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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 
t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u jappoġġja f'din biss l-użu ta' mezzi 
leġittimi, li huma meħtieġa f'soċjetà demokratika ħielsa u miftuħa;

2. Jenfasizza li kull miżura kontraterrorista għandha għalhekk tkun bi qbil totali mad-
drittijiet fundamentali u mal-obbligi tal-Unjoni Ewropea, li huma meħtieġa f'soċjetà 
demokratika u għandhom ikunu proporzjonati, preskritti bil-liġi u għalhekk delimitati fi 
ħdan mira speċifika li tixtieq tilħaq;

3. Jirrimarka għall-fatt li l-użu ta' skanners tal-ġisem mhuwiex ristrett biss f'ajruporti imma 
wkoll f'postijiet pubbliċi oħra; jenfasizza għalhekk li l-Kummissjoni tippreżenta proposta 
li tkun tkopri t-tqegħid u l-użu ta' skanners tas-sigurtà f'postijiet oħra barra minn ajruporti;

4. Jitlob li kull skanner tal-ġisem jilħaq minimu ta' sett ta' rekwiżiti qabel ma jkun jista' 
jitqiegħed fuq lista ta' metodi permessibbli tal-iskrinjar; dawn ir-rekwiżiti għandhom fost 
ħwejjeġ oħra jassiguraw il-prevenzjoni ta' kull riskju possibbli fis-saħħa, inklużi riskji 
għat-tul; jitlob f'dan ir-rigward għal kull forma ta' teknoloġija bl-x-ray biex tkun eskluża 
espliċitament mil-lista ta' metodi permessibbli tal-iskrinjar;

5. Jinsisti iktar minn hekk li skanners tal-ġisem għandhom ikunu mgħammara biss 
b'teknoloġija li ma tħalli l-ebda possibbiltà li turi xbihat sħaħ tal-ġisem imma biss xbihat 
rappreżentattivi li huma newtrali fil-ġens u kompletament anonimi, u li l-ebda proċessar 
tad-data jew ħżin tagħha ma jkun possibbli;

6. Jenfasizza li kull persuna għandu jkollha d-dritt li tirrifjuta sken tal-ġisem, mingħajr ma 
tkun obbligata li tagħti xi forma ta' spjegazzjoni, u d-dritt li titlob kontroll standard tas-
sigurtà, b'rispett totali għad-drittijiet u d-dinjità ta' dik il-persuna; jitlob f'dan ir-rigward 
lill-persunal kollu tas-sigurtà biex jirċievi taħriġ xieraq u estensiv;

7. Jenfasizza li r-rifjut biex tagħmel sken tal-ġisem m'għandux ipso facto joħloq xi forma ta' 
suspett lejn il-persuna kkonċernata u li, fil-proċedura qabel ma tkun sottomessa għal sken 
tal-ġisem jew f'relazzjoni mar-rifjut ta' sken tal-ġisem, kull forma ta' tfassil tal-profil 
ibbażat fuq, ngħidu aħna, sess, razza, kulur, etniċità, fatturi ġenetiċi, lingwa, reliġjon jew 
twemmin huwa inaċċettabbli;

8. Jistieden lil persuni li lesti jissottomettu lilhom infushom għal sken tal-ġisem biex ikunu 
informati kif jixraq u b'mod sħiħ fuq l-isken tal-ġisem, inkluż id-dritt li għandhom biex 
jirrifjutaw li jkun sottomessi għal sken tal-ġisem u d-drittijiet li għandhom biex jilmentaw 
u jfittxu rimedjar legali f'każ ta' irregolaritajiet li saru b'mod konxju relatati ma' sken tal-
ġisem jew mar-rifjut tagħhom li jkunu sottomessi għalih u li joqogħdu sussegwentement 
għall-kontroll standard tas-sigurtà;

9. Jenfasizza li kull proposta biex tagħti permess għat-tqegħid u l-użu ta' skanners tal-ġisem 
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bħala metodu permessibbli ta' skrinjar għandu jkun iġġustifikat b'mod estensiv 
b'valutazzjoni tal-impatt li jkun ikopri inter alia l-aspett tad-drittijiet fundamentali tal-
iskeners tal-ġisem u r-riskji possibbli tas-saħħa, waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni l-
fehmiet tal-Unjoni Ewropea, id-drittijiet internazzjonali u nazzjonali tal-bniedem u 
awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data, bħalma huma l-KEPD, l-FRA u r-Speċjali tan-NU 
għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

10. Jitlob li l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali tintalab tipprovdi 
opinjoni estensiva fuq l-aspett tad-drittijiet fundamentali ta' kull proposta li tikkonċerna t-
tqegħid u l-użu ta' skanners tal-ġisem.


