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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az általa elfogadandó, állásfoglalásra irányuló 
javaslatba foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. hangsúlyozza a terrorizmus elleni küzdelem fontosságát, de csak olyan törvényes 
eszközök alkalmazását támogatja, amelyek nélkülözhetetlenek egy szabad és nyitott 
demokratikus társadalomban;

2. hangsúlyozza, hogy valamennyi terrorizmusellenes fellépésnek teljes mértékben 
összhangban kell állnia a demokratikus társadalmakban elengedhetetlen alapvető uniós 
jogokkal és kötelezettségekkel, valamint arányosnak, törvény által szabályozottnak és az 
elérni kívánt különleges célra irányulónak kell lennie;

3. rámutat, hogy a testszkennereket nemcsak a repülőtereken használják, hanem más 
nyilvános helyeken is; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a biztonsági 
szkennereknek a repülőtereken kívül más helyeken történő felállításáról és használatáról;

4. kéri, hogy valamennyi testszkenner feleljen meg a műszaki követelmények minimális 
szintjének mielőtt felkerülnének az engedélyezhető átvilágítási módszerek listájára;  
ezeknek a követelményeknek többek között biztosítaniuk kell bárminemű lehetséges 
egészségügyi kockázat, többek között a hosszú távú kockázatok megelőzését; felszólít e 
tekintetben, hogy a röntgensugárzást kibocsátó technológiák bármelyikét egyértelműen 
zárják ki az engedélyezhető átvilágítási módszerek listájáról;

5. hangsúlyozza továbbá, hogy a testszkennereket csak olyan technológiával lehessen 
felszerelni, amely nem teszi lehetővé teljes testképek készítését, hanem csak kizárólag 
standardizált, nemi szempontból semleges, teljesen anonim „pálcikaember”-felvételeket, 
és hogy adatokat ne lehessen feldolgozni vagy elraktározni;

6. hangsúlyozza, hogy mindenkinek joga kell, hogy legyen a testszkenner használatának 
indokolás nélküli elutasításához, és standard biztonsági ellenőrzés lefolytatás kéréséhez, 
amelynek során teljes mértékben tiszteletben tartják az érintett személy jogait és emberi 
méltóságát; kéri e tekintetben, hogy a biztonsági személyzet szakszerű és mindenre 
kiterjedő képzésben részesüljön;

7. hangsúlyozza, hogy a testszkennerrel történő átvilágítás elutasítása nem vezethet az 
érintett személy meggyanúsításához, és hogy a testszkennerrel történő átvilágítás előtt 
vagy a testszkennerrel történő átvilágítás elutasításával kapcsolatosan például a nemen, a 
fajon, a bőrszínen, az etnikai hovatartozáson, a genetikai jellegen, a nyelven, a valláson 
vagy a meggyőződésen alapuló bárminemű besorolás elfogadhatatlan;

8. kéri, hogy a testszkennerrel történő átvilágításon átesőket szakszerűen és alaposan 
tájékoztassák a testszkennerről, valamint azon jogukról, hogy elutasíthatják a 
testszkennerrel történő átvilágítást, illetve panaszt tehetnek és jogorvoslatot kérhetnek 
azokban az esetekben, amikor a testszkenner használata vagy használatának elutasítása és 
az azt követő standard biztonsági ellenőrzés során szabálytalanságokat észlelnek;
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9. hangsúlyozza, hogy a testszkennerek engedélyezhető átvilágítási módszerként való 
felállításának és használatának lehetővé tételére irányuló bármely javaslatot egy 
hatásvizsgálatban alaposan meg kell indokolni, amely többek között kitér a 
testszkennerekkel kapcsolatos alapvető jogokra, a lehetséges egészségügyi kockázatokra, 
és amely figyelembe veszi az Európai Unió, a nemzetközi és nemzeti emberi jogi és 
adatvédelmi hatóságok, mint például az európai adatvédelmi biztos, az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége, valamint a terrorizmus elleni küzdelemben az emberi jogok 
védelmével és előmozdításával foglalkozó ENSZ-különmegbízott véleményét;

10. javasolja az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének felkérését arra, hogy készítsen átfogó 
véleményt a testszkennerek felállítására és használatára vonatkozó bárminemű javaslat 
emberi jogi aspektusairól.


