oceny skutków, 
obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia, 
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

Or. ro

Poprawka 77
Salvatore Iacolino

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia, 
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych, 
takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. propagowania i 
ochrony praw człowieka podczas działań 

9. podkreśla, że wszelkie propozycje 
dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako 
dozwolonych metod kontroli powinny 
zostać wyczerpująco uzasadnione w ocenie 
skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów 
ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia, 
przy uwzględnieniu opinii Unii 
Europejskiej, międzynarodowych i 
krajowych organów zajmujących się 
prawami człowieka i ochroną danych oraz 
ochroną zdrowia publicznego, takich jak 
EIOD, Agencja Praw Podstawowych UE 
oraz specjalny sprawozdawca ONZ ds. 
propagowania i ochrony praw człowieka 
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związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi;

podczas działań związanych z 
przeciwdziałaniem terroryzmowi i 
Światowa Organizacja Zdrowia;

Or. it

Poprawka 78
Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że specyfikacje techniczne 
technicznej grupy zadaniowej 
Europejskiej Konferencji Lotnictwa 
Cywilnego oraz umowy na dostawy 
skanerów ciała powinny zostać ujawnione 
i udostępnione publicznie;

Or. en

Uzasadnienie 

W Stanach Zjednoczonych dokumenty otrzymane od DHS (Departamentu Bezpieczeństwa 
Krajowego) dotyczące skanerów ciała za pośrednictwem wniosku FOIA wykazały, że 
specyfikacje techniczne wymagane przez agencję TSA obejmowały możliwość 
przechowywania, rejestrowania i przekazywania zdjęć.

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

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. uważa, że decyzja o stosowaniu 
skanerów ciała w portach lotniczych nie 
powinna być dla państw członkowskich 
obowiązkowa; podkreśla, że jeśli państwo 
członkowskie podejmuje decyzję o 
instalacji skanerów ciała w portach 
lotniczych, odnośne skanery powinny 
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spełniać minimalne standardy i wymogi 
określone na szczeblu UE;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podniesienia kwestii 
stosowania skanerów ciała w 
odpowiednich instytucjach 
międzynarodowych, jako że walka z 
terroryzmem jest ogólnoświatowym 
wyzwaniem, a o bezpieczeństwo lotnictwa 
należy zadbać poza granicami 
europejskimi;

Or. en

Poprawka 81
Sylvie Guillaume

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9 a. sugeruje podanie na bilecie każdego 
pasażera kosztów środków 
bezpieczeństwa;

Or. fr
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Poprawka 82
Luis de Grandes Pascual

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9a. uznaje prawo pasażerów do złożenia 
skargi na jakiekolwiek nieprawidłowości 
wynikające z kontroli bezpieczeństwa 
przeprowadzonej zarówno za pomocą 
skanera ciała, jak i za pomocą systemów 
alternatywnych – w przypadku, gdy 
pasażerowie nie chcą być poddani kontroli 
przy użyciu skanera;

Or. es

Poprawka 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9 b. podkreśla, że państwa członkowskie, 
które postanowią skorzystać ze skanerów 
ciała, powinny mieć możliwość, zgodnie z 
zasadą pomocniczości, zastosować 
przepisy ostrzejsze niż przewidziane w 
prawodawstwie europejskim regulującym 
ochronę obywateli i ich danych 
osobowych;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

9a. oczekuje, że propozycja Komisji będzie 
opierać się na rozległych niezależnych i 
obiektywnych informacjach naukowych 
zgromadzonych wśród ekspertów UE z tej 
dziedziny oraz bez ingerencji sektora 
przemysłu, rządów państw członkowskich 
i krajów trzecich;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. występuje z wnioskiem, by zwrócić się 
do Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej o dostarczenie szczegółowej 
opinii w sprawie aspektu praw 
podstawowych wszelkich propozycji 
dotyczących rozmieszczania i stosowania 
skanerów ciała.

skreślony

Or. es

Poprawka 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. zwraca się do Komisji o zbadanie 
rozwiązań alternatywnych dla stosowania 
skanerów ciała, przy uwzględnieniu 
innych środków już stosowanych w celu 
wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa 
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lotnictwa, i wykazanie konieczności 
zastąpienia tymi skanerami obecnych 
środków monitorowania bezpieczeństwa 
na lotniskach;

Or. en

Poprawka 87
Luis de Grandes Pascual

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. przypomina i podtrzymuje swoje 
stanowisko w sprawie zniesienia zakazu 
przewozu cieczy w 2011 i 2013 r., jeśli 
potwierdzi się skuteczność technologiczna 
urządzeń, które mają zapewniać 
bezpieczeństwo; zachęca państwa 
członkowskie i lotniska, by dołożyły 
wszelkich niezbędnych starań o 
zapewnienie na czas odpowiednich 
technologii, by koniec zakazu przewozu 
płynów w przewidzianych terminach nie 
prowadził do obniżenia poziomu 
bezpieczeństwa;

Or. es

Poprawka 88
Luis de Grandes Pascual

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10b. uważa, że kontrola ładunku i poczty 
oparta na analizie ryzyka powinna być 
współmierna do zagrożeń związanych z 
ich transportem oraz że należy zapewnić 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa, 
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szczególnie w przypadku przewozu 
ładunku i poczty na pokładzie samolotów 
pasażerskich; uważa, że poziom 
bezpieczeństwa ładunku jest nadal różny 
w poszczególnych państwach 
członkowskich i że – stosownie do celu, 
jakim jest jedna kontrola bezpieczeństwa 
należy zapewnić – właściwe stosowanie 
istniejących środków w zakresie ładunku i 
poczty w obrębie UE;

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa Komisję, Radę i komisję 
właściwą w tej sprawie do zastąpienia 
terminu „urządzenia prześwietlające” 
terminem „skanery ciała”, jako że 
skanery stosuje się do prześwietlania 
ludzi, również w tytule sprawozdania, w 
celu uniknięcia nieodpowiedniego i 
niepotrzebnego zamieszania i niejasności; 

Or. en


