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Predlog spremembe 1
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa 
Macovei

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in 
v zvezi s tem podpira samo uporabo 
legitimnih sredstev, ki so nujna v svobodni 
in odprti demokratični družbi;

1. poudarja pomen odvračanja in 
preprečevanja v okviru boja proti 
terorizmu in v zvezi s tem podpira samo 
uporabo legitimnih sredstev, ki so nujna v 
svobodni in odprti demokratični družbi;
opozarja, da je zaupanje državljanov v 
institucije ključnega pomena, zato je treba 
vzpostaviti ustrezno ravnovesje med 
potrebo po zagotavljanju varnosti in 
potrebo po spoštovanju temeljnih pravic 
in svoboščin;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in v 
zvezi s tem podpira samo uporabo 
legitimnih sredstev, ki so nujna v svobodni 
in odprti demokratični družbi;

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in 
uporabe sorazmernih in zakonitih 
varnostnih ukrepov, ki so bistveni za 
preprečevanje terorističnih napadov, ter 
poudarja, da morajo kakršne koli 
uporabljene metode spoštovati temeljne 
pravice potnikov ter izražati svobodno in
odprto demokratično družbo;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in 
v zvezi s tem podpira samo uporabo 
legitimnih sredstev, ki so nujna v svobodni 
in odprti demokratični družbi;

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu, ki ogrožata 
varnost Evropske unije, kot je že 
opredeljeno v stockholmskem programu, 
in v zvezi s tem podpira uporabo 
legitimnih sredstev, ki so nujna v svobodni 
in odprti demokratični družbi;

Or. it

Predlog spremembe 4
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in 
v zvezi s tem podpira samo uporabo 
legitimnih sredstev, ki so nujna v svobodni 
in odprti demokratični družbi;

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in 
v zvezi s tem podpira samo uporabo 
legitimnih sredstev, ki so nujna v svobodni 
in odprti demokratični družbi,vendar 
opozarja, da še vedno ni dokončnega 
dokaza o učinkovitosti takega postopka;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in v 
zvezi s tem podpira samo uporabo 

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in 
podpira samo uporabo legitimnih sredstev, 
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legitimnih sredstev, ki so nujna v svobodni 
in odprti demokratični družbi;

ki so nujna v svobodni in odprti 
demokratični družbi, ob popolnem 
spoštovanju Listine o temeljnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 6
Sophia in 't Veld

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in 
v zvezi s tem podpira samo uporabo 
legitimnih sredstev, ki so nujna v svobodni 
in odprti demokratični družbi;

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in 
v zvezi s tem podpira samo uporabo 
legitimnih sredstev, ki so zakonsko 
predpisana, učinkovita, nujna v svobodni 
in odprti demokratični družbi ter 
sorazmerna z zadanim ciljem;

Or. en

Predlog spremembe 7
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in 
v zvezi s tem podpira samo uporabo 
legitimnih sredstev, ki so nujna v svobodni 
in odprti demokratični družbi;

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in 
v zvezi s tem podpira samo uporabo 
legitimnih in sorazmernih sredstev, ki so 
nujna v svobodni in odprti demokratični 
družbi;

Or. ro
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Predlog spremembe 8
Sophia in 't Veld

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba jasno opredeliti 
cilje in pričakovano vrednost uporabe 
telesnih skenerjev;

Or. en

Predlog spremembe 9
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da mora zato biti vsak 
protiteroristični ukrep popolnoma v skladu 
s temeljnimi pravicami in obveznostmi 
Evropske unije, ki so nujne v 
demokratični družbi, ter sorazmeren, 
zakonsko predpisan in omejen na določen 
cilj, ki naj bi ga dosegel;

2. opozarja, da je vsak protiteroristični 
ukrep namenjen zagotovitvi varnosti 
državljanov na podlagi meril 
sorazmernosti ter spoštovanja temeljnih 
pravic in državljanskih svoboščin;

Or. es

Predlog spremembe 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da mora zato biti vsak 
protiteroristični ukrep popolnoma v skladu 
s temeljnimi pravicami in obveznostmi
Evropske unije, ki so nujne v demokratični 
družbi, ter sorazmeren, zakonsko predpisan 
in omejen na določen cilj, ki naj bi ga 

2. poudarja, da mora zato biti vsak 
protiteroristični ukrep popolnoma v skladu 
s temeljnimi pravicami in obveznostmi 
Evropske unije, ki so nujne v demokratični 
družbi, ter sorazmeren, nujno potreben, 
zakonsko predpisan in omejen na določen 
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dosegel; cilj, ki naj bi ga dosegel;

Or. en

Predlog spremembe 11
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da mora zato biti vsak 
protiteroristični ukrep popolnoma v skladu 
s temeljnimi pravicami in obveznostmi 
Evropske unije, ki so nujne v demokratični 
družbi, ter sorazmeren, zakonsko predpisan 
in omejen na določen cilj, ki naj bi ga 
dosegel;

2. poudarja, da mora zato biti vsak 
protiteroristični ukrep popolnoma v skladu 
s temeljnimi pravicami in obveznostmi 
držav članic Evropske unije, ki so nujne v 
demokratični družbi, ter sorazmeren, 
zakonsko predpisan in omejen na določen 
cilj, ki naj bi ga dosegel;

Or. nl

Predlog spremembe 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. v zvezi s tem poziva k natančni in 
ustrezni opredelitvi cilja, ki ga je treba 
doseči; poziva k izvedbi obsežne tehnične 
ocene o koristnosti telesnih skenerjev; 
prav tako poziva k prepovedi uporabe 
telesnih skenerjev, če je ocena dvoumna 
ali če ni pozitivna;

Or. en

Predlog spremembe 13
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa 
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Macovei, Carlos Coelho

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da mora biti uporaba 
telesnih skenerjev skladna z Direktivo 
95/46/ES o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov;

Or. fr

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da so preskuse telesnih 
skenerjev1 izvedle le nekatere države 
članice in da je veliko od teh držav članic 
uporabo telesnih skenerjev pozneje 
opustilo zaradi visokih stroškov, zamud in 
neučinkovitosti2, večina držav članic pa 
telesnih skenerjev ni uvedla ali pa je 
potrdila, da telesnih skenerjev ne 
namerava kupiti, uvesti in uporabljati;
1 UK, NL, DE, DK.
2 IT in FIN.

