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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава значението на борбата срещу тероризма и подкрепя в това отношение 
единствено употребата на законни средства, които са необходими в свободното и 
демократично общество; 

2. подчертава, че всяка мярка за борба срещу тероризма следва изцяло да съответства 
на основните права и задължения на Европейския съюз, които са необходими за 
демократичното общество и трябва да бъдат пропорционални, установени чрез 
закон и следователно ограничени до конкретната цел, чието изпълнение се 
преследва;

3. подчертава фактът, че използването на скенери за проверка на хора не е ограничено 
единствено до летищата, но засяга и други обществени места; следователно 
призовава Комисията да представи предложение относно разполагането и 
употребата на скенери в места, различни от летища;

4. призовава всеки скенер за проверка на хора да изпълнява минимален набор от 
технически изисквания, преди да бъде включен в списък на позволените методи за 
проверка; посочените изисквания следва, наред с другото, да гарантират превенция 
на всеки евентуален риск за здравето, включително рискове в дългосрочен план; в 
това отношение призовава всяка форма на рентгенова технология да бъде изрично 
изключена от списъка на позволените методи за проверка;

5. настоява също така скенерите за проверка на хора да бъдат оборудвани с 
технология, която не допуска възможност да се придобие цялостна картина на 
тялото, а единствено стандартизирани, символични и неутрални по отношение на 
пола изображения, които са изцяло анонимни и не по позволяват обработването или 
съхранението на лични данни;  

6. подчертава, че всяко лице следва да има право да откаже проверка на хора, без да е 
задължено да предостави обяснение и също така право да изиска стандартна 
проверка за сигурност при пълно зачитане на правата и достойнството на личността;  
в това отношение призовава да бъде предоставено подходящо и задълбочено  
обучение на целия персонал по сигурността;

7. подчертава, че отказът да се предприеме проверка не следва само по себе си да 
съставлява повод за подозрение спрямо съответното лице, както и че в процедурата 
преди да се извърши проверка на тялото или процедурата, свързана с отказа от тази 
проверка, всяка форма на профилиране въз основа, например, на пол, раса, цвят, 
етнос, генетични характеристики, език, религия или вярване, е недопустима;

8. призовава лицата, които желаят да им бъде направена проверка на тялото, да бъдат 
подходящо и цялостно информирани относно скенерите за проверка на хора, 
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включително относно правото им да откажат да им бъде направена такава проверка 
и правото им да внесат жалба, и да потърсят правна защита в случай на допуснати 
нарушения, свързани с проверката на тялото или отказа им да им бъде направена 
такава проверка и последваща стандартна проверка за сигурност; 

9. подчертава, че всяко предложение за даване на разрешение за разполагане и 
употреба на скенери за проверка на хора като допустим метод за проверка следва да 
бъде детайлно обосновано в оценка на въздействието, която да обхваща, наред с 
другото, свързани с основните права аспекти на скенерите за проверка на хора и 
евентуални рискове за здравето, като при противодействието срещу тероризма се 
вземат предвид становищата на Европейския съюз, международните и национални 
организации за защита правата на човека и органите за защита на личните данни, 
както и на ЕНЗД, FRA и на специалния докладчик на ООН за правата на човека; 

10. изисква за всяко предложение, отнасящо се до разполагането и използването на 
скенери за проверка на хора да се иска подробно становище по свързаните с 
основните права аспекти Агенция на Европейския съюз за основните права.


