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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia kovos su terorizmu svarbą, tačiau šioje srityje pritaria tik teisėtoms priemonėms, 
kurių būtina imtis laisvoje ir atviroje demokratinėje visuomenėje;

2. pabrėžia, kad visos kovos su terorizmu priemonės turėtų visiškai derėti su demokratinei 
visuomenei būtinomis pagrindinėmis teisėmis ir Europos Sąjungos įsipareigojimais, taip 
pat jos turėtų būti proporcingos, nustatytos teisės aktais ir susietos su konkrečiu tikslu, 
kurio jomis siekiama;

3. pabrėžia, kad kūno skenerius naudoti galima ne tik oro uostuose, bet ir kitose viešose 
vietose; taigi primygtinai ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl kūno skenerių įrengimo 
ir naudojimo ne oro uostuose;

4. ragina prieš įtraukiant kūno skenerio modelį į leidžiamų patikros metodų sąrašą patikrinti, 
ar kūno skenerio modelis atitinka minimalius techninius reikalavimus; šie reikalavimai 
taip pat turėtų apimti apsaugą nuo bet kokios sveikatai keliamos grėsmės, įskaitant 
ilgalaikę grėsmę; šiuo požiūriu ragina iš leidžiamų patikros metodų sąrašo aiškiai išbraukti 
bet kokio tipo rentgeno spindulių technologijas;

5. taip pat primygtinai ragina užtikrinti, kad kūno skeneriuose būtų naudojamos tik 
technologijos, nesuteikiančios jokios galimybės atkurti tikroviškų kūno vaizdų, bet 
perduodančios tik standartizuotus, nuo lyties nepriklausomus visiškai anonimiškus 
stilizuotus kūno atvaizdus, ir kad nebūtų galimybės tvarkyti arba saugoti duomenis;

6. pabrėžia, kad kiekvienas asmuo turėtų turėti teisę atsisakyti būti tikrinamam šiuo įrenginiu 
ir neprivalėti pateikti jokio paaiškinimo, taip pat teisę paprašyti atlikti standartinę 
saugumo patikrą, jokiu būdu nepažeidžiant šio asmens teisių ir orumo; ragina tuo tikslu 
visam saugumo personalui rengti tinkamus išsamius mokymus;

7. pabrėžia, kad asmuo vien dėl atsisakymo būti tikrinamas kūno skeneriu neturėtų būti 
įtariamas, taip pat pabrėžia, kad prieš kūno skenavimą atliekamoje procedūroje arba 
procedūroje, susijusioje su atsisakymu būti tikrinamam kūno skeneriu, klasifikavimas 
pagal, pvz., lytį, rasę, odos spalvą, priklausomybę etninei grupei, genetines savybes, 
kalbą, religiją arba įsitikinimus, yra nepriimtinas;

8. ragina žmonėms, sutinkantiems būti tikrinamais kūno skeneriais, suteikti tinkamą ir 
suprantamą informaciją apie kūno skenerius, įskaitant tų žmonių teisę atsisakyti būti 
tikrinamais kūno skeneriais ir teisę skųstis bei siekti žalos atlyginimo, jei pastebimi 
pažeidimai, susiję su kūno skenavimo procedūromis arba tokios patikros procedūros 
atsisakymu ir po to atliekama standartine saugumo patikra;

9. pabrėžia, kad bet koks pasiūlymas dėl kūno skenerių kaip leidžiamų patikros metodų 
įrengimo ir naudojimo turėtų būti išsamiai pagrįstas poveikio vertinimu, įskaitant, inter 
alia, kūno skenerių vertinimą pagrindinių teisių aspektu, taip pat galimą grėsmę sveikatai, 
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atsižvelgiant į Europos Sąjungos, tarptautinių ir nacionalinių žmogaus teisių ir duomenų 
apsaugos organizacijų, pvz., Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP), 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir JT specialaus pranešėjo dėl žmogaus 
teisių apsaugos kovojant su terorizmu nuomones;

10. rekomenduoja paprašyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros pateikti išsamią 
nuomonę dėl pasiūlymų dėl kūno skenerių įrengimo ir naudojimo poveikio pagrindinėms 
teisėms.


