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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro dopravu
a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje význam boje proti terorismu a podporuje v tomto ohledu pouze použití 
zákonných prostředků, které jsou nezbytné ve svobodné a otevřené demokratické 
společnosti;

2. zdůrazňuje, že veškerá protiteroristická opatření by proto měla být v plném souladu se 
základními právy a povinnostmi Evropské unie, jejichž dodržování je v demokratické 
společnosti nezbytné, a musí být přiměřená, stanovená zákonem, a tedy vymezena v rámci 
konkrétního cíle, jehož chtějí dosáhnout;

3. poukazuje na to, že používání tělových skenerů se neomezuje pouze na letiště, ale také na 
jiná veřejná místa; požaduje proto, aby Komise předložila návrh týkající se zavedení
a používání bezpečnostních skenerů na jiných místech než na letištích;

4. požaduje, aby každý tělový skener splňoval minimální soubor technických požadavků 
před tím, než bude moci být umístěn na seznam povolených metod kontroly, přičemž tyto 
požadavky by měly mimo jiné zajistit prevenci všech možných zdravotních rizik, včetně 
dlouhodobých rizik; vyzývá v tomto ohledu, aby byla ze seznamu povolených metod 
kontroly výslovně vyloučena jakákoli forma technologie používající rentgenové záření;

5. dále trvá na tom, aby byly tělové skenery vybaveny pouze technologií, která neposkytuje 
žádnou možnost získat detailní obrazy těla, ale pouze standardizované a z hlediska pohlaví 
neutrální obrazy „schematického panáčka“, které jsou zcela anonymní, a aby nebylo 
možné žádné zpracování nebo ukládání dat; 

6. zdůrazňuje, že by každý člověk měl mít právo kontrolu tělovým skenerem odmítnout, aniž 
by byl povinen poskytnout jakékoli vysvětlení, a právo požádat o standardní bezpečnostní 
kontrolu při plném respektování svých práv a důstojnosti; požaduje v této souvislosti, aby 
všichni bezpečnostní pracovníci absolvovali náležité podrobné školení;

7. zdůrazňuje, že odmítnutí podrobit se kontrole tělovým skenerem by nemělo samo o sobě 
vzbuzovat jakékoli podezření vůči příslušné osobě a že během postupu, který předchází 
skenování těla nebo se týká odmítnutí skenování, je nepřijatelná jakákoli forma 
profilování na základě např. pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického původu, genetických 
rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení;

8. požaduje, aby lidé, kteří jsou ochotni se podrobit prohlídce tělovým skenerem, byly
o tomto přístroji řádně a srozumitelně informováni, včetně jejich práva skenování 
odmítnout, stěžovat si a požadovat nápravu v případě pociťovaných nesrovnalostí
v souvislosti se skenováním těla nebo jeho odmítnutím a následnou standardní 
bezpečnostní kontrolu;

9. zdůrazňuje, že jakýkoli návrh, který umožňuje zavedení a využívání tělových skenerů jako 
přípustné metody kontroly, by měl být podrobně odůvodněn v posouzení dopadů, které 
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bude v souvislosti s tělovými skenery mimo jiné zahrnovat otázky základních práv
a případných zdravotních rizik s přihlédnutím ke stanoviskům Evropské Unie, 
mezinárodních i vnitrostátních orgánů v oblasti lidských práv a ochrany údajů, jako je 
evropský inspektor ochrany údajů, Agentura pro základní práva a zvláštní zpravodaj OSN 
pro ochranu lidských práv v boji proti terorismu;

10. požaduje, aby byla Agentura Evropské unie pro základní práva v případě každého návrhu 
týkajícího se zavedení a využívání tělových skenerů požádána o podrobné stanovisko
z hlediska dodržování základních práv. 


