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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει την σημασία του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας και, στο πλαίσιο αυτού, 
τάσσεται μόνο υπέρ της χρήσης νομίμων μέσων, τα οποία είναι αναγκαία σε μια ελεύθερη 
και ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία·

2. επισημαίνει συνεπώς ότι οποιαδήποτε αντιτρομοκρατικά μέτρα πρέπει να συνάδουν 
απολύτως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αμφότερα αναγκαία στοιχεία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, και πρέπει να είναι 
αναλογικά, σύννομα και να μην υπερβαίνουν τα όρια του στόχου που επιδιώκουν να 
επιτύχουν·

3. επισημαίνει ότι η χρήση σαρωτών σώματος δεν υπόκειται σε περιορισμούς μόνο στα 
αεροδρόμια αλλά και σε άλλους δημόσιους χώρους· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή 
να υποβάλει πρόταση που καλύπτει την εγκατάσταση και χρήση σαρωτών σώματος σε 
χώρους εκτός αεροδρομίων·

4. ζητεί να πληροί κάθε σαρωτής σώματος ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις πριν να μπορεί 
να συμπεριληφθεί σε κατάλογο επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου· εκτιμά ότι οι εν λόγω 
απαιτήσεις πρέπει να διασφαλίζουν την πρόληψη οποιωνδήποτε κινδύνων για την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων κινδύνων· ζητεί σχετικά να αποκλειστεί 
ρητώς από τον κατάλογο επιτρεπτών μεθόδων ελέγχου κάθε είδους τεχνολογία που 
βασίζεται στις ακτινογραφίες·

5. εμμένει επίσης στην ανάγκη να διαθέτουν οι σαρωτές σώματος αποκλειστικά και μόνο 
τεχνολογία που δεν εμφανίζει πιστές ολόσωμες αναπαραστάσεις αλλά μόνο 
τυποποιημένες, ουδέτερες ως προς το φύλο και απολύτως ανώνυμες «σκιώδεις μορφές» 
και τονίζει ότι κανενός είδους επεξεργασία ή αποθήκευση δεδομένων δεν πρέπει να είναι 
δυνατή·

6. επισημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο πρέπει να διατηρεί αφενός το δικαίωμα να αρνηθεί 
το πέρασμα από σαρωτή χωρίς να είναι υποχρεωμένο να παράσχει εξηγήσεις και 
αφετέρου το δικαίωμα να επιλέξει τον συνήθη έλεγχο ασφάλειας σε συνθήκες απόλυτου 
σεβασμού για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του προσώπου· ζητεί σχετικά να 
υποβάλλονται όλα τα μέλη του προσωπικού ασφάλειας στην κατάλληλη, εκτενή 
εκπαίδευση·

7. τονίζει ότι οποιαδήποτε άρνηση ελέγχου από σαρωτή σώματος δεν καθιστά καθ' εαυτή 
ύποπτο το πρόσωπο που αρνήθηκε και ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προηγείται 
του ελέγχου με σαρωτή ή που σχετίζεται με την άρνηση του ελέγχου με σαρωτή, 
θεωρείται απαράδεκτη οποιαδήποτε μορφή κατηγοριοποίησης του προσώπου βάσει, 
παραδείγματος χάριν, φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων·
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8. ζητεί, όσον αφορά τα πρόσωπα που συμφωνούν να περάσουν από σαρωτή σώματος, να 
ενημερώνονται αυτά καταλλήλως και εκτενώς για τον σαρωτή και για το δικαίωμά τους 
να αρνηθούν να υποβληθούν σε αυτόν τον έλεγχο, καθώς και για το δικαίωμά τους να 
διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν αποζημίωση σε περίπτωση παρατυπιών που 
ενδεχομένως διέκριναν σχετικά με τον έλεγχο με σαρωτή ή σχετικά με την άρνησή τους 
να υποβληθούν σε αυτόν και σχετικά με τον εν συνεχεία συνήθη έλεγχο ασφάλειας·

9. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πρόταση επιτρέπει την εγκατάσταση και χρήση σαρωτών 
σώματος ως αποδεκτής μεθόδου ελέγχου ασφάλειας πρέπει να αιτιολογείται εκτενώς 
μέσω αξιολόγησης αντικτύπου που εξετάζει τους σαρωτές σώματος από άποψη 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και από άποψη ενδεχόμενων κινδύνων κατά της υγείας και που 
λαμβάνει υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και εθνικών φορέων 
προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων, όπως ο 
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
και ο Ειδικός Εισηγητής των ΗΕ για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

10. ζητεί να κληθεί ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
συντάξει εκτενή γνώμη με θέμα την περί θεμελιωδών δικαιωμάτων πτυχή οποιασδήποτε 
πρότασης αφορά την εγκατάσταση και χρήση σαρωτών σώματος.


