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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen af kampen mod terrorisme og støtter i denne forbindelse kun 
anvendelsen af sådanne lovlige midler, som er nødvendige i et frit og åbent demokratisk 
samfund;

2. understreger, at antiterrorforanstaltninger derfor bør være i fuld overensstemmelse med 
Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder og forpligtelser, som er nødvendige i 
et demokratisk samfund, og at de skal stå i et rimeligt forhold til risiciene, være fastsat ved 
lov og således kun anvendes til opfyldelse af deres specifikke målsætninger; 

3. påpeger, at kropsscannere ikke kun anvendes i lufthavne, men også på andre offentlige 
steder;  opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at forelægge et forslag om 
installering og anvendelse af sikkerhedsscannere på andre steder end i lufthavne; 

4. kræver, at hver eneste kropsscanner opfylder et sæt tekniske minimumskrav, inden den 
kan opføres på en liste over tilladte screeningmetoder; disse krav bør bl.a. sikre, at enhver 
form for sundhedsmæssig risiko, herunder risici på lang sigt, undgås; kræver i denne 
henseende, at enhver form for røntgenstråleteknologi udtrykkeligt udelukkes fra listen 
over tilladte screeningmetoder;

5. kræver endvidere, at kropsscannere kun udstyres med teknologi, der ikke gør det muligt at 
vise reelle kropsbilleder, men blot standardiserede kønsneutrale tændstikfigurer, der er 
fuldt anonymiserede, og at der ikke åbnes mulighed for behandling eller oplagring af data; 

6. understreger, at enhver bør have ret til at nægte at blive kropsscannet uden at være tvunget 
til at begrunde dette og ret til at anmode om et almindeligt securitytjek, som fuldt ud 
respekterer den pågældende persons rettigheder og værdighed; kræver med hensyn hertil, 
at alt securitypersonale gives behørig, omfattende uddannelse; 

7. understreger, at nægtelse af at lade sig underkaste kropsscanning ikke ipso facto bør føre 
til mistanke mod den pågældende person, og at det i forbindelse med proceduren forud for 
en kropsscanning eller proceduren omkring nægtelsen af at lade sig underkaste en 
kropsscanning er uacceptabelt at foretage enhver form for profilfastlæggelse baseret på 
f.eks. køn, race, farve, etnisk tilhørsforhold, genetiske træk, sprog, religion eller tro;

8. kræver, at personer, der er villige til at lade sig underkaste en kropsscanning, informeres 
behørigt og grundigt om kropsscanneren, herunder om deres ret til at nægte at lade sig 
underkaste en scanning og deres ret til at klage og søge erstatning, hvis der efter deres 
opfattelse er tale om uregelmæssigheder i forbindelse med kropsscanningen eller deres 
nægtelse af at lade sig underkaste en sådan eller i forbindelse med det efterfølgende 
almindelige securitytjek;

9. understreger, at ethvert forslag om at tillade installering og anvendelse af kropsscannere 
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som en tilladt screeningmetode bør begrundes udførligt i en konsekvensvurdering, der 
bl.a. skal omfatte aspektet vedrørende grundlæggende rettigheder i forbindelse med 
kropsscannere og de mulige sundhedsrisici og tage hensyn til opfattelserne i Den 
Europæiske Union og hos internationale og nationale menneskerettigheds- og 
databeskyttelsesmyndigheder såsom Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, 
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og FN's særlige 
rapportør om beskyttelse af menneskerettighederne i forbindelse med bekæmpelse af 
terrorisme;

10. henstiller, at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder anmodes 
om at forelægge en omfattende udtalelse om aspektet vedrørende grundlæggende 
rettigheder i forbindelse med ethvert forslag om installering og anvendelse af 
kropsscannere.


