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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru transport 
și turism, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța luptei împotriva terorismului și susține că aceasta trebuie purtată 
doar cu mijloace legitime, necesare într-o societate democratică liberă și deschisă;

2. subliniază că, prin urmare, toate măsurile contrateroriste ar trebui să fie total conforme cu 
drepturile și obligațiile fundamentale ale Uniunii Europene, necesare într-o societate 
democratică, și ar trebui să fie proporționate, prevăzute de lege și limitate astfel la scopul 
precis pentru care au fost create;

3. subliniază că utilizarea scannerelor corporale nu se limitează doar la aeroporturi, ci și la 
alte locuri publice; solicită, de aceea, Comisiei să prezinte o propunere referitoare la 
instalarea și utilizarea scannerelor de securitate în alte locuri decât aeroporturile;

4. solicită ca toate scannerele corporale să îndeplinească o serie de cerințe tehnice minime 
înainte de a putea figura pe o listă a metodelor de scanare admise; aceste cerințe ar trebui, 
printre altele, să asigure prevenirea oricărui risc de sănătate, inclusiv a riscurilor pe termen 
lung; solicită, în această privință, ca orice formă de tehnologie care folosește raze X să fie 
exclusă în mod explicit de pe lista metodelor de scanarea admise;

5. insistă, de asemenea, ca scannerele corporale să fie echipate exclusiv cu tehnologii care nu 
permit în nici un fel redarea imaginii complete a corpului, ci doar imagini standardizate 
schematice, complet anonime, precum și ca orice procesare sau stocare a datelor să fie 
imposibilă;

6. subliniază că orice persoană ar trebui să aibă dreptul de a refuza scanarea corporală, fără a 
fi obligată să dea explicații, precum și dreptul de a solicita un control de securitate 
standard, cu respectarea absolută a drepturilor și a demnității sale; solicită, în această 
privință, ca tot personalul de securitate să beneficieze de o instruire adecvată și completă;

7. subliniază că refuzul de a fi supus unei scanări corporale nu ar trebui să constituie în sine 
un motiv de suspectare a persoanei respective și că, în procedura anterioară scanării 
corporale sau în caz de refuz al scanării corporale, este inacceptabilă orice formă de 
profilare pe criterii de sex, rasă, etnie, caracteristici genetice, limbă, religie, credințe etc.;

8. solicită ca persoanele care acceptă să fie supuse unei scanări corporale să fie informate 
corespunzător și în detaliu cu privire la scannerul corporal și la dreptul de a depune 
plângeri și a solicita despăgubiri în cazul în care constată nereguli legate de scanare sau de 
refuzul lor de a fi supuși acesteia, precum și de controlul standard de securitate ulterior;

9. subliniază că orice propunere de a permite instalarea și utilizarea scannerelor corporale ca 
metodă admisă de scanare ar trebui justificată în detaliu într-o evaluare de impact care să 
cuprindă, printre altele, aspectele legate de drepturile fundamentale ale scannerelor 
corporale și eventualele riscuri pentru sănătate, luând în considerare opiniile Uniunii 
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Europene, ale autorităților internaționale și naționale din domeniul drepturilor omului și al 
protecției datelor, precum AEPD, ADF și Raportorul special al ONU pentru protecția 
drepturilor omului în combaterea terorismului;

10. solicită ca Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi fundamentale să i se ceară un aviz 
cuprinzător privind aspectul drepturilor omului al oricărei propuneri referitoare la 
instalarea și utilizarea scannerelor corporale.


