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

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi susţine că aceasta trebuie 
purtată doar cu mijloace legitime, necesare 
într-o societate democratică liberă şi 
deschisă;

1. subliniază importanţa disuasiunii şi a 
prevenirii în lupta împotriva terorismului 
şi susţine că aceasta trebuie purtată doar cu 
mijloace legitime, necesare într-o societate 
democratică liberă şi deschisă; reaminteşte 
că încrederea cetăţenilor în instituţii este 
esenţială şi că, în consecinţă, trebuie găsit 
un echilibru just între necesitatea de a 
asigura securitatea şi garantarea 
drepturilor şi a libertăţilor fundamentale; 

Or. fr

Amendamentul 2
Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi susţine că aceasta trebuie
purtată doar cu mijloace legitime, 
necesare într-o societate democratică 
liberă şi deschisă;

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi importanţa aplicării unor 
măsuri de securitate proporţionale şi 
legale, esenţiale în prevenirea incidentelor 
de natură teroristă, şi accentuează faptul 
că toate metodele folosite trebuie să 
respecte drepturile fundamentale ale 
pasagerilor şi să reflecte o societate 
democratică liberă şi deschisă; 

Or. en
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Amendamentul 3
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi susţine că aceasta trebuie 
purtată doar cu mijloace legitime, 
necesare într-o societate democratică liberă 
şi deschisă;

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi împotriva criminalităţii 
organizate, care constituie ameninţări la
adresa siguranţei Uniunii Europene, deja 
identificate în Programul de la 
Stockholm, şi susţine că aceasta trebuie 
purtată doar cu mijloace legitime, necesare 
într-o societate democratică liberă şi 
deschisă;

Or. it

Amendamentul 4
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi susţine că aceasta trebuie 
purtată doar cu mijloace legitime, necesare 
într-o societate democratică liberă şi 
deschisă;

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi susţine că aceasta trebuie 
purtată doar cu mijloace legitime, necesare 
într-o societate democratică liberă şi 
deschisă; cu toate acestea, reaminteşte că,
deocamdată, nu există nicio dovadă 
irefutabilă care să ateste eficienţa unui 
asemenea demers; 

Or. fr

Amendamentul 5
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi susţine că aceasta trebuie 
purtată doar cu mijloace legitime, necesare 
într-o societate democratică liberă şi 
deschisă;

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi susţine că trebuie purtată 
doar cu mijloace legitime, necesare într-o 
societate democratică liberă şi deschisă, 
respectând pe deplin Carta drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 6
Sophia in 't Veld

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi susţine că aceasta trebuie 
purtată doar cu mijloace legitime, necesare 
într-o societate democratică liberă şi 
deschisă;

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi susţine că aceasta trebuie 
purtată doar cu mijloace legitime prevăzute 
prin lege, eficiente, necesare într-o 
societate democratică liberă şi deschisă şi 
proporţionale cu scopul urmărit; 

Or. en

Amendamentul 7
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi susţine că aceasta trebuie 
purtată doar cu mijloace legitime, necesare 
într-o societate democratică liberă şi 
deschisă;

1. subliniază importanţa luptei împotriva 
terorismului şi susţine că aceasta trebuie 
purtată doar cu mijloace legitime şi 
proporţionale, necesare într-o societate 
democratică liberă şi deschisă;

Or. ro
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Amendamentul 8
Sophia in 't Veld

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că trebuie definite clar 
obiectivele şi valoarea preconizată a 
folosirii scanerelor corporale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, prin urmare, toate 
măsurile contrateroriste ar trebui să fie 
total conforme cu drepturile şi obligaţiile 
fundamentale ale Uniunii Europene, 
necesare într-o societate democratică, şi 
ar trebui să fie proporţionate, prevăzute 
de lege şi limitate astfel la scopul precis 
pentru care au fost create;

2. reaminteşte că toate măsurile 
contrateroriste au drept unic scop
garantarea securităţii cetăţenilor, pe baza 
criteriului proporţionalităţii şi a 
respectării drepturilor fundamentale şi a
libertăţilor civile; 

Or. es

Amendamentul 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, prin urmare, toate 
măsurile contrateroriste ar trebui să fie 

2. subliniază că, prin urmare, toate 
măsurile contrateroriste ar trebui să fie 
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total conforme cu drepturile şi obligaţiile 
fundamentale ale Uniunii Europene, 
necesare într-o societate democratică, şi ar 
trebui să fie proporţionate, prevăzute de 
lege şi limitate astfel la scopul precis 
pentru care au fost create;

total conforme cu drepturile şi obligaţiile 
fundamentale ale Uniunii Europene, 
necesare într-o societate democratică, şi ar 
trebui să fie proporţionate, absolut 
necesare, prevăzute de lege şi limitate 
astfel la scopul precis pentru care au fost 
create;

Or. en

Amendamentul 11
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că, prin urmare, toate 
măsurile contrateroriste ar trebui să fie 
total conforme cu drepturile şi obligaţiile 
fundamentale ale statelor membre ale
Uniunii Europene, necesare într-o societate 
democratică, şi ar trebui să fie 
proporţionate, prevăzute de lege şi limitate 
astfel la scopul precis pentru care au fost 
create;

2. subliniază că, prin urmare, toate 
măsurile contrateroriste ar trebui să fie 
total conforme cu drepturile şi obligaţiile 
fundamentale ale statelor membre ale
Uniunii Europene, necesare într-o societate 
democratică, şi ar trebui să fie 
proporţionate, prevăzute de lege şi limitate 
astfel la scopul precis pentru care au fost 
create;

Or. nl

Amendamentul 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită în acest sens precizarea 
corespunzătoare şi exactă a scopului 
urmărit; cere efectuarea unei ample
evaluări tehnice cu privire la utilitatea 
scanerelor corporale; îndeamnă, în plus, 
la interzicerea folosirii scanerelor 



PE460.651v01-00 8/46 AM\859158RO.doc

RO

corporale în cazul oricărei evaluări 
ambigue sau negative;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reaminteşte că folosirea scanerelor 
corporale va trebui să respecte Directiva 
95/46/CE privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date; 