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da morajo države članice, ki 
že uporabljajo telesne skenerje, ne glede 
na to, ali so bili dodani na seznam 
dovoljenih metod preverjanja ali ne, 
zagotoviti spoštovanje, varstvo in 
spodbujanje temeljnih pravic državljanov, 
ki jih določata Evropsko sodišče za 
človekove pravice in Listina EU o 
temeljnih pravicah, zlasti pravice do 
zasebnosti in zdravja, kot zahteva tudi 
Evropski parlament;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da so tiste države članice, ki 
so uporabljale telesne skenerje, izključile 
iz preverjanja nekatere kategorije 
ranljivih oseb, kot so otroci, nosečnice, 
starejši, invalidne osebe in osebe z 
medicinskimi vsadki ter delavci, ki so 
pogosto izpostavljeni sevanju, in da 
morajo države članice pri uvedbi in 
uporabi telesnih skenerjev uporabljati 
skupna pravila EU na tem področju;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. meni, da bi morale telesne skenerje 
uporabljati le tiste države članice, ki so se 
ali se bodo odločile za njihovo uvedbo, in 
sicer priložnostno in za tiste lete, pri 
katerih obstajajo utemeljeni razlogi za 
sum, da je ogrožena varnost, na primer na 
podlagi obveščevalnih podatkov, posebnih 
tveganj ali groženj, namembne države 
letov (če namembna država iz določenih 
varnostnih razlogov zahteva pregled s 
telesnim skenerjem) ali države izvora (če 
je država izvora tarča napadov teroristične 
skupine); nasprotuje uporabi telesnih 
skenerjev za lete znotraj EU;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. ponavlja svoje nasprotovanje uporabi 
telesnih skenerjev z vidika njihove 
učinkovitosti, potrebnosti in 
sorazmernosti v demokratični družbi 
zaradi njihove vsiljivosti in učinka za 
temeljne pravice do zasebnosti, varstva 
podatkov, zdravja, svobode mišljenja, vesti 
in vere in nediskriminacije ter zaradi 
visokih stroškov in dolgotrajnih 
postopkov, ki negativno vplivajo na 
državljane in potnike;

Or. en



AM\859158SL.doc 11/44 PE460.651v01-00

SL

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 f (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2f. poziva Komisijo, naj telesnih skenerjev 
ne doda na seznam dovoljenih metod 
preverjanja, saj bi to spodbudilo uporabo 
telesnih skenerjev na nacionalni ravni, 
ampak naj namesto tega izda zavezujoča 
priporočila za države članice v zvezi s 
pravili za uporabo telesnih skenerjev, če 
se bodo odločile za nadaljevanje 
preskusov ali uporabo strožjih ukrepov v 
zvezi z uporabo telesnih skenerjev za 
varnost civilnega letalstva;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 g (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2g. poziva k izvedbi poglobljene analize, 
ocene in pregleda sedanjih varnostnih 
razmer in postopkov na letališčih, 
vključno z ureditvijo v zvezi z vnosom 
tekočin, ter k določitvi časovnega 
razporeda za začasen umik prepovedi 
vnosa tekočin in pogojev, predvidenih v 
povezavi z razpoložljivostjo tehnik 
preverjanj, ter dvomi v učinkovitost in 
opozarja na visoke stroške prihodnjih 
postopkov za sistematičen pregled tekočin;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 h (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2h. meni, da je postopek komitologije v 
sektorju varnosti civilnega letalstva, vsaj 
za ukrepe, ki vplivajo na pravice 
državljanov, neustrezen, in poziva EU, naj 
dejavno sodeluje, tj. s soodločanjem,

Or. en

Predlog spremembe 22
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja dejstvo, da uporaba telesnih 
skenerjev ni omejena samo na letališča, 
ampak mogoča tudi za druga javna mesta; 
zato poziva Komisijo, naj predloži predlog 
o uvedbi in uporabi varnostnih skenerjev 
na drugih mestih razen letališč;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 23
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Marija Nedelčeva (Mariya 
Nedelcheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja dejstvo, da uporaba telesnih 
skenerjev ni omejena samo na letališča, 
ampak mogoča tudi za druga javna mesta; 
zato poziva Komisijo, naj predloži predlog 

črtano
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o uvedbi in uporabi varnostnih skenerjev 
na drugih mestih razen letališč;

Or. en

Predlog spremembe 24
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja dejstvo, da uporaba telesnih 
skenerjev ni omejena samo na letališča, 
ampak mogoča tudi za druga javna mesta;
zato poziva Komisijo, naj predloži predlog 
o uvedbi in uporabi varnostnih skenerjev 
na drugih mestih razen letališč;

3. poudarja dejstvo, da uporaba telesnih 
skenerjev ni omejena samo na letališča, 
ampak je mogoča tudi na drugih javnih 
mestih;

Or. nl

Predlog spremembe 25
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja dejstvo, da uporaba telesnih 
skenerjev ni omejena samo na letališča, 
ampak mogoča tudi za druga javna mesta; 
zato poziva Komisijo, naj predloži predlog 
o uvedbi in uporabi varnostnih skenerjev 
na drugih mestih razen letališč;

3. poudarja dejstvo, da uporaba telesnih 
skenerjev ni omejena samo na letališča, 
ampak je mogoča tudi na drugih javnih 
mestih; zato poziva Komisijo, naj predloži 
predlog o uvedbi in uporabi varnostnih 
skenerjev na drugih mestih razen letališč, 
ki zdijo verjeten cilj terorističnega 
napada;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja dejstvo, da uporaba telesnih 
skenerjev ni omejena samo na letališča, 
ampak mogoča tudi za druga javna mesta; 
zato poziva Komisijo, naj predloži predlog 
o uvedbi in uporabi varnostnih skenerjev 
na drugih mestih razen letališč;

3. poudarja, da obveznost spoštovanja 
temeljnih pravic do zasebnosti, varstva 
podatkov in zdravja pri uporabi telesnih 
skenerjev velja, kadar koli se ti 
uporabljajo ter tudi zunaj letališč in na 
splošno na vseh javnih mestih, kjer se 
uporabljajo ali bi se lahko uporabljali 
telesni skenerji, zato poziva Komisijo, naj 
spremlja prakse držav članice na tem 
področju in zagotovi, da se bodo 
upoštevali prihodnji predpisi o varstvu 
pravic državljanov do zasebnosti, varstva 
podatkov, zdravja in nediskriminacije pri 
vsakršni uporabi telesnih skenerjev;

