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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. benadrukt het belang van terrorismebestrijding en ondersteunt in dit verband uitsluitend 
het gebruik van wettige middelen, hetgeen een vereiste is in een vrije en open 
democratische samenleving;

2. benadrukt dat maatregelen ter bestrijding van terrorisme derhalve in overeenstemming 
moeten zijn met de fundamentele rechten en plichten van de Europese Unie, zoals in een 
democratische samenleving noodzakelijk is, en is van mening dat deze maatregelen 
evenredig moeten zijn, moeten berusten op een wettelijke grondslag, en dus in verhouding 
moeten staan tot het nagestreefde doel;

3. wijst op het feit dat bodyscanners niet alleen gebruikt worden op luchthavens, maar ook in 
andere openbare ruimtes; dringt er daarom bij de Commissie op aan een voorstel in te 
dienen met betrekking tot de invoering en het gebruik van beveiligingsscanners op andere 
plaatsen dan luchthavens;

4. dringt erop aan dat bodyscanners aan bepaalde technische minimumvoorschriften moeten 
voldoen, alvorens zij op een lijst van toegestane screeningmethoden kunnen worden 
opgenomen; dergelijke voorschriften moeten onder andere garanderen dat de scanners 
geen gevaar voor de gezondheid opleveren, ook niet op de lange termijn; verzoekt in 
verband hiermee alle vormen van röntgentechnologie expliciet uit te sluiten van de lijst 
van toegestane screeningmethoden;

5. dringt er voorts op aan dat bodyscanners slechts mogen beschikken over technische 
voorzieningen waarmee geen beelden van het volledige lichaam, maar uitsluitend 
gestandaardiseerde sekseneutrale en volledig geanonimiseerde "stick figures" kunnen 
worden gegenereerd, en waarmee geen gegevens kunnen worden verwerkt of opgeslagen;

6. benadrukt dat iedere persoon zonder opgaaf van redenen een bodyscan moet kunnen 
weigeren en het recht moet hebben een standaard beveiligingscontrole te verlangen 
waarbij zijn rechten en waardigheid volledig worden geëerbiedigd; verzoekt in dit verband 
om passende en uitgebreide scholing voor alle in de beveiliging werkzame personen;

7. benadrukt dat personen die weigeren een bodyscan te ondergaan niet per definitie als 
verdacht moeten worden aangemerkt en dat tijdens de procedure voorafgaand aan een 
bodyscan of in verband met de weigering van een bodyscan elke vorm van categorisering 
op grond van bijvoorbeeld geslacht, ras, huidskleur, etnische achtergrond, genetische 
kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging onaanvaardbaar is;

8. dringt erop aan dat personen die bereid zijn een bodyscan te ondergaan op behoorlijke en 
begrijpelijke wijze over de bodyscanner worden geïnformeerd, onder meer over hun recht 
om een bodyscan te weigeren en het recht om een klacht in te dienen of beroep in te 
stellen bij vermeende onregelmatigheden in verband met de bodyscan of hun weigering 
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een bodyscan te ondergaan en de daarop volgende standaard beveiligingscontrole;

9. benadrukt dat aan enig voorstel voor de invoering en het gebruik van bodyscanners als 
toegelaten screeningmethode een uitgebreide effectbeoordeling ten grondslag moet liggen 
waarin onder meer de aan bodyscanners verbonden mensenrechtenaspecten en mogelijke 
gezondheidsrisico's worden onderzocht, rekening houdend met de standpunten van de 
Europese Unie en internationale en nationale mensenrechten- en 
gegevensbeschermingsautoriteiten, zoals de EDPS, het FRA en de speciale VN-rapporteur 
voor de bescherming van de mensenrechten bij de bestrijding van terrorisme;

10. verlangt dat bij enig voorstel inzake de invoering en het gebruik van bodyscanners het 
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten verzocht wordt hierover een uitvoerig 
advies op te stellen.