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că numai câteva state 
membre au efectuat testări ale scanerelor 
corporale1 şi că multe dintre acestea au 
renunţat ulterior la scanerele corporale, 
din cauza costurilor ridicate, a 
întârzierilor şi a ineficacităţii2, iar 
majoritatea statelor membre nu au 
instalat astfel de scanere sau şi-au 
exprimat dezacordul sau au afirmat că nu 
intenţionează să achiziţioneze, să instaleze 
şi să folosească scanere corporale; 
1 UK, NL, DE, DK.
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2 IT şi FIN.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. constată că, indiferent de includerea 
scanerelor corporale pe lista metodelor de 
control permise, acele state membre care 
folosesc deja scanerele corporale sunt 
obligate să se asigure că drepturile 
fundamentale ale cetăţenilor, consacrate 
în CEDO şi în Carta drepturilor 
fundamentale, sunt respectate, apărate şi 
promovate, cu deosebire dreptul la viaţa 
privată şi la sănătate, potrivit solicitărilor 
adresate, în plus, de Parlamentul 
European.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că acele state membre care 
folosesc scanere corporale au exclus 
anumite categorii de persoane 
vulnerabile, precum copiii, femeile 
însărcinate, persoanele în vârstă şi cele cu 
dizabilităţi sau cu implanturi de 
dispozitive medicale, precum şi lucrătorii 
expuşi în mod frecvent la radiaţii, şi că 
vor fi aplicate norme comune în acest 
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domeniu, pe întreg teritoriul UE, în 
momentul în care statele membre vor 
instala şi folosi scanere corporale; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. consideră că scanerele corporale ar 
trebui să fie folosite doar de statele 
membre care decid sau vor decide să le 
instaleze ad-hoc şi în cazul acelor zboruri 
unde există motive care să conducă la 
aprecierea că securitatea este pusă în 
pericol, de exemplu în urma unor 
informaţii ale serviciilor de informaţii, a 
unor riscuri sau ameninţări specifice, în 
funcţie de ţara de destinaţie a zborurilor 
(dacă ţara de destinaţie a cerut scanarea 
corporală a pasagerilor din motive 
speciale de securitate) sau de ţara de 
plecare (dacă ţara de plecare este ţinta 
unor grupări teroriste); consideră că 
scanerele corporale nu ar trebui folosite 
în cazul zborurilor intracomunitare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. îşi reiterează opinia negativă privind 
eficacitatea, necesitatea şi 
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proporţionalitatea folosirii scanerelor 
corporale într-o societate democratică, din 
cauza caracterului lor intruziv şi a 
impactului asupra drepturilor 
fundamentale la viaţă privată, la protecţia 
datelor, la sănătate, la libertatea de 
gândire, conştiinţă şi religie, la 
nediscriminare, precum şi din perspectiva 
costurilor ridicate şi a procedurilor
îndelungate, care au consecinţe negative 
asupra cetăţenilor şi a pasagerilor; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2f (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. solicită Comisiei să nu introducă 
scanerele corporale pe lista metodelor de 
control autorizate, dat fiind că ar favoriza 
folosirea acestora la nivel naţional, şi îi 
solicită, în schimb, să emită recomandări 
obligatorii adresate statelor membre 
referitoare la normele de utilizare a 
scanerelor corporale, în cazul în care 
acestea vor decide să continue testările 
sau să aplice măsuri mai stricte în 
folosirea scanerelor corporale pentru 
asigurarea securităţii aviatice; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2g (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2g. solicită o analiză, o evaluare şi o 
revizuire în profunzime a situaţiei actuale 
şi a procedurilor de securitate aplicate în 
aeroporturi, inclusiv a reglementărilor 
privind substanţele lichide, şi stabilirea 
unui calendar anticipativ al suspendării 
interdicţiilor asupra substanţelor lichide,
precum şi al condiţiile prevăzute în 
legătură cu disponibilitatea tehnologiilor 
de control, examinând în acelaşi timp 
eficacitatea şi costurile ridicate presupuse 
de procedurile viitoare pentru controlul 
sistematic al lichidelor; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2h (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2h. consideră că procedura de comitologie 
în domeniul securităţii aviatice, cel puţin 
în cazul măsurilor care au impact asupra 
drepturilor cetăţenilor, este nepotrivită şi 
solicită deplina implicare a PE prin
intermediul procedurii de codecizie; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea scanerelor 
corporale nu se limitează doar la 

eliminat
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aeroporturi, ci şi la alte locuri publice; 
solicită, de aceea, Comisiei să prezinte o 
propunere referitoare la instalarea şi 
utilizarea scannerelor de securitate în alte 
locuri decât aeroporturile;

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea scannerelor 
corporale nu se limitează doar la 
aeroporturi, ci şi la alte locuri publice; 
solicită, de aceea, Comisiei să prezinte o 
propunere referitoare la instalarea şi 
utilizarea scannerelor de securitate în alte 
locuri decât aeroporturile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea scannerelor 
corporale nu se limitează doar la 
aeroporturi, ci şi la alte locuri publice; 
solicită, de aceea, Comisiei, să prezinte o 
propunere referitoare la instalarea şi 
utilizarea scannerelor de securitate în alte 
locuri decât aeroporturile;

3. subliniază că utilizarea scannerelor 
corporale nu se limitează doar la 
aeroporturi, ci şi la alte locuri publice;

Or. nl
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Amendamentul 25
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea scanerelor 
corporale nu se limitează doar la 
aeroporturi, ci şi la alte locuri publice; 
solicită, de aceea, Comisiei să prezinte o 
propunere referitoare la instalarea şi 
utilizarea scannerelor de securitate în alte 
locuri decât aeroporturile;

3. subliniază că utilizarea scanerelor 
corporale nu se limitează doar la 
aeroporturi, ci şi la alte locuri publice; 
solicită, de aceea, Comisiei să prezinte o 
propunere referitoare la instalarea şi 
utilizarea scannerelor de securitate în alte 
locuri decât aeroporturile, considerate ţinte 
vulnerabile în faţa riscurilor teroriste;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea scannerelor
corporale nu se limitează doar la 
aeroporturi, ci şi la alte locuri publice; 
solicită, de aceea, Comisiei să prezinte o 
propunere referitoare la instalarea şi 
utilizarea scannerelor de securitate în alte 
locuri decât aeroporturile;

3. subliniază că obligaţia de a respecta 
drepturile fundamentale la viaţa privată, 
protecţia datelor şi sănătate în ceea ce 
priveşte utilizarea scanerelor corporale se 
aplică oriunde sunt folosite acestea,
inclusiv în exteriorul aeroporturilor şi, în 
general, în toate locurile publice unde
scanerele corporale sunt sau ar putea să 
fie instalate şi, prin urmare, solicită 
Comisiei să monitorizeze practicile 
statelor membre în acest domeniu şi să 
garanteze că viitoarele norme privind 
apărarea drepturilor cetăţenilor la viaţa 
privată, la protecţia datelor, la sănătate şi 
la nediscriminare sunt aplicate oriunde 
sunt folosite scanerele corporale; 
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Or. en

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

Proiectul de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reaminteşte că luarea deciziei de 
instalare a scanerelor de securitate în 
aeroporturi se încadrează în sfera de 
competenţă a statelor membre, acestea 
având obligaţia de a respecta standardele 
şi cerinţele comune minime stabilite de 
UE, fără a aduce atingere dreptului 
statelor de a aplica măsuri mai stricte; 