Or. en

Predlog spremembe 27
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes PascualOsnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da morajo odločitev o 
namestitvi varnostnih skenerjev na 
letališčih sprejeti države članice in da 
morajo pri tem upoštevati skupne 
minimalne standarde in zahteve, ki jih 
določa Evropska unija, brez poseganja v 
pravico držav članic, da uporabijo strožje 
ukrepe;

Or. es
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Predlog spremembe 28
Luis de Grandes Pascual

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. predlaga, da bi morala Komisija po 
potrebi spremeniti skupna pravila za 
uporabo varnostnih skenerjev, ko bodo ta 
določena, in tako zagotoviti, da bi bile 
določbe o varstvu zdravja in temeljnih 
pravic prilagojene tehnološkemu razvoju;

Or. es

Predlog spremembe29
Luis de Grandes Pascual

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva države članice, naj redno 
spremljajo dolgoročne učinke 
izpostavljenosti varnostnim skenerjem ob 
upoštevanju novih znanstvenih dognanj 
ter preverjajo njihovo pravilno namestitev, 
uporabo in delovanje;

Or. es

Predlog spremembe 30
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da mora vsak telesni skener 
ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje, vključno z 

4. poziva, da mora vsak varnostni skener 
ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje, vključno z 
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dolgoročnimi tveganji; v zvezi s tem 
poziva, da mora biti vsaka oblika 
tehnologije z rentgenskimi žarki izrecno 
izključena s seznama dovoljenih metod 
preverjanja;

dolgoročnimi tveganji, morale bi biti 
skladne z evropsko in nacionalno 
zakonodajo glede načela „nizko, kolikor 
se razumno še lahko doseže“, posebno 
pozornost bi morale nameniti skupinam, 
ki se štejejo za ranljive, poleg tega pa bi 
morale preprečevati uporabo tehnologije
upodabljanja, ki temelji na rentgenskem 
slikanju; 

Or. es

Predlog spremembe 31
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da mora vsak telesni skener 
ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje, vključno z 
dolgoročnimi tveganji; v zvezi s tem 
poziva, da mora biti vsaka oblika 
tehnologije z rentgenskimi žarki izrecno 
izključena s seznama dovoljenih metod 
preverjanja;

4. poziva, da mora vsak telesni skener 
ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje, vključno z 
dolgoročnimi tveganji in neželenimi 
stranskimi učinki, ki bi lahko poslabšali 
ali znova sprožili bolezni ali bolezenska 
stanja; v zvezi s tem poziva, da mora biti 
vsaka oblika tehnologije z rentgenskimi 
žarki izrecno izključena s seznama 
dovoljenih metod preverjanja;

Or. ro

Predlog spremembe 32
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Marija Nedelčeva (Mariya 
Nedelcheva), Simon Busuttil, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da mora vsak telesni skener 4. poziva, da mora vsak telesni skener 
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ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje, vključno z 
dolgoročnimi tveganji; v zvezi s tem 
poziva, da mora biti vsaka oblika
tehnologije z rentgenskimi žarki izrecno 
izključena s seznama dovoljenih metod 
preverjanja;

ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje, vključno z 
dolgoročnimi tveganji; v zvezi s tem 
poziva, da mora biti celostna tehnologija z 
rentgenskimi žarki izrecno izključena s 
seznama dovoljenih metod preverjanja, če 
ne izpolnjuje veljavnih zdravstvenih 
standardov EU; v zvezi s tem je treba 
posebno pozornost nameniti ranljivim 
osebam;

Or. en

Predlog spremembe 33
Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da mora vsak telesni skener 
ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje, vključno z 
dolgoročnimi tveganji; v zvezi s tem 
poziva, da mora biti vsaka oblika 
tehnologije z rentgenskimi žarki izrecno 
izključena s seznama dovoljenih metod 
preverjanja;

4. poziva, da mora vsak telesni skener 
ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje potnikov, 
vključno z dolgoročnimi tveganji; v zvezi s 
tem poziva k omejitvi uporabe skenerjev, 
ki uporabljajo ionizirajoče sevanje, na 
primer rentgenske žarke, saj imajo lahko 
kumulativni učinek, ter k nadaljnjemu 
preučevanju njihovih učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 34
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da mora vsak telesni skener 
ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje, vključno z 
dolgoročnimi tveganji; v zvezi s tem 
poziva, da mora biti vsaka oblika 
tehnologije z rentgenskimi žarki izrecno 
izključena s seznama dovoljenih metod 
preverjanja;

4. poziva, da mora vsak telesni skener 
ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje, vključno z 
dolgoročnimi tveganji; v zvezi s tem 
poziva, da mora biti vsaka oblika 
tehnologije, ki uporablja rentgenske žarke 
ali katero drugo vrsto škodljivega sevanja,
izrecno izključena s seznama dovoljenih 
metod preverjanja;

Or. ro

Predlog spremembe 35
Sophia in 't Veld

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da mora vsak telesni skener 
ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje, vključno z 
dolgoročnimi tveganji; v zvezi s tem 
poziva, da mora biti vsaka oblika 
tehnologije z rentgenskimi žarki izrecno 
izključena s seznama dovoljenih metod 
preverjanja;

4. poziva, da mora vsak telesni skener 
ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, 
preden se ga lahko doda na seznam 
dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi 
morale med drugim preprečiti vsakršna 
morebitna tveganja za zdravje, vključno z 
dolgoročnimi tveganji; v zvezi s tem 
poziva, da mora biti glede na trenutno 
stanje tehnike vsaka oblika tehnologije z 
rentgenskimi žarki izrecno izključena s 
seznama dovoljenih metod preverjanja;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poleg tega vztraja, da bi morali biti 
telesni skenerji opremljeni samo s 
tehnologijo, ki ne omogoča prikaza slike 
celega telesa, ampak samo prikaz 
standardizirane, spolno nevtralne in 
popolnoma anonimizirane risbe, in da ne 
sme biti mogoča nobena obdelava ali 
hranjenje podatkov;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poleg tega vztraja, da bi morali biti 
telesni skenerji opremljeni samo s 
tehnologijo, ki ne omogoča prikaza slike 
celega telesa, ampak samo prikaz 
standardizirane, spolno nevtralne in 
popolnoma anonimizirane risbe, in da ne 
sme biti mogoča nobena obdelava ali 
hranjenje podatkov;

