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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka svarīgi ir cīnīties pret terorismu, un šajā cīņā atbalsta tikai tādu likumīgu 
līdzekļu izmantošanu, kas nepieciešami brīvā un atklātā demokrātiskā sabiedrībā;

2. uzsver, ka tāpēc jebkuram terorisma apkarošanas pasākumam būtu pilnībā jāatbilst
Eiropas Savienības pamattiesībām un pienākumiem, kuri ir nepieciešami demokrātiskā 
sabiedrībā, un tam jābūt proporcionālam, paredzētam tiesību aktā un tādējādi tam 
jāaprobežojas ar konkrēto mērķi, kādu vēlas sasniegt ar šo pasākumu;

3. norāda, ka ķermeņa skenerus izmanto ne tikai lidostās, bet arī citās sabiedriskās vietās; 
tāpēc mudina Komisiju iesniegt priekšlikumu, kas attiecas uz drošības skeneru 
uzstādīšanu un izmantošanu citās vietās, kas nav lidostas;

4. prasa, lai visi ķermeņa skeneri, pirms tos iekļauj atļauto pārbaudes metožu sarakstā, 
atbilstu obligātu tehnisko prasību kopumam; ar šīm prasībām būtu cita starpā jānodrošina, 
ka ir novērsts jebkāds iespējams veselības apdraudējums, tostarp ilgtermiņa riski; šajā 
sakarībā aicina no atļauto pārbaudes metožu saraksta nepārprotami svītrot jebkādas 
rentgenstaru tehnoloģijas;

5. turklāt uzstāj, ka ķermeņa skeneriem vajadzētu būt aprīkotiem tikai ar tādu tehnoloģiju, 
kas nerada nekādu iespēju atveidot pilnīgus ķermeņa attēlus, bet tikai standartizētus 
dzimumneitrālus „zīmuļfigūras” attēlus, kuri ir pilnīgi anonīmi, un ka nevajadzētu būt 
iespējai datus apstrādāt vai uzglabāt;

6. uzsver, ka būtu jānodrošina jebkurai personai tiesības atteikties no ķermeņa skenēšanas, 
neuzliekot pienākumu sniegt kādus paskaidrojumus, kā arī tiesības pieprasīt standarta 
drošības pārbaudi, kuras laikā pilnībā ievēro attiecīgās personas tiesības un pret viņu 
izturas ar cieņu; šajā sakarībā aicina pienācīgi un vispusīgi apmācīt visus drošības 
darbiniekus;

7. uzsver, ka tad, ja persona neļauj skenēt ķermeni, šā fakta dēļ pret viņu nedrīkstētu 
izturēties ar aizdomām un ka procedūrā, ko piemēro pirms ķermeņa skenēšanas vai kas 
saistīta ar atteikšanos no tās, nav pieļaujama nekāda profilu izstrāde, kuras pamatā būtu 
dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā piederība, ģenētiskās iezīmes, valoda, reliģija vai 
uzskati;

8. prasa, lai personas, kas ir gatavas ļaut skenēt savu ķermeni, tiktu pienācīgi un vispusīgi 
informētas par ķermeņa skeneri, tostarp par viņu tiesībām atteikties no ķermeņa 
skenēšanas, un par viņu tiesībām iesniegt sūdzību un prasīt kompensāciju, ja tiek 
konstatēti pārkāpumi, kuri saistīti ar ķermeņa skenēšanu vai šo personu atteikšanos no tās 
un ar parastu drošības pārbaudi, kas veikta pēc tam;

9. uzsver, ka jebkāds priekšlikums atļaut ķermeņa skeneru uzstādīšanu un izmantošanu kā 
apstiprinātu pārbaudes metodi būtu detalizēti jāpamato ietekmes novērtējumā, kurā cita 
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starpā iekļautu ar ķermeņa skeneru izmantošanu saistīto pamattiesību aspektu un 
iespējamos veselības apdraudējumus un kurā ņemtu vērā atzinumus, ko sniegušas Eiropas 
Savienības, cilvēktiesību un datu aizsardzības starptautiskās un valstu iestādes, piemēram, 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) 
un ANO īpašais referents par cilvēktiesību ievērošanu laikā, kad notiek cīņa pret 
terorismu;

10. prasa aicināt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru sniegt izvērstu atzinumu par 
cilvēktiesību aspektu visos priekšlikumos, kuri attiecas uz ķermeņa skeneru uzstādīšanu 
un izmantošanu.