Or. es

Amendamentul 28
Luis de Grandes Pascual

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. propune Comisiei Europene ca, odată 
stabilite, normele comune privind 
folosirea scanerelor de securitate să fie 
revizuite ori de câte ori este necesar, în 
vederea adaptării dispoziţiilor privind 
protecţia sănătăţii şi a drepturilor 
fundamentale la progresele tehnologice; 

Or. es
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Amendamentul 29
Luis de Grandes Pascual

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită statelor membre să controleze 
periodic efectele pe termen lung ale 
expunerii la scanerele de securitate, 
având în vedere noile progrese ştiinţifice, 
şi să verifice instalarea corectă, folosirea 
adecvată şi buna funcţionare a acestora; 

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită ca toate scannerele corporale să 
îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc de sănătate, 
inclusiv a riscurilor pe termen lung; 
solicită, în această privinţă, ca orice 
formă de tehnologie care foloseşte raze X 
să fie exclusă în mod explicit de pe lista 
metodelor de scanarea admise;

4. solicită ca toate scanerele de securitate
să îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc de sănătate, 
inclusiv a riscurilor pe termen lung, să 
respecte normele europene şi naţionale în 
ceea priveşte principiul ALARA (As Low 
as Reasonably Achievable – nivelul cel 
mai scăzut ce poate fi atins în mod 
rezonabil - n. tr.), să acorde o atenţie 
specială grupurilor considerate ca fiind 
vulnerabile şi să împiedice folosirea 
tehnologiei imagistice bazate pe 
transmisia de raze X;

Or. es
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Amendamentul 31
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită ca toate scannerele corporale să 
îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc de sănătate, 
inclusiv a riscurilor pe termen lung; 
solicită, în această privinţă, ca orice formă 
de tehnologie care foloseşte raze X să fie 
exclusă în mod explicit de pe lista 
metodelor de scanarea admise;

4. solicită ca toate scanerele corporale să 
îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc de sănătate, 
inclusiv a riscurilor pe termen lung şi a 
celor colaterale ce pot conduce la 
agravarea sau reactivarea anumitor boli 
sau afecţiuni; solicită, în această privinţă, 
ca orice formă de tehnologie care foloseşte 
raze X să fie exclusă în mod explicit de pe 
lista metodelor de scanarea admise;

Or. ro

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

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită ca toate scannerele corporale să 
îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc de sănătate, 
inclusiv a riscurilor pe termen lung; 
solicită, în această privinţă, ca orice formă 
de tehnologie care foloseşte raze X să fie 
exclusă în mod explicit de pe lista 
metodelor de scanarea admise;

4. solicită ca toate scanerele corporale să 
îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc de sănătate, 
inclusiv a riscurilor pe termen lung; 
solicită, în această privinţă, ca orice formă 
de tehnologie care foloseşte doar raze X să 
fie exclusă în mod explicit de pe lista 
metodelor de scanare admise, în cazul în 
care nu respectă standardele sanitare ale 
UE; în acest sens, ar trebui să se acorde o 
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atenţie deosebită persoanelor vulnerabile; 

Or. en

Amendamentul 33
Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită ca toate scannerele corporale să 
îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc de sănătate, 
inclusiv a riscurilor pe termen lung; 
solicită, în această privinţă, ca orice formă 
de tehnologie care foloseşte raze X să fie 
exclusă în mod explicit de pe lista 
metodelor de scanarea admise;

4. solicită ca toate scanerele corporale să 
îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc la adresa sănătăţii
pasagerilor, inclusiv a riscurilor pe termen 
lung; solicită, în această privinţă, ca 
folosirea scanerelor pe bază de radiaţii 
ionizante, cum ar fi, de exemplu, razele X, 
care pot avea un efect cumulativ, să fie 
restricţionată şi să se ceară cercetări 
suplimentare cu privire la posibilele 
consecinţe ale folosirii lor;

Or. en

Amendamentul 34
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită ca toate scannerele corporale să 
îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc de sănătate, 
inclusiv a riscurilor pe termen lung; 

4. solicită ca toate scanerele corporale să 
îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc de sănătate, 
inclusiv a riscurilor pe termen lung; 
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solicită, în această privinţă, ca orice formă 
de tehnologie care foloseşte raze X să fie
exclusă în mod explicit de pe lista 
metodelor de scanarea admise;

solicită, în această privinţă, ca orice formă 
de tehnologie care foloseşte raze X sau 
orice alte forme de raze dăunătoare, să fie 
exclusă în mod explicit de pe lista 
metodelor de scanarea admise;

Or. ro

Amendamentul 35
Sophia in 't Veld

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită ca toate scannerele corporale să 
îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc de sănătate, 
inclusiv a riscurilor pe termen lung; 
solicită, în această privinţă, ca orice formă 
de tehnologie care foloseşte raze X să fie 
exclusă în mod explicit de pe lista 
metodelor de scanarea admise;

4. solicită ca toate scanerele corporale să 
îndeplinească o serie de cerinţe tehnice 
minime înainte de a putea figura pe o listă 
a metodelor de scanare admise; aceste 
cerinţe ar trebui, printre altele, să asigure 
prevenirea oricărui risc de sănătate, 
inclusiv a riscurilor pe termen lung; 
solicită, în această privinţă, ca orice formă 
de tehnologie care foloseşte raze X să fie 
exclusă în mod explicit de pe lista 
metodelor de scanare admise în etapa 
actuală de dezvoltare tehnologică;

Or. en

Amendamentul 36
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă, de asemenea, ca scannerele 
corporale să fie echipate exclusiv cu 
tehnologii care nu permit în nici un fel 
redarea imaginii complete a corpului, ci 
doar imagini standardizate schematice, 

eliminat
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complet anonime, precum şi ca orice 
procesare sau stocare a datelor să fie 
imposibilă;

Or. nl

Amendamentul 37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă, de asemenea, ca scannerele
corporale să fie echipate exclusiv cu 
tehnologii care nu permit în nici un fel 
redarea imaginii complete a corpului, ci 
doar imagini standardizate schematice, 
complet anonime, precum şi ca orice 
procesare sau stocare a datelor să fie 
imposibilă;

5. semnalează că scanerele de securitate 
vor trebui să fie echipate cu tehnologii care 
să garanteze protecţia demnităţii umane şi 
a vieţii private, fiind de preferat folosirea 
unei figuri standard sau a unor imagini 
standardizate schematice, acestea urmând 
să fie distruse imediat după efectuarea 
controlului fără incidente; 

Or. es

Amendamentul 38
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă, de asemenea, ca scannerele
corporale să fie echipate exclusiv cu 
tehnologii care nu permit în nici un fel 
redarea imaginii complete a corpului, ci 
doar imagini standardizate schematice, 
complet anonime, precum şi ca orice 
procesare sau stocare a datelor să fie 
imposibilă;