5. poudarja, da bodo morali biti varnostni 
skenerji opremljeni s tehnologijo, ki 
zagotavlja varstvo človekovega 
dostojanstva, zasebnosti in intimnosti, ter 
da je zaželena uporaba standardne 
postave ali spolno nevtralne in popolnoma 
anonimizirane risbe, risbe pa je treba 
uničiti takoj po izvedbi preverjanja brez 
pozitivnega rezultata;

Or. es

Predlog spremembe 38
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poleg tega vztraja, da bi morali biti 
telesni skenerji opremljeni samo s 
tehnologijo, ki ne omogoča prikaza slike 
celega telesa, ampak samo prikaz 
standardizirane, spolno nevtralne in 
popolnoma anonimizirane risbe, in da ne 
sme biti mogoča nobena obdelava ali 
hranjenje podatkov;

5. poleg tega vztraja, da bi morali biti 
telesni skenerji opremljeni samo s 
tehnologijo, ki ne omogoča prikaza slike 
celega telesa, ampak samo prikaz 
standardizirane, spolno nevtralne in 
popolnoma anonimizirane risbe, in da ne 
sme biti mogoča nobena obdelava ali 
hranjenje podatkov; poudarja, da mora 
osebje, odgovorno za shranjevanje 
obdelanih podatkov, kazensko odgovarjati 
za svoja dejanja,

Or. ro

Predlog spremembe 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poleg tega vztraja, da bi morali biti 
telesni skenerji opremljeni samo s 
tehnologijo, ki ne omogoča prikaza slike 
celega telesa, ampak samo prikaz 
standardizirane, spolno nevtralne in 
popolnoma anonimizirane risbe, in da ne 
sme biti mogoča nobena obdelava ali 
hranjenje podatkov;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice. 
op.p.) 

Or. en

Predlog spremembe 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj uporablja 
odvračilne sankcije za nepooblaščeno 
snemanje ali razširjanje slik v okviru 
varnostnega preverjanja;

Or. en

Predlog spremembe 41
Cornelia Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva k rednemu tehničnemu 
nadzoru, ki ga mora izvajati pristojna 
organizacija, da bi preverila neoporečnost 
naprav in njihovo skladnost s pogoji iz 
odstavkov 4 in 5;

Or. en

Predlog spremembe 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja dejstvo, da uporaba 
elektronskih omrežnih tehnologij zelo 
slabi varstvo podatkov; ugotavlja, da to 
zlasti velja za brezžične tehnologije ali 
povezljivost z internetom;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da bo treba pri pridobivanju 
slik upoštevati zahteve, določene v 
zakonodaji Skupnosti o varstvu osebnih 
podatkov;

Or. es

Predlog spremembe 44
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da obstajajo zadostni dokazi 
o tem, da telesni skenerji povzročajo resne 
bolezni, kot je rak; zato v skladu s 
previdnostnim načelom meni, da je treba 
njihovo uporabo v Evropski uniji 
prepovedati, dokler se ne izvedejo 
poglobljene študije o dejanskih tveganjih 
za zdravje, ki naj bi jih povzročala 
izpostavljenost sevanju iz različnih vrst 
telesnih skenerjev;

Or. ro

Predlog spremembe45
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da bi vsaka oseba morala 
imeti pravico, da brez razlage zavrne 

6. poudarja, da lahko vsaka oseba zavrne 
preiskavo s skenerjem, vendar bi morala 
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preiskavo s telesnim skenerjem in zahteva 
standardni varnostni pregled ob popolnem 
spoštovanju njenih pravic in 
osebnostnega dostojanstva; v zvezi s tem 
poziva k obširnemu usposabljanju 
celotnega varnostnega osebja;

privoliti v nadomestne metode 
preverjanja, ki enako učinkovito 
zagotavljajo varnost kot varnostni 
skenerji, in v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj predlaga, da se za varnostno osebje, 
odgovorno za uporabo varnostnih 
skenerjev, organizira posebno 
usposabljanje, ki bi se izvajalo ob 
upoštevanju učinka za osebno 
dostojanstvo, zdravje in varstvo osebnih 
podatkov;

Or. es

Predlog spremembe 46
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da bi vsaka oseba morala imeti 
pravico, da brez razlage zavrne preiskavo s 
telesnim skenerjem in zahteva standardni 
varnostni pregled ob popolnem 
spoštovanju njenih pravic in osebnostnega 
dostojanstva; v zvezi s tem poziva k 
obširnemu usposabljanju celotnega 
varnostnega osebja;

6. poudarja, da bi vsaka oseba morala imeti 
pravico, da brez razlage zavrne preiskavo s 
telesnim skenerjem in zahteva standardni 
varnostni pregled ob popolnem 
spoštovanju njenih pravic in osebnostnega 
dostojanstva; vztraja, da je treba posebno 
pozornost nameniti ranljivim osebam, kot 
so nosečnice, otroci, invalidi ali osebe, ki 
trpijo za boleznimi, pri katerih je tovrstno 
preverjanje neustrezno; v zvezi s tem 
poziva k obširnemu usposabljanju 
celotnega varnostnega osebja;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Marija Nedelčeva (Mariya 
Nedelcheva), Simon Busuttil, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da bi vsaka oseba morala
imeti pravico, da brez razlage zavrne 
preiskavo s telesnim skenerjem in zahteva
standardni varnostni pregled ob popolnem 
spoštovanju njenih pravic in osebnostnega 
dostojanstva; v zvezi s tem poziva k 
obširnemu usposabljanju celotnega 
varnostnega osebja;

6. poudarja, da bi vsak potnik moral imeti 
pravico, da brez razlage zavrne preiskavo s 
telesnim skenerjem; v primeru zavrnitve bi 
zadevna oseba morala opraviti standardni 
varnostni pregled, ki bi moral zagotavljati 
isto raven varnosti, ob popolnem 
spoštovanju njenih pravic in osebnostnega 
dostojanstva; v zvezi s tem poziva k 
ustreznemu in obširnemu usposabljanju 
celotnega varnostnega osebja;

