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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab terrorismivastase võitluse tähtsust ning toetab selles valdkonnas ainult seaduslike 
meetodite kasutamist, mis on vajalikud vabas ja avatud demokraatlikus ühiskonnas;

2. rõhutab, et seetõttu peaksid igasugused terrorismivastased meetmed olema täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste ja kohustustega, mis on vajalikud demokraatlikus 
ühiskonnas ja peavad olema proportsionaalsed, seadusega ette nähtud ja seetõttu 
piiritletud konkreetse eesmärgiga, mida nendega soovitakse saavutada;

3. märgib asjaolu, et kehaskannerite kasutamine ei ole piiratud ainult lennujaamadega, vaid 
neid kasutatakse ka muudes avalikes kohtades; kutsub seetõttu komisjoni tungivalt üles 
esitama ettepaneku, mis kataks turvaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse mujal kui 
lennujaamades;

4. nõuab, et kõik kehaskannerid vastaksid minimaalsetele tehnilistele nõudmistele enne kui 
neid saab võtta lubatavate skriiningumeetodite nimekirja; selliste nõuetega peaks muu 
hulgas tagatama igasuguse terviseohu, ka pikaajalise ohu ennetamine; nõuab sellega 
seoses, et lubatavate skriiningumeetodite nimekirjast tuleb sõnaselgelt välja jätta igat laadi 
röntgenikiirtel põhinev tehnoloogia;

5. nõuab lisaks kehaskannerite varustamist tehnoloogiaga, mis ei luba edastada täielikku 
kujutist inimkehast, vaid esitaks standardse ja sooliselt neutraalse nn kriipsujuku kuju, mis 
on täiesti anonüümne, ning et andmete töötlemine ega säilitamine ei oleks võimalik;

6. rõhutab, et igaühel peaks olema õigus keelduda keha skaneerimisest ilma kohustuseta oma 
valikut põhjendada, samuti peaks igaühel olema õigus nõuda standardset turvakontrolli, 
mis viidaks läbi austusega selle isiku õiguste ja väärikuse vastu; sellega seoses nõuab, et 
kõik turvatöötajad peaksid saama korraliku ja põhjaliku koolituse;

7. rõhutab, et kehaskaneerimisest keeldumine ei tohiks iseenesest tekitada vastava isiku 
suhtes mingeid kahtlusi ning et igasugune profileerimine (näiteks soo, rassi, nahavärvi, 
etnilise päritolu, geneetiliste joonte, keele, usu või tõekspidamiste põhjal) menetluses enne 
kehaskaneerimisele suunamist või seoses kehaskaneerimisest keeldumisega ei ole 
vastuvõetav;

8. nõuab, et inimestele, kes on kehaskaneerimisega nõus, tuleb anda kehaskannerite kohta 
asjakohast ja põhjalikku teavet, kaasa arvatud nende õiguse kohta kehaskaneerimisest 
keelduda ning nende õiguse kohta esitada kaebus ja nõuda kompensatsiooni, kui seoses 
kehaskaneerimisega, sellest keeldumisega või järgneva standardse kontrolliga märgatakse 
eeskirjade eiramist;

9. rõhutab, et kõik ettepanekud kehaskannerite kasutuselevõtu ja kasutuse kohta lubatava
skriiningumeetodina peaksid olema põhjalikult õigustatud mõjuhindamise kaudu, mis muu 
hulgas kataksid kehaskanneritega seostuvad põhiõiguste aspektid ning nende võimalikud 
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terviseriskid, võttes arvesse Euroopa Liidu arvamusi, rahvusvahelisi ja siseriiklikke 
inimõiguste ja andmekaitseasutusi, nagu Euroopa andmekaitseinspektor, Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Amet ja ÜRO eriraportööriga terrorismivastase võitluse kontekstis 
inimõiguste edendamise ja kaitse alal;

10. palub, et igasuguse ettepaneku puhul kehaskannerite kasutuselevõtuks ja kasutamiseks 
küsitaks Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametilt põhjalikku arvamust selle ettepaneku 
põhiõiguste aspekti kohta.