5. insistă, de asemenea, ca scanerele
corporale să fie echipate exclusiv cu 
tehnologii care nu permit în nici un fel 
redarea imaginii complete a corpului, ci 
doar imagini standardizate schematice, 
complet anonime, precum şi ca orice 
procesare sau stocare a datelor să fie 
imposibilă; menţionează că personalul
abilitat care stochează datele procesate, să 
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răspundă penal pentru faptele sale;

Or. ro

Amendamentul 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă, de asemenea, ca scannerele
corporale să fie echipate exclusiv cu 
tehnologii care nu permit în nici un fel 
redarea imaginii complete a corpului, ci 
doar imagini standardizate schematice, 
complet anonime, precum şi ca orice 
procesare sau stocare a datelor să fie 
imposibilă;

5. insistă, de asemenea, ca scanerele
corporale să fie echipate exclusiv cu 
tehnologii care nu permit în nici un fel 
redarea imaginii complete a corpului, ci 
doar imagini standardizate schematice, 
complet anonime, precum şi că orice 
procesare sau stocare a datelor trebuie să 
fie imposibilă;

Or. en

Amendamentul 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să impună sancţiuni 
disuasive în cazul înregistrării sau al 
distribuirii neautorizate a imaginilor 
obţinute în urma scanărilor de securitate; 

Or. en
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Amendamentul 41
Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită efectuarea unor controale 
tehnice periodice de către un organism 
competent, care să reexamineze 
integritatea dispozitivelor şi conformitatea 
acestora cu condiţiile stabilite la punctele 
4 şi 5; 

Or. en

Amendamentul 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că securitatea 
datelor este masiv subminată de 
implementarea tehnologiilor electronice 
de reţea; constată că acesta este în special 
cazul tehnologiilor fără fir sau al 
conectivităţii la internet; 

Or. en

Amendamentul 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reaminteşte că, pentru obţinerea de 
imagini, trebuie îndeplinite cerinţele 
prevăzute de legislaţia comunitară din 
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domeniul protecţiei datelor cu caracter 
personal; 

Or. es

Amendamentul 44
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că există suficiente dovezi 
care arată că scanerele corporale pot 
provoca boli grave precum cancerul; prin 
urmare, în acord cu principiul precauţiei, 
consideră că folosirea acestora trebuie să
fie interzisă pe teritoriul Uniunii 
Europene până la realizarea unor studii 
aprofundate privind riscurilor reale 
asupra sănătăţii cauzate de expunerea la 
radiaţiile emise de diferitele tipuri de 
scanere corporale;

Or. ro

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

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că orice persoană ar trebui să 
aibă dreptul de a refuza scanarea 
corporală, fără a fi obligată să dea 
explicaţii, precum şi dreptul de a solicita 
un control de securitate standard, cu 
respectarea absolută a drepturilor şi a 
demnităţii sale; solicită, în această 
privinţă, ca tot personalul de securitate să 
beneficieze de o instruire adecvată şi 

6. subliniază că orice persoană va putea 
refuza efectuarea scanării, în acest caz 
fiind obligată să se supună unor metode 
de control alternative, care să garanteze 
acelaşi grad de eficacitate a securităţii ca 
şi scanerele de securitate; în acest sens 
solicită Comisiei să propună ca personalul
de securitate responsabil de folosirea 
scanerelor de securitate să beneficieze de 
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completă; instruire specială, care să ia în 
considerare impactul asupra demnităţii 
persoanei, a sănătăţii şi a protecţiei 
datelor cu caracter personal; 

Or. es

Amendamentul 46
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că orice persoană ar trebui să 
aibă dreptul de a refuza scanarea corporală, 
fără a fi obligată să dea explicaţii, precum 
şi dreptul de a solicita un control de 
securitate standard, cu respectarea absolută 
a drepturilor şi a demnităţii sale; solicită, în 
această privinţă, ca tot personalul de 
securitate să beneficieze de o instruire 
adecvată şi completă ;

6. subliniază că orice persoană ar trebui să 
aibă dreptul de a refuza scanarea corporală, 
fără a fi obligată să dea explicaţii, precum 
şi dreptul de a solicita un control de 
securitate standard, cu respectarea absolută 
a drepturilor şi a demnităţii sale; insistă 
asupra acordării unei atenţii speciale 
persoanelor vulnerabile, precum femeile 
însărcinate, copiii, persoanele cu 
dizabilităţi sau cele care suferă de o boală 
care face ca acest tip de control să fie 
nepotrivit; solicită, în această privinţă, ca 
tot personalul de securitate să beneficieze 
de o instruire adecvată şi completă ;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că orice persoană ar trebui să 
aibă dreptul de a refuza scanarea corporală, 
fără a fi obligată să dea explicaţii, precum 

6. subliniază că orice pasager ar trebui să 
aibă dreptul de a refuza scanarea corporală, 
fără a fi obligată să dea explicaţii; în cazul 
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şi dreptul de a solicita un control de 
securitate standard, cu respectarea absolută 
a drepturilor şi a demnităţii sale; solicită, în 
această solicită, în această privinţă, ca tot 
personalul de securitate să beneficieze de o 
instruire adecvată şi completă;

unui refuz, persoana în cauză ar trebui să 
fie supusă unui control de securitate 
standard, care să garanteze acelaşi grad de 
securitate, cu respectarea absolută a 
drepturilor şi a demnităţii sale; solicită, în 
această privinţă, ca tot personalul de 
securitate să beneficieze de o instruire 
adecvată şi completă; 

Or. en

Amendamentul 48
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că orice persoană ar trebui să 
aibă dreptul de a refuza scanarea corporală, 
fără a fi obligată să dea explicaţii, precum 
şi dreptul de a solicita un control de 
securitate standard, cu respectarea absolută 
a drepturilor şi a demnităţii sale; solicită, în 
această privinţă, ca tot personalul de 
securitate să beneficieze de o instruire 
adecvată şi completă;

6. subliniază că orice persoană ar trebui să 
aibă dreptul de a refuza scanarea corporală, 
fără a fi obligată să dea explicaţii, precum 
şi dreptul de a solicita un control de 
securitate standard, cu respectarea absolută 
a drepturilor şi a demnităţii sale; solicită, în 
această privinţă, ca tot personalul de 
securitate să beneficieze de o instruire 
adecvată şi completă; solicită Comisiei să 
propună metode alternative de scanare 
corporală, având în vedere că oricine are 
dreptul de a refuza această formă de 
scanare;

Or. ro

Amendamentul 49
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că orice persoană ar trebui să 6. subliniază că orice persoană ar trebui să 