Or. en

Predlog spremembe 48
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da bi vsaka oseba morala imeti 
pravico, da brez razlage zavrne preiskavo s 
telesnim skenerjem in zahteva standardni 
varnostni pregled ob popolnem 
spoštovanju njenih pravic in osebnostnega 
dostojanstva; v zvezi s tem poziva k 
obširnemu usposabljanju celotnega 
varnostnega osebja;

6. poudarja, da bi vsaka oseba morala imeti 
pravico, da brez razlage zavrne preiskavo s 
telesnim skenerjem in zahteva standardni 
varnostni pregled ob popolnem 
spoštovanju njenih pravic in osebnostnega 
dostojanstva; v zvezi s tem poziva k 
obširnemu usposabljanju celotnega 
varnostnega osebja; poziva Komisijo, naj 
predlaga nadomestne metode telesnega 
pregleda, pri čemer mora upoštevati, da 
ima vsak pravico, da zavrne tovrstno 
preiskavo;

Or. ro

Predlog spremembe 49
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da bi vsaka oseba morala 
imeti pravico, da brez razlage zavrne 
preiskavo s telesnim skenerjem in zahteva
standardni varnostni pregled ob popolnem 
spoštovanju njenih pravic in osebnostnega 
dostojanstva; v zvezi s tem poziva k 
obširnemu usposabljanju celotnega 
varnostnega osebja;

6. poudarja, da lahko vsaka oseba zavrne 
preiskavo s telesnim skenerjem, četudi ji 
ponudijo dokazljivo utemeljeno razlago, in 
mora imeti pravico zahtevati standardni 
varnostni pregled ob popolnem 
spoštovanju njenih pravic in osebnostnega 
dostojanstva; v zvezi s tem poziva k 
obširnemu usposabljanju celotnega 
varnostnega osebja;

Or. nl

Predlog spremembe 50
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da bi vsaka oseba morala
imeti pravico, da brez razlage zavrne 
preiskavo s telesnim skenerjem in zahteva 
standardni varnostni pregled ob popolnem 
spoštovanju njenih pravic in osebnostnega 
dostojanstva; v zvezi s tem poziva k 
obširnemu usposabljanju celotnega 
varnostnega osebja;

6. poudarja, da mora vsaka oseba imeti 
pravico, da brez razlage zavrne preiskavo s 
telesnim skenerjem in zahteva standardni 
varnostni pregled ob popolnem 
spoštovanju njenih pravic in osebnostnega 
dostojanstva; v zvezi s tem poziva k 
obširnemu usposabljanju celotnega 
varnostnega osebja;

Or. ro

Predlog spremembe 51
Cornelia Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da sedanji varnostni 
postopki na letališčih ne vključujejo 
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celostnega pregleda telesa;

Or. en

Predlog spremembe 52
Sophia in 't Veld

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s 
telesnim skenerjem sama po sebi ne bi 
smela vzbuditi sumničenja zadevne osebe 
in da je v postopku pred pregledom s 
telesnim skenerjem ali v zvezi z zavrnitvijo 
tovrstnega pregleda nedopustna vsakršna 
oblika profiliranja, na primer na podlagi 
spola, rase, barve kože, narodnosti, 
genetskih značilnosti, vere ali prepričanja;

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s 
telesnim skenerjem sama po sebi ne bi 
smela vzbuditi sumničenja zadevne osebe 
in da je v postopku pred pregledom s 
telesnim skenerjem ali v zvezi z zavrnitvijo 
tovrstnega pregleda nedopustna vsakršna 
oblika profiliranja, na primer na podlagi 
spola, rase, barve kože, narodnosti, 
nacionalne pripadnosti, genetskih 
značilnosti, vere ali prepričanja;

Or. en

Predlog spremembe 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s 
telesnim skenerjem sama po sebi ne bi 
smela vzbuditi sumničenja zadevne osebe 
in da je v postopku pred pregledom s 
telesnim skenerjem ali v zvezi z zavrnitvijo 
tovrstnega pregleda nedopustna vsakršna 
oblika profiliranja, na primer na podlagi 
spola, rase, barve kože, narodnosti, 
genetskih značilnosti, vere ali prepričanja;

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s 
telesnim skenerjem sama po sebi ne bi 
smela vzbuditi sumničenja zadevne osebe 
in da je v postopku pred pregledom s 
telesnim skenerjem ali v zvezi z zavrnitvijo 
tovrstnega pregleda nedopustna vsakršna 
oblika profiliranja, na primer na podlagi 
spola, rase, barve kože, narodnosti, 
genetskih značilnosti, vere ali prepričanja;
vztraja pri uvedbi trdnih pravnih jamstev, 
ki bi zagotavljala, da potniki, ki zavrnejo 
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pregled s telesnim skenerjem, ne bi bili 
dodatno obremenjeni, na primer z 
natančnejšimi pregledi ali zamudami;

Or. en

Predlog spremembe 54
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s 
telesnim skenerjem sama po sebi ne bi 
smela vzbuditi sumničenja zadevne osebe 
in da je v postopku pred pregledom s 
telesnim skenerjem ali v zvezi z zavrnitvijo 
tovrstnega pregleda nedopustna vsakršna 
oblika profiliranja, na primer na podlagi 
spola, rase, barve kože, narodnosti, 
genetskih značilnosti, vere ali prepričanja;

7. poudarja, da se razlogi, navedeni za 
zavrnitev pregleda s telesnim skenerjem, 
smejo preverjati; meni, da je nezaželena 
vsakršna oblika profiliranja v postopku 
pred pregledom s telesnim skenerjem ali v 
zvezi z zavrnitvijo tovrstnega pregleda, na 
primer na podlagi spola, rase, barve kože, 
narodnosti, genetskih značilnosti, vere ali 
prepričanja;

Or. nl

Predlog spremembe 55
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s 
telesnim skenerjem sama po sebi ne bi 
smela vzbuditi sumničenja zadevne osebe 
in da je v postopku pred pregledom s 
telesnim skenerjem ali v zvezi z zavrnitvijo 
tovrstnega pregleda nedopustna vsakršna 
oblika profiliranja, na primer na podlagi 
spola, rase, barve kože, narodnosti, 
genetskih značilnosti, vere ali prepričanja;

