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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa terrorismin torjunnan tärkeyttä, mutta kannattaa vain sellaisten oikeutettujen 
keinojen käyttöä, jotka ovat välttämättömiä vapaassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa;

2. korostaa, että kaikkien terrorismin vastaisten toimien on oltava täysin demokraattiselle 
yhteiskunnalle välttämättömien Euroopan unionissa sovellettavien perusoikeuksien ja 
velvollisuuksien mukaisia ja että niiden on oltava oikeasuhteisia, lakisääteisiä ja rajattuja 
siihen tavoitteeseen, joka niillä halutaan saavuttaa;

3. huomauttaa, että henkilöskannereita ei käytetä vain lentokentillä vaan myös muilla 
julkisilla paikoilla; vaatii siksi komissiota esittämään ehdotuksen turvaskannereiden 
käytöstä muissa paikoissa kuin lentokentillä;

4. vaatii, että kaikkien henkilöskannereiden on täytettävä tekniset vähimmäisvaatimukset, 
ennen kuin ne voidaan ottaa sallittujen tarkastusmenetelmien luetteloon; toteaa, että näillä 
vaatimuksilla olisi muun muassa varmistettava mahdollisten terveysriskien, myös pitkän 
aikavälin riskien, ehkäisy; kehottaa siksi olemaan ottamatta minkäänlaista 
röntgenteknologiaa sallittujen tarkastusmenetelmien luetteloon;

5. vaatii lisäksi, että henkilöskannereissa saisi olla vain sellaista tekniikkaa, joka ei 
mahdollista alastonkuvien ottoa vaan ainoastaan standardoitujen sukupuolineutraalien ja 
täysin anonyymien "hahmokuvien" ottamisen, ja ettei tietoja saa käsitellä tai tallentaa;

6. korostaa, että jokaisella olisi oltava oikeus kieltäytyä henkilöskannerin käytöstä ilman 
selityksiä ja oikeus pyytää tavallista turvatarkastusta, jossa kunnioitetaan täysimääräisesti 
kyseisen henkilön oikeuksia ja ihmisarvoa; kehottaa siksi antamaan koko 
turvahenkilöstölle asiamukaista ja laaja-alaista koulutusta;

7. korostaa, että kieltäytyminen henkilöskannerin käytöstä ei saisi johtaa siihen, että henkilöä 
pidetään epäilyttävänä, ja ettei henkilöä saisi ennen henkilöskannausta tai ennen siitä 
kieltäytymistä arvioida esimerkiksi, sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen taustan, 
geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen perusteella;

8. kehottaa tiedottamaan henkilöskannerista asianmukaisesti ja perusteellisesti henkilöille, 
jotka suostuvat sen käyttöön, ja kehottaa tiedottamaan myös heidän oikeudestaan 
kieltäytyä henkilöskannauksesta ja heidän oikeudestaan valittaa ja hakea muutosta 
tapauksissa, joissa henkilöskannerin käyttöön tai sen käytöstä kieltäytymiseen ja 
tavanomaiseen turvatarkastukseen liittyy epäkohtia;

9. korostaa, että kaikkien henkilöskannerin käytön sallimista tarkastusmenetelmänä 
koskevien ehdotusten olisi oltava laajasti perusteltuja vaikutustenarvioinnilla, jossa 
arvioidaan muun muassa henkilöskanneriin liittyvät perusoikeuksia koskevat näkökohdat 
ja siitä mahdollisesti aiheutuvat terveysriskit; toteaa, että lisäksi olisi otettava huomioon 
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Euroopan unionin sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun, perusoikeusviraston ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelusta terrorismin torjunnan yhteydessä vastaavan 
YK:n erityisraportoijan kaltaisten kansainvälisten ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen ja 
tietosuojaviranomaisten näkemykset;

10. kehottaa pyytämään Euroopan unionin perusoikeusvirastolta kattavan lausunnon kaikkiin 
henkilöskannerin käyttöä koskeviin ehdotuksiin liittyvistä perusoikeuksia koskevista 
näkökohdista.