PE460.651v01-00 26/46 AM\859158RO.doc

RO

aibă dreptul de a refuza scanarea corporală
fără a fi obligată să dea explicaţii, precum 
şi dreptul de a solicita un control de 
securitate standard, cu respectarea absolută 
a drepturilor şi a demnităţii sale; solicită, în 
această privinţă, ca tot personalul de 
securitate să beneficieze de o instruire 
adecvată şi completă;

aibă dreptul de a refuza scanarea corporală, 
fără a fi obligată să dea explicaţii, precum 
şi dreptul de a solicita un control de 
securitate standard, desigur cu specificarea 
motivelor întemeiate justificabile, cu 
respectarea absolută a drepturilor şi a 
demnităţii sale; solicită în această privinţă 
ca tot personalul de securitate să 
beneficieze de o instruire adecvată şi 
completă;

Or. nl

Amendamentul 50
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că orice persoană ar trebui să 
aibă dreptul de a refuza scanarea corporală, 
fără a fi obligată să dea explicaţii, precum 
şi dreptul de a solicita un control de 
securitate standard, cu respectarea absolută 
a drepturilor şi a demnităţii sale; solicită, în 
această privinţă, ca tot personalul de 
securitate să beneficieze de o instruire 
adecvată şi completă;

6. subliniază că orice persoană trebuie să 
aibă dreptul de a refuza scanarea corporală, 
fără a fi obligată să dea explicaţii, precum 
şi dreptul de a solicita un control de 
securitate standard, cu respectarea absolută 
a drepturilor şi a demnităţii sale; solicită, în 
această privinţă, ca tot personalul de 
securitate să beneficieze de o instruire 
adecvată şi completă;

Or. ro

Amendamentul 51
Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că procedurile actuale de 
securitate aplicate în aeroporturi nu 
includ percheziţia corporală totală; 
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Or. en

Amendamentul 52
Sophia in 't Veld

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei 
scanări corporale nu ar trebui să constituie 
în sine un motiv de suspectare a persoanei 
respective şi că, în procedura anterioară 
scanării corporale sau în caz de refuz al 
scanării corporale, este inacceptabilă orice 
formă de profilare pe criterii de sex, rasă, 
etnie, caracteristici genetice, limbă, religie, 
credinţe etc;

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei 
scanări corporale nu ar trebui să constituie 
în sine un motiv de suspectare a persoanei 
respective şi că, în procedura anterioară 
scanării corporale sau în caz de refuz al 
scanării corporale, este inacceptabilă orice 
formă de profilare pe criterii de sex, rasă, 
etnie, provenienţă naţională, caracteristici 
genetice, limbă, religie, credinţe etc;

Or. en

Amendamentul 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei 
scanări corporale nu ar trebui să constituie 
în sine un motiv de suspectare a persoanei 
respective şi că, în procedura anterioară 
scanării corporale sau în caz de refuz al 
scanării corporale, este inacceptabilă orice 
formă de profilare pe criterii de sex, rasă, 
etnie, caracteristici genetice, limbă, religie, 
credinţe etc;

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei 
scanări corporale nu ar trebui să constituie 
în sine un motiv de suspectare a persoanei 
respective şi că, în procedura anterioară 
scanării corporale sau în caz de refuz al 
scanării corporale, este inacceptabilă orice 
formă de profilare pe criterii de sex, rasă, 
etnie, caracteristici genetice, limbă, religie, 
credinţe etc; insistă asupra unor garanţii 
legislative solide, care să asigure că 
pasagerii care refuză scanarea nu vor fi 
supuşi unor formalităţi suplimentare, 
inclusiv percheziţii complete sau 
întârzieri; 
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Or. en

Amendamentul 54
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei 
scanări corporale nu ar trebui să 
constituie în sine un motiv de suspectare a 
persoanei respective şi că, în procedura 
anterioară scanării corporale sau în caz de 
refuz al scanării corporale, este 
inacceptabilă orice formă de profilare pe 
criterii de sex, rasă, etnie, caracteristici 
genetice, limbă, religie, credinţe sau 
convingeri;

7. subliniază că motivele specificate ca 
temei al refuzului de a fi supus unei 
scanări corporale pot fi investigate 
ulterior; în procedura anterioară scanării 
corporale sau în caz de refuz al scanării 
corporale este inacceptabilă orice formă 
de profilare pe criterii de sex, rasă, etnie, 
caracteristici genetice, limbă, religie, 
credinţe sau convingeri;

Or. nl

Amendamentul 55
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei 
scanări corporale nu ar trebui să constituie 
în sine un motiv de suspectare a persoanei 
respective şi că, în procedura anterioară 
scanării corporale sau în caz de refuz al 
scanării corporale, este inacceptabilă orice 
formă de profilare pe criterii de sex, rasă, 
etnie, caracteristici genetice, limbă, religie, 
credinţe etc ;

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei 
scanări corporale nu ar trebui să constituie 
în sine un motiv de suspectare a persoanei 
respective sau să ducă la situaţii 
neplăcute, precum aşteptări îndelungate 
sau percheziţii minuţioase, şi că, în 
procedura anterioară scanării corporale sau 
în caz de refuz al scanării corporale, este 
inacceptabilă orice formă de profilare pe 
criterii de sex, rasă, etnie, caracteristici 
genetice, limbă, religie, credinţe etc ;

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

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei 
scanări corporale nu ar trebui să constituie 
în sine un motiv de suspectare a persoanei 
respective şi că, în procedura anterioară 
scanării corporale sau în caz de refuz al 
scanării corporale, este inacceptabilă orice 
formă de profilare pe criterii de sex, rasă, 
etnie, caracteristici genetice, limbă, religie, 
credinţe etc;

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei 
scanări corporale nu ar trebui să constituie 
în sine un motiv de suspectare a persoanei 
respective şi că, în procedura anterioară 
scanării corporale sau în caz de refuz al 
scanării corporale, ar trebui interzisă orice 
formă de discriminare pe criterii de sex, 
rasă, etnie, caracteristici genetice, limbă, 
religie, credinţe etc;

Or. en

Amendamentul 57

Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei 
scanări corporale nu ar trebui să constituie 
în sine un motiv de suspectare a persoanei 
respective şi că, în procedura anterioară 
scanării corporale sau în caz de refuz al 
scanării corporale, este inacceptabilă orice 
formă de profilare pe criterii de sex, rasă, 
etnie, caracteristici genetice, limbă, religie, 
credinţe etc;

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei 
scanări corporale nu ar trebui să constituie 
în sine un motiv de suspectare a persoanei 
respective şi că, în procedura anterioară 
scanării corporale sau în caz de refuz al 
scanării corporale, sunt inacceptabile 
formele de profilare pe criterii de sex, rasă, 
etnie, caracteristici genetice, limbă, religie, 
credinţe etc;

Or. en
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Amendamentul 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reaminteşte că normele de funcţionare 
trebuie să garanteze că selecţia 
persoanelor pentru efectuarea scanării de 
securitate nu va putea să se bazeze pe 
criterii de sex, rasă, culoare, origine 
etnică, caracteristici genetice, limbă, 
religie sau credinţă; 