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s 
telesnim skenerjem sama po sebi ne bi 
smela vzbuditi sumničenja zadevne osebe 
ali povzročiti neugodnosti, kot so dolgo 
čakanje ali podrobni pregledi, in da je v 
postopku pred pregledom s telesnim 
skenerjem ali v zvezi z zavrnitvijo 
tovrstnega pregleda nedopustna vsakršna 
oblika profiliranja, na primer na podlagi 
spola, rase, barve kože, narodnosti, 
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genetskih značilnosti, vere ali prepričanja;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Marija Nedelčeva (Mariya 
Nedelcheva), Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s 
telesnim skenerjem sama po sebi ne bi 
smela vzbuditi sumničenja zadevne osebe 
in da je v postopku pred pregledom s 
telesnim skenerjem ali v zvezi z zavrnitvijo 
tovrstnega pregleda nedopustna vsakršna 
oblika profiliranja, na primer na podlagi 
spola, rase, barve kože, narodnosti, 
genetskih značilnosti, vere ali prepričanja;

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s 
telesnim skenerjem sama po sebi ne bi 
smela vzbuditi sumničenja zadevne osebe 
in da bi v postopku pred pregledom s 
telesnim skenerjem ali v zvezi z zavrnitvijo 
tovrstnega pregleda morala biti 
prepovedana vsakršna oblika 
diskriminacije, na primer na podlagi spola, 
rase, barve kože, narodnosti, genetskih 
značilnosti, vere ali prepričanja;

Or. en

Predlog spremembe 57
Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s 
telesnim skenerjem sama po sebi ne bi 
smela vzbuditi sumničenja zadevne osebe 
in da je v postopku pred pregledom s 
telesnim skenerjem ali v zvezi z zavrnitvijo 
tovrstnega pregleda nedopustna vsakršna 
oblika profiliranja, na primer na podlagi 
spola, rase, barve kože, narodnosti, 
genetskih značilnosti, vere ali prepričanja;

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s 
telesnim skenerjem sama po sebi ne bi 
smela vzbuditi sumničenja zadevne osebe 
in da so v postopku pred pregledom s 
telesnim skenerjem ali v zvezi z zavrnitvijo 
tovrstnega pregleda nedopustne vse oblike
profiliranja, na primer na podlagi spola, 
rase, barve kože, narodnosti, genetskih 
značilnosti, vere ali prepričanja;
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Or. en

Predlog spremembe 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da morajo pravila delovanja 
zagotavljati, da izbira ljudi za varnostni 
pregled ne temelji na merilih, povezanih s 
spolom, raso, barvo kože, narodnostjo, 
genetskimi značilnostmi, vero ali 
prepričanjem;

Or. es

Predlog spremembe 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled in da se lahko pritožijo ter 
sprožijo pravna sredstva v primeru, da 
opazijo nepravilnosti pri pregledu s 
telesnim skenerjem ali pri zavrnitvi 
tovrstnega pregleda in posledično pri 
standardnem pregledu;

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, celovito, 
ustrezno in razumljivo poučiti o varnostnih 
pregledih z varnostnim skenerjem, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled;

Or. es

Predlog spremembe 60
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 8 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled in da se lahko pritožijo ter 
sprožijo pravna sredstva v primeru, da 
opazijo nepravilnosti pri pregledu s 
telesnim skenerjem ali pri zavrnitvi 
tovrstnega pregleda in posledično pri 
standardnem pregledu;

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju;

Or. nl

Predlog spremembe 61
Luis de Grandes PascualOsnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled in da se lahko pritožijo ter 
sprožijo pravna sredstva v primeru, da 
opazijo nepravilnosti pri pregledu s 
telesnim skenerjem ali pri zavrnitvi 
tovrstnega pregleda in posledično pri 
standardnem pregledu;

8. meni, da bi osebe, ki bi naj opravile 
pregled, morale vnaprej prejeti vse 
potrebne informacije, predvsem glede 
delovanja zadevnega skenerja, glede tega, 
kakšne slike je možno videti in kdo jih 
vidi, glede zagotovljenih pogojev za 
zaščito pravic do intimnosti, zasebnosti in 
varstva podatkov, glede učinkov za zdravje 
ljudi, možnosti odklonitve prehoda skozi 
skener ter glede alternativnih možnosti 
pregleda, ki so jim na voljo;

Or. es

Predlog spremembe 62
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Marija Nedelčeva (Mariya 
Nedelcheva), Simon Busuttil, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 8. poziva, da je treba potnike, ki dopustijo 
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pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled in da se lahko pritožijo ter 
sprožijo pravna sredstva v primeru, da
opazijo nepravilnosti pri pregledu s 
telesnim skenerjem ali pri zavrnitvi 
tovrstnega pregleda in posledično pri 
standardnem pregledu;

pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled in da se lahko pritožijo ter 
sprožijo pravna sredstva v primeru, da 
opazijo nepravilnosti pri pregledu s 
telesnim skenerjem ali pri zavrnitvi 
tovrstnega pregleda in posledično pri 
standardnem pregledu; poudarja, da 
morajo biti potniki obveščeni o telesnem 
pregledu ne le ob rezervaciji vozovnice pri 
letalski družbi ali na spletni strani 
letališča, ampak tudi na mestu pregleda;

Or. en

Predlog spremembe 63
Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled in da se lahko pritožijo ter 
sprožijo pravna sredstva v primeru, da 
opazijo nepravilnosti pri pregledu s 
telesnim skenerjem ali pri zavrnitvi 
tovrstnega pregleda in posledično pri 
standardnem pregledu;

8. poziva, da je treba zagotoviti 
informacije, da bi potniki ustrezno in 
celovito razumeli postopek pregleda s 
telesnim skenerjem, vključno s svojo 
pravico, da zavrnejo tovrstni pregled in da 
se lahko pritožijo ter sprožijo pravna 
sredstva v primeru, da opazijo 
nepravilnosti pri pregledu s telesnim 
skenerjem ali pri zavrnitvi tovrstnega 
pregleda in posledično pri standardnem 
pregledu;

