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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Transportu i Turystyki, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie walki z terroryzmem, ale przy jej prowadzeniu popiera jedynie 
stosowanie legalnych środków, które są niezbędne w wolnym i otwartym społeczeństwie 
demokratycznym;

2. podkreśla, że w związku z tym wszelkie środki zwalczania terroryzmu powinny być w 
pełni zgodne z podstawowymi prawami i obowiązkami Unii Europejskiej, które są 
niezbędne w demokratycznym społeczeństwie i które muszą być proporcjonalne, prawnie 
usankcjonowane i tym samym określone w ramach specyficznego celu, do którego 
osiągnięcia dąży;

3. zwraca uwagę na fakt, że skanery ciała nie są stosowane wyłącznie na lotniskach, lecz 
również w innych miejscach publicznych; w związku z tym wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego rozmieszczania i wykorzystywania skanerów poza 
lotniskami;

4. apeluje, by każdy skaner ciała musiał spełniać zestaw minimalnych wymogów 
technicznych, zanim będzie go można umieścić na liście dozwolonych metod kontroli;
wymogi te powinny m.in. zapewniać zapobieganie wszelkim potencjalnym zagrożeniom 
dla zdrowia, w tym zagrożeniom długotrwałym; w związku z tym domaga się, by 
wszelkiego rodzaju technologie rentgenowskie zostały jednoznacznie wyłączone z listy
dozwolonych metod kontroli;

5. nalega ponadto, by w przypadku skanerów ciała wykorzystywać jedynie takie 
technologie, które nie dają możliwości uzyskania obrazów całego ciała, a jedynie 
standardowe, neutralne pod względem płci i całkowicie anonimowe obrazy sylwetki, 
ponadto domaga się, by uniemożliwić przetwarzanie lub gromadzenie tego typu danych;

6. podkreśla, że każdy obywatel powinien mieć prawo do odmowy prześwietlenia skanerem 
bez obowiązku składania wyjaśnień oraz prawo do zażądania standardowej kontroli 
bezpieczeństwa, przy pełnym poszanowaniu jego praw i godności; w związku z tym 
domaga się odpowiedniego i gruntownego szkolenia wszystkich pracowników służb 
ochrony;

7. podkreśla, że odmowa poddania się prześwietleniu ciała nie powinna automatycznie 
stawiać danej osoby w kręgu podejrzeń i że w procedurze związanej z wyborem osób do 
skanowania lub z odmową poddania się tej czynności niedopuszczalne są wszelkie formy 
profilowania na przykład w oparciu o płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub wyznanie;

8. apeluje, by osoby, które zgadzają się na prześwietlenie ciała, były właściwie i 
wyczerpująco informowane o skanowaniu, w tym o prawie do odmowy poddania się tej 
procedurze oraz o prawie do złożenia skargi i domagania się zadośćuczynienia w 
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przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w związku z zastosowaniem skanera lub w 
związku z odmową poddania się skanowaniu i przeprowadzoną następnie standardową 
kontrolą bezpieczeństwa;

9. podkreśla, że wszelkie propozycje dotyczące zezwolenia na rozmieszczanie i 
wykorzystywanie skanerów ciała jako dozwolonych metod kontroli powinny zostać 
wyczerpująco uzasadnione w ocenie skutków, obejmującej m.in. aspekt praw 
podstawowych przy stosowaniu skanerów ciała i potencjalne zagrożenia dla zdrowia, przy 
uwzględnieniu opinii Unii Europejskiej, międzynarodowych i krajowych organów 
zajmujących się prawami człowieka i ochroną danych, takich jak EIOD, Agencja Praw 
Podstawowych UE oraz specjalny sprawozdawca ONZ ds. propagowania i ochrony praw 
człowieka podczas działań związanych z przeciwdziałaniem terroryzmowi;

10. występuje z wnioskiem, by zwrócić się do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
o dostarczenie szczegółowej opinii w sprawie aspektu praw podstawowych wszelkich 
propozycji dotyczących rozmieszczania i stosowania skanerów ciała.