Or. es

Amendamentul 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie 
supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scannerul corporal, inclusiv la 
dreptul de a refuza o asemenea scanare 
corporală şi la dreptul de a depune 
plângeri şi a solicita despăgubiri în cazul 
în care constată nereguli legate de 
scanare sau de refuzul lor de a fi supuşi 
acesteia, precum şi de controlul standard 
de securitate ulterior;

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie 
supuse unei scanări corporale să fie 
informate complet, corespunzător şi în 
detaliu cu privire la controlul de securitate 
efectuat cu ajutorul scanerului de 
protecţie, inclusiv la dreptul de a refuza 
efectuarea unui asemenea control; 

Or. es
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Amendamentul 60
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie 
supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scannerul corporal, printre altele 
cu privire la dreptul de a depune plângeri 
şi a solicita despăgubiri în cazul în care 
constată nereguli legate de scanare sau de 
refuzul lor de a fi supuşi acesteia, precum 
şi de controlul standard de securitate 
ulterior;

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie 
supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scannerul corporal; 

Or. nl

Amendamentul 61
Luis de Grandes Pascual

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca persoanele care acceptă să 
fie supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scannerul corporal, inclusiv 
dreptul de a refuza o asemenea scanare 
corporală şi la dreptul de a depune 
plângeri şi a solicita despăgubiri în cazul 
în care constată nereguli legate de 
scanare sau de refuzul lor de a fi supuşi 
acesteia, precum şi de controlul standard 
de securitate ulterior; 

8. consideră că persoanele controlate 
trebuie să primească în prealabil toate 
informaţiile necesare, în special cu privire
la modul de funcţionare a scanerului în 
cauză, imaginile care pot fi văzute şi de 
către cine, condiţiile de apărare a 
drepturilor la viaţa privată, la 
confidenţialitate şi la protecţia datelor, 
impactul asupra sănătăţii persoanelor, 
posibilitatea de a refuza scanarea şi 
metodele alternative de control
disponibile; 

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

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie 
supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scannerul corporal, inclusiv 
dreptul de a refuza o asemenea scanare 
corporală şi la dreptul de a depune plângeri 
şi a solicita despăgubiri în cazul în care 
constată nereguli legate de scanare sau de 
refuzul lor de a fi supuşi acesteia, precum 
şi de controlul standard de securitate 
ulterior;

8. solicită ca pasagerii care acceptă să fie 
supuşi unei scanări corporale să fie 
informaţi corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scanerul corporal, inclusiv 
dreptul de a refuza o asemenea scanare 
corporală şi la dreptul de a depune plângeri 
şi a solicita despăgubiri în caz de nereguli 
legate de scanare sau de refuzul lor de a fi 
supuşi acesteia, precum şi de controlul 
standard de securitate ulterior; subliniază 
că pasagerul ar trebui să primească 
informaţii cu privire la scanarea 
corporală, nu doar în momentul rezervării 
biletului de avion sau de pe site-ul 
aeroportului, ci şi la punctul de control 
unde se va efectua scanarea; 

Or. en

Amendamentul 63
Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca persoanele care acceptă să 
fie supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scannerul corporal, inclusiv 
dreptul de a refuza o asemenea scanare 
corporală şi la dreptul de a depune plângeri 
şi a solicita despăgubiri în cazul în care 
constată nereguli legate de scanare sau de 
refuzul lor de a fi supuşi acesteia, precum 
şi de controlul standard de securitate 

8. solicită punerea la dispoziţia 
pasagerilor a unor informaţii care să le 
permită să înţeleagă corespunzător şi în 
detaliu procedura de control cu ajutorul 
scanerului corporal, inclusiv dreptul de a 
refuza o asemenea scanare corporală şi 
dreptul de a depune plângeri şi a solicita 
despăgubiri în cazul în care constată 
nereguli legate de scanare sau de refuzul 
lor de a fi supuşi acesteia, precum şi de 
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ulterior; controlul standard de securitate ulterior;

Or. en

Amendamentul 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie 
supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scannerul corporal, inclusiv 
dreptul de a refuza o asemenea scanare 
corporală şi la dreptul de a depune plângeri 
şi a solicita despăgubiri în cazul în care 
constată nereguli legate de scanare sau de 
refuzul lor de a fi supuşi acesteia, precum 
şi de controlul standard de securitate 
ulterior ;

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie 
supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scanerul corporal, inclusiv 
dreptul de refuza o asemenea scanare 
corporală şi la dreptul de a depune plângeri 
şi a solicita despăgubiri în cazul în care 
constată nereguli legate de scanare sau de 
refuzul lor de a fi supuşi acesteia, precum 
şi de controlul standard de securitate 
ulterior; reaminteşte în acest sens că 
formarea personalului de securitate din 
aeroporturi este fundamentală; 

Or. fr

Amendamentul 65
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie 
supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scannerul corporal şi la dreptul de 
a depune plângeri şi a solicita despăgubiri 
în cazul în care constată nereguli legate de 
scanare sau de refuzul lor de a fi supuşi 
acesteia, precum şi de controlul standard de 

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie 
supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător, în prealabil şi în 
detaliu cu privire la scannerul corporal şi la 
dreptul de a depune plângeri şi a solicita 
despăgubiri în cazul în care constată 
nereguli legate de scanare sau de refuzul 
lor de a fi supuşi acesteia, precum şi de 
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securitate ulterior; controlul standard de securitate ulterior;

Or. it

Amendamentul 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie 
supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scannerul corporal, inclusiv 
dreptul de refuza o asemenea scanare 
corporală şi la dreptul de a depune plângeri 
şi a solicita despăgubiri în cazul în care 
constată nereguli legate de scanare sau de 
refuzul lor de a fi supuşi acesteia, precum 
şi de controlul standard de securitate 
ulterior;

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie 
supuse unei scanări corporale să fie 
informate corespunzător şi în detaliu cu 
privire la scanerul corporal, inclusiv 
dreptul de a refuza o asemenea scanare 
corporală şi la dreptul de a depune plângeri 
şi a solicita despăgubiri pe cale legală şi în 
mod eficace, în cazul în care constată 
nereguli legate de scanare sau de refuzul 
lor de a fi supuşi acesteia, precum şi de 
controlul standard de securitate ulterior;

Or. en

Amendamentul 67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. recunoaşte dreptul pasagerilor de a 
reclama orice neregulă legată de 
controlul de securitate efectuat atât cu 
ajutorul scanerului de securitate, cât şi al 
unor mijloace alternative, în cazul în care 
refuză să se spună primului tip de control 
menţionat;