Or. en

Predlog spremembe 64
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Osnutek mnenja
Odstavek 8 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled in da se lahko pritožijo ter 
sprožijo pravna sredstva v primeru, da 
opazijo nepravilnosti pri pregledu s 
telesnim skenerjem ali pri zavrnitvi 
tovrstnega pregleda in posledično pri 
standardnem pregledu;

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled in da se lahko pritožijo ter 
sprožijo pravna sredstva v primeru, da 
opazijo nepravilnosti pri pregledu s 
telesnim skenerjem ali pri zavrnitvi 
tovrstnega pregleda in posledično pri 
standardnem pregledu; opozarja, da je 
usposabljanje varnostnega osebja na 
letališču nujno potrebno;

Or. fr

Predlog spremembe 65
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled in da se lahko pritožijo ter 
sprožijo pravna sredstva v primeru, da 
opazijo nepravilnosti pri pregledu s 
telesnim skenerjem ali pri zavrnitvi 
tovrstnega pregleda in posledično pri 
standardnem pregledu;

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, vnaprej 
ustrezno in razumljivo poučiti o telesnem 
skenerju, vključno o njihovi pravici, da 
zavrnejo tovrstni pregled in da se lahko 
pritožijo ter sprožijo pravna sredstva v 
primeru, da opazijo nepravilnosti pri 
pregledu s telesnim skenerjem ali pri 
zavrnitvi tovrstnega pregleda in posledično 
pri standardnem pregledu;

Or. it

Predlog spremembe 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 8 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled in da se lahko pritožijo ter 
sprožijo pravna sredstva v primeru, da 
opazijo nepravilnosti pri pregledu s 
telesnim skenerjem ali pri zavrnitvi 
tovrstnega pregleda in posledično pri 
standardnem pregledu;

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo 
pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, 
vključno o njihovi pravici, da zavrnejo 
tovrstni pregled in da se lahko pritožijo ter 
sprožijo učinkovita pravna sredstva v 
primeru, da opazijo nepravilnosti pri 
pregledu s telesnim skenerjem ali pri 
zavrnitvi tovrstnega pregleda in posledično 
pri standardnem pregledu;

Or. en

Predlog spremembe67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. priznava pravico potnikov do pritožbe 
zaradi kakršne koli nepravilnosti, do 
katere je prišlo pri varnostnem pregledu z 
varnostnimi skenerji ali drugimi 
nadomestnimi metodami, v primeru, da so 
zavrnili varnostni pregled;

Or. es

Predlog spremembe 68
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da mora biti vsak primer 
zlorabe slik, narejenih s telesnim 
skenerjem, kaznovan;

Or. fr
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Predlog spremembe 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic, zlasti z ozirom na načelo 
sorazmernosti in nujnosti, ter možnih 
zdravstvenih tveganj, ob upoštevanju 
mnenj uradov za človekove pravice in 
varstvo podatkov na ravni EU ter 
mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

Or. en

Predlog spremembe 70
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
zajema možna zdravstvena tveganja in 
tveganja, povezana z ravnjo varstva 
temeljnih pravic, vključno z varstvom 
osebnih podatkov, obširno utemeljiti vsak 
predlog za odobritev uvedbe in uporabe 
varnostnih skenerjev kot metode nadzora, 
pri čemer je treba upoštevati priporočila 
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Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov, delovne skupine iz člena 29 in 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice;

Or. es

Predlog spremembe 71
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava možna zdravstvena 
tveganja, povezana s telesnimi skenerji, 
obširno utemeljiti vsak predlog za 
odobritev uvedbe in uporabe telesnih 
skenerjev kot dovoljene metode za 
pregledovanje;

Or. nl

Predlog spremembe 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 

9. poudarja, da je treba v preskusu 
sorazmernosti in oceni učinka, ki med 



PE460.651v01-00 36/44 AM\859158SL.doc

SL

telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj za 
potnike in osebje, ki je izpostavljeno 
pogostim pregledom v okviru svojega dela, 
ob upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

Or. en

Predlog spremembe 73
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

9. poudarja, da je treba v oceni učinka 
obširno utemeljiti vsak predlog za 
odobritev uvedbe in uporabe telesnih 
skenerjev kot dovoljene metode za 
pregledovanje, da se pokaže, kakšna bi 
bila dejanska dodana vrednost tovrstne 
pobude; v zvezi s tem vztraja, da je treba 
izračunati stroške naložb, vzdrževanja in 
upravljanja, ki bi nastali zaradi 
namestitve in uporabe telesnih skenerjev; 
opozarja, da mora ocena učinka zajemati 
tudi vidike telesnih skenerjev, ki so 
povezani s temeljnimi pravicami , 
možnimi zdravstvenimi tveganji, zlasti za 
ranljive osebe, in varstvom osebnih 
podatkov, ob upoštevanju mnenj uradov 
za človekove pravice in varstvo podatkov 
na ravni EU ter mednarodni in 
nacionalni ravni, kot so Evropski 
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nadzornik za varstvo podatkov, delovna 
skupina iz člena 29, Agencija Evropske 
unije za temeljne pravice in posebni 
poročevalec Združenih narodov za varstvo 
človekovih pravic v boju proti terorizmu;

Or. fr

Predlog spremembe 74
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj 
obširno utemeljiti vsak predlog za 
odobritev uvedbe in uporabe telesnih 
skenerjev kot dovoljene metode za 
pregledovanje; poziva Komisijo, naj izvede 
študije, ki bodo omogočile verodostojno 
sklepanje o možnih učinkih varnostnih 
skenerjev za zdravje potnikov in članov 
osebja, ki so izpostavljeni rednim 
pregledom, ob upoštevanju mnenj uradov 
za človekove pravice in varstvo podatkov 
na ravni EU ter mednarodni in 
nacionalni ravni, kot so Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov, Agencija 
Evropske unije za temeljne pravice in 
posebni poročevalec Združenih narodov 
za varstvo človekovih pravic v boju proti 
terorizmu;

Or. fr



PE460.651v01-00 38/44 AM\859158SL.doc

SL

Predlog spremembe 75
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Georgios Papanikolau (Georgios 
Papanikolaou), Simon Busuttil

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje; meni, da mora 
tak predlog predvideti tudi dolgoročno 
spremljanje in ocenjevanje telesnih 
skenerjev, ob upoštevanju razvoja novih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 76
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 