Or. es
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Amendamentul 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanţa penalizării 
oricărei folosiri abuzive a imaginilor 
obţinute în urma scanărilor corporale; 

Or. fr

Amendamentul 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scannerelor
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scannerelor corporale şi eventualele 
riscuri pentru sănătate, luând în considerare 
opiniile Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 
drepturilor omului şi al protecţiei datelor, 
precum AEPD, ADF şi Raportorul special 
al ONU pentru protecţia drepturilor omului 
în combaterea terorismului;

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scanerelor 
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scanerelor corporale, acordând o 
atenţie specială principiilor 
proporţionalităţii şi al necesităţii, şi 
eventualele riscuri pentru sănătate, luând în 
considerare opiniile Uniunii Europene, ale 
autorităţilor internaţionale şi naţionale din 
domeniul drepturilor omului şi al protecţiei 
datelor, precum AEPD, ADF şi Raportorul 
special al ONU pentru protecţia drepturilor 
omului în combaterea terorismului;

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

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scannerelor
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile 
fundamentale ale scannerelor corporale şi
eventualele riscuri pentru sănătate, luând 
în considerare opiniile Uniunii Europene, 
ale autorităţilor internaţionale şi 
naţionale din domeniul drepturilor omului
şi al protecţiei datelor, precum AEPD, 
ADF şi Raportorul special al ONU pentru 
protecţia drepturilor omului în 
combaterea terorismului;

9. subliniază că orice propunere de a 
permite utilizarea scanerelor de securitate
ca metodă de control ar trebui justificată în 
detaliu într-o evaluare a eventualelor
riscuri pentru sănătate şi gradul de 
protecţia a drepturilor fundamentale, 
inclusiv protecţia datelor cu caracter 
personal, în acest sens luând în 
considerare recomandările Autorităţii 
Europene pentru Protecţia Datelor, ale 
Grupului de lucru pentru protecția 
persoanelor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
„Articolul 29” şi ale Agenţiei pentru 
Drepturile Fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. es

Amendamentul 71
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scannerelor 
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile 
fundamentale ale omului şi eventualele 
riscuri pentru sănătate ale scannerelor 
corporale, luând în considerare opiniile 
Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scannerelor 
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile 
fundamentale ale omului şi eventualele 
riscuri pentru sănătate ale scannerelor 
corporale;
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drepturilor omului şi al protecţiei datelor, 
precum AEPD, ADF şi Raportorul special 
al ONU pentru protecţia drepturilor 
omului în combaterea terorismului;

Or. nl

Amendamentul 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scannerelor
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scannerelor corporale şi eventualele 
riscuri pentru sănătate, luând în considerare 
opiniile Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 
drepturilor omului şi al protecţiei datelor, 
precum AEPD, ADF şi Raportorul special 
al ONU pentru protecţia drepturilor omului 
în combaterea terorismului;

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scanerelor 
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-un test de 
proporţionalitate şi o evaluare de impact 
care să cuprindă, printre altele, aspectele 
legate de drepturile fundamentale ale 
scanerelor corporale şi eventualele riscuri 
pentru sănătate asumate de pasageri şi de 
personalul care este supus în mod 
frecvent unor controale în cadrul
activităţii sale, luând în considerare 
opiniile Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 
drepturilor omului şi al protecţiei datelor, 
precum AEPD, ADF şi Raportorul special 
al ONU pentru protecţia drepturilor omului 
în combaterea terorismului;

Or. en

Amendamentul 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Proiect de aviz
Punctul 9 
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scannerelor
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scannerelor corporale şi eventualele 
riscuri pentru sănătate, luând în considerare 
opiniile Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 
drepturilor omului şi al protecţiei datelor, 
precum AEPD, ADF şi Raportorul special 
al ONU pentru protecţia drepturilor omului 
în combaterea terorismului;

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scanerelor 
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact în scopul stabilirii valorii 
adăugate a unei asemenea iniţiative; 
insistă, în acest sens, asupra importanţei 
calculării costurilor de investiţie, 
întreţinere şi gestiune generate de 
instalarea şi folosirea scanerelor 
corporale; reaminteşte că evaluarea ar 
trebui, de asemenea, să se axeze pe 
aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scanerelor corporale, eventualele 
riscuri pentru sănătate – în special în cazul 
persoanelor vulnerabile – şi pe protecţia 
datelor cu caracter personal, luând în 
considerare opiniile Uniunii Europene, ale 
autorităţilor internaţionale şi naţionale din 
domeniul drepturilor omului şi al protecţiei 
datelor, precum AEPD, Grupul de lucru 
pentru protecția persoanelor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal - ”Articolul 29”, ADF şi 
Raportorul special al ONU pentru protecţia 
drepturilor omului în combaterea 
terorismului;

Or. fr

Amendamentul 74
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scannerelor
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scanerelor 
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
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aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scannerelor corporale şi eventualele 
riscuri pentru sănătate, luând în considerare 
opiniile Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 
drepturilor omului şi al protecţiei datelor, 
precum AEPD, ADF şi Raportorul special 
al ONU pentru protecţia drepturilor omului 
în combaterea terorismului;

aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scanerelor corporale şi eventualele 
riscuri pentru sănătate; solicită Comisiei să 
furnizeze studii concludente cu privire la 
impactul scanerelor asupra securităţii, 
atât a pasagerilor, cât şi a personalului 
care este supus unor controale regulate,
luând în considerare opiniile Uniunii 
Europene, ale autorităţilor internaţionale şi 
naţionale din domeniul drepturilor omului 
şi al protecţiei datelor, precum AEPD, 
ADF şi Raportorul special al ONU pentru 
protecţia drepturilor omului în combaterea 
terorismului;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scannerelor
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scannerelor corporale şi eventualele 
riscuri pentru sănătate, luând în considerare 
opiniile Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 
drepturilor omului şi al protecţiei datelor, 
precum AEPD, ADF şi Raportorul special 
al ONU pentru protecţia drepturilor omului 
în combaterea terorismului;

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scanerelor 
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scanerelor corporale şi eventualele 
riscuri pentru sănătate, luând în considerare 
opiniile Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 
drepturilor omului şi al protecţiei datelor, 
precum AEPD, ADF şi Raportorul special 
al ONU pentru protecţia drepturilor omului 
în combaterea terorismului; consideră că o 
astfel de propunere ar trebui, de 
asemenea, să prevadă o monitorizare pe 
termen lung şi o evaluare a scanerelor 
corporale, luând în considerare 
dezvoltarea de noi tehnologii; 
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Or. en

Amendamentul 76
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scannerelor
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scannerelor corporale şi eventualele 
riscuri pentru sănătate, luând în considerare 
opiniile Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 
drepturilor omului şi al protecţiei datelor, 
precum AEPD, ADF şi Raportorul special 
al ONU pentru protecţia drepturilor omului 
în combaterea terorismului;

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scanerelor
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu prin 
intermediul unor studii aprofundate 
preliminarii şi a unei evaluări de impact 
care să cuprindă, printre altele, aspectele 
legate de drepturile fundamentale ale 
scanerelor corporale şi eventualele riscuri 
pentru sănătate, luând în considerare 
opiniile Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 
drepturilor omului şi al protecţiei datelor, 
precum AEPD, ADF şi Raportorul special 
al ONU pentru protecţia drepturilor omului 
în combaterea terorismului;

Or. ro

Amendamentul 77
Salvatore Iacolino

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scannerelor 
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scannerelor corporale şi eventualele 
riscuri pentru sănătate, luând în considerare 

9. subliniază că orice propunere de a 
permite instalarea şi utilizarea scannerelor 
corporale ca metodă admisă de scanare ar 
trebui justificată în detaliu într-o evaluare 
de impact care să cuprindă, printre altele, 
aspectele legate de drepturile fundamentale 
ale scannerelor corporale şi eventualele 
riscuri pentru sănătate, luând în considerare 
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opiniile Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 
drepturilor omului şi al protecţiei datelor, 
precum AEPD, ADF şi Raportorul special 
al ONU pentru protecţia drepturilor omului 
în combaterea terorismului;

opiniile Uniunii Europene, ale autorităţilor 
internaţionale şi naţionale din domeniul 
drepturilor omului şi al protecţiei datelor şi 
a protejării sănătăţii cetăţenilor, precum 
AEPD, ADF şi Raportorul special al ONU 
pentru protecţia drepturilor omului în 
combaterea terorismului, Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii;;

Or. it

Amendamentul 78
Sophia in 't Veld

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că specificaţiile tehnice ale 
Grupului de lucru pe probleme tehnice al 
Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile şi 
contractele încheiate pentru 
achiziţionarea de scanere corporale ar 
trebui să fie făcute publice, anulând 
caracterul confidenţial al acestora; 

Or. en

Justificare 

În SUA, documentele obţinute de la DHS (Departamentul naţional de securitate), prin 
intermediul unei cereri FOIA (Legea privind libertatea informaţiei), privind scanerele 
corporale, a arătat că specificaţiile tehnice cerute de TSA (Administraţia pentru securitatea 
transporturilor) includeau dreptul de a stoca, înregistra şi transfera imagini.

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

Proiectul de aviz
Punctul 9a (nou) 



PE460.651v01-00 42/46 AM\859158RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră că decizia de a folosi 
scanerele corporale în aeroporturi nu ar 
trebui să fie obligatorie pentru statele 
membre; subliniază că, dacă un stat 
membru alege să instaleze scanere 
corporale în aeroporturile sale, scanerele
corporale în cauză ar trebui să 
îndeplinească standardele şi cerinţele 
minime stabilite la nivelul UE; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. solicită Comisiei şi statelor membre să 
abordeze problema folosirii scanerelor 
corporale în cadrul organismelor 
internaţionale abilitate, dat fiind că lupta 
împotriva terorismului este o provocare 
globală, iar securitatea aviatică reprezintă 
un obiectiv care trebuie urmărit şi în 
afara graniţelor europene; 

Or. en

Amendamentul 81
Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. sugerează să se menţioneze costul 
măsurilor de securitate pe biletul fiecărui 
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pasager; 

Or. fr

Amendamentul 82
Luis de Grandes Pascual

Proiectul de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. recunoaşte dreptul pasagerilor de a 
reclama orice neregulă legată de 
controlul de securitate efectuat atât cu 
ajutorul scanerului de securitate, cât şi al 
altor sisteme alternative, în cazul în care 
nu doresc să se spună primului tip de 
control menţionat; 

Or. es

Amendamentul 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază că statele membre care 
decid să recurgă la scanere corporale ar 
trebui să aibă posibilitatea, conform 
principiului subsidiarităţii, să pună în 
aplicare norme mai stricte decât cele 
definite de legislaţia europeană, pentru 
protecţia cetăţenilor şi a datelor cu 
caracter personal; 

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

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. se aşteaptă ca propunerea Comisiei să 
aibă la bază informaţii cu caracter 
ştiinţific, ample, independente şi obiective, 
strânse cu ajutorul experţilor în domeniu 
din UE, fără intervenţia sectorului 
industrial specific, a guvernelor statelor 
membre şi a statelor terţe; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită ca Agenţiei Uniunii Europene 
pentru Drepturi fundamentale să i se 
ceară un aviz cuprinzător privind aspectul 
drepturilor omului al oricărei propuneri 
referitoare la instalarea şi utilizarea 
scannerelor corporale;

eliminat

Or. es

Amendamentul 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită Comisiei să examineze 
alternative la folosirea scanerelor 
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corporale, luând în considerare alte 
măsuri deja folosite în identificarea 
ameninţărilor la adresa securităţii 
aviatice şi demonstrând nevoia înlocuirii 
controalelor actuale de securitate din 
aeroporturi cu aceste scanere; 

Or. en

Amendamentul 87
Luis de Grandes Pascual

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. reiterează şi menţine poziţia 
Parlamentului European în favoarea 
anulării interdicţiei de a transporta 
substanţe lichide în 2011 şi 2013, dacă se 
confirmă eficacitatea tehnologică a 
instrumentelor prevăzute în acest sens, în 
vederea menţinerii securităţii; invită 
statele membre şi aeroporturile să ia toate 
măsurile necesare pentru a dispune de 
tehnologia adecvată la timp, astfel încât 
anularea interdicţiei de a transporta 
substanţe lichide, la termenele prevăzute, 
să nu reprezinte o ameninţare la adresa 
securităţii; 

Or. es

Amendamentul 88
Luis de Grandes Pascual

Proiect de aviz
Punctul 10b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. consideră că inspectarea mărfurilor 
şi al corespondenţei, bazată pe a analiză a 
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riscurilor, trebuie să fie proporţională cu 
ameninţările ce decurg din transportul 
acestora şi că trebuie oferită securitatea 
corespunzătoare, în special atunci când 
mărfurile şi corespondenţa sunt 
transportate în aeronave de pasageri; 
consideră că nivelul de securitate a 
mărfurilor diferă în continuare de la un 
stat membru la altul şi că, în conformitate 
cu obiectivul de introducere a unui 
control de securitate unic, acestea trebuie
să asigure aplicarea corectă a măsurilor 
existente la nivel european pentru mărfuri
şi corespondenţă; 

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită Comisiei, Consiliului şi 
comisiei sale competente în fond să 
înlocuiască sintagma „scaner(e) de 
securitate” cu sintagma „scaner(e) 
corporale”, având în vedere că scannerele 
sunt folosite pentru controlul persoanelor, 
inclusiv în titlul raportului, evitându-se, 
astfel, confuzii şi ambiguităţi nepotrivite 
şi inutile; 

Or. en