9. poudarja, da je treba s poglobljenimi 
predhodnimi študijami in ocenami učinka, 
ki med drugim obravnavajo pregledovanje 
s telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
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Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

Or. ro

Predlog spremembe 77
Salvatore Iacolino

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice in varstvo podatkov na ravni EU 
ter mednarodni in nacionalni ravni, kot so 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov, 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice in posebni poročevalec Združenih 
narodov za varstvo človekovih pravic v 
boju proti terorizmu, obširno utemeljiti 
vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene 
metode za pregledovanje;

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki 
med drugim obravnava pregledovanje s 
telesnim skenerjem z vidika temeljnih 
pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob 
upoštevanju mnenj uradov za človekove 
pravice, varstvo podatkov in javno zdravje
na ravni EU ter mednarodni in nacionalni 
ravni, kot so Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov, Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice, posebni poročevalec 
Združenih narodov za varstvo človekovih 
pravic v boju proti terorizmu in Svetovna 
zdravstvena organizacija, obširno 
utemeljiti vsak predlog za odobritev 
uvedbe in uporabe telesnih skenerjev kot 
dovoljene metode za pregledovanje;

Or. it

Predlog spremembe 78
Sophia in 't Veld

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da morajo biti s tehničnih 
specifikacij tehnične delovne skupine 
Evropske konference civilnega letalstva 
ter s prodajnih pogodb za telesne skenerje 
umaknjene oznake o zaupnosti in da 
morajo biti ti dokumenti na voljo javnosti;

Or. en

Obrazložitev 

V ZDA so dokumenti v zvezi s telesnimi skenerji, ki jih je moralo na podlagi zahteve v skladu z 
zakonom o prostem dostopu do informacij (FOIA) posredovati Ministrstva za domovinsko 
varnost (MDV), razkrili, da so tehnične specifikacije, ki jih je zahtevala agencija za varnost v 
transportu (TSA), vključevale sposobnost shranjevanja, snemanja in prenosa slik.

Predlog spremembe 79
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Marija Nedelčeva (Mariya 
Nedelcheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. meni, da odločitev o uporabi telesnih 
skenerjev na letališčih ne sme biti 
zavezujoča za države članice; poudarja, 
da morajo telesni skenerji, če se država 
članica odloči za njihovo uporabo na 
letališčih, izpolnjevati minimalne 
standarde in zahteve, določene na ravni 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 80
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Marija Nedelčeva 
(Mariya Nedelcheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo in države članice, naj 
vprašanje uporabe telesnih skenerjev 
predložijo ustreznim mednarodnim 
organom, saj je boj proti terorizmu 
svetovni izziv, za varnost civilnega 
letalstva pa si je treba prizadevati tudi 
onstran evropskih meja;

Or. en

Predlog spremembe 81
Sylvie Guillaume

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. priporoča, naj bodo na vozovnici 
vsakega potnika razvidni stroški 
varnostnih ukrepov;

Or. fr

Predlog spremembe 82
Luis de Grandes Pascual

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. priznava pravico potnikov do pritožbe 
zaradi kakršne koli nepravilnosti, do 
katere je prišlo pri varnostnem pregledu z 
varnostnimi skenerji ali drugimi 
nadomestnimi metodami, v primeru, da so 
zavrnili varnostni pregled;

Or. es
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Predlog spremembe 83
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poudarja, da morajo imeti države 
članice, ki se odločijo za uporabo telesnih 
skenerjev, možnost, da v skladu z načelom 
subsidiarnosti uporabijo strožje standarde 
od tistih, opredeljenih v evropski 
zakonodaji o varstvu državljanov in 
njihovih osebnih podatkov; 

Or. fr

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

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. pričakuje, da bo Komisija pripravila 
predlog na podlagi skrajno neodvisnih in 
objektivnih znanstvenih informacij, 
zbranih pri strokovnjakih iz EU na tem 
področju, in brez posredovanja 
industrijskega sektorja, vlad držav članic 
in tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 85
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes PascualOsnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva, da se zaprosi Agencijo 
Evropske unije za temeljne pravice za 

črtano
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izčrpno mnenje o vidikih temeljnih pravic 
pri uvedbi in uporabi telesnih skenerjev.

Or. es

Predlog spremembe 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj preuči 
nadomestne možnosti za uporabo telesnih 
skenerjev, ob upoštevanju drugih 
ukrepov, ki se že uporabljajo za 
odkrivanje groženj za varnost civilnega 
letalstva, ter naj pojasni potrebo po 
zamenjavi veljavnih ukrepov za nadzor 
varnosti civilnega letalstva z omenjenimi 
skenerji;

Or. en

Predlog spremembe 87
Luis de Grandes Pascual

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. ponavlja in potrjuje svoje stališče, da 
bi prepoved prenašanja tekočin morala 
prenehati veljati v letih 2011 in 2013, če 
se potrdi tehnična učinkovitost 
zagotovljenih orodij za ohranitev varnosti; 
poziva države članice in letališča, naj 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
zagotovijo pravočasno razpoložljivost 
ustrezne tehnologije, da predvidena 
odprava prepovedi prenašanja tekočin ne 
bi ogrozila varnosti;

Or. es
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Predlog spremembe 88
Luis de Grandes Pascual

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10b. meni, da bi preverjanja tovora in 
pošte, ki temeljijo na analizi tveganja, 
morala biti sorazmerna z grožnjami, ki jih 
predstavlja njihovo prevažanje, in da bi 
bilo treba zagotoviti ustrezno varovanje, 
še posebej pri prevozu tovora in pošte s 
potniškimi letali; meni, da se stopnja 
varovanja tovora še vedno razlikuje od 
ene države članice do druge in da bi v 
skladu s ciljem enkratnega varnostnega 
pregleda slednje morale zagotoviti 
pravilno uporabo obstoječih ukrepov v 
zvezi z evropskim tovorom in pošto;

Or. es

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

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, Svet in pristojni 
odbor, naj nadomestijo izraz „varnostni 
skener(ji)“ z izrazom „telesni skener(ji)“, 
če se skenerji uporabljajo za pregled oseb, 
in sicer tudi v naslovu poročila, da bi se 
izognili neustreznim in nepotrebnim 
nejasnostim in dvoumnostim;

Or. en


