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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre dopravu a 
cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. zdôrazňuje význam boja proti terorizmu a podporuje v tejto súvislosti iba používanie 
legitímnych prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné v slobodnej a otvorenej demokratickej 
spoločnosti;

2. zdôrazňuje, že všetky opatrenia na boj proti terorizmu by preto mali byť v plnom súlade 
so základnými právami a povinnosťami Európskej únie nevyhnutnými v demokratickej 
spoločnosti, pričom musia byť primerané, stanovené v právnych predpisoch, a teda 
vymedzené v rámci konkrétneho vytýčeného cieľa;

3. poukazuje na skutočnosť, že používanie skenerov tela sa nevzťahuje len na letiská, ale aj 
na iné verejné miesta; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa 
zavedenia a používania bezpečnostných skenerov na miestach iných ako letiská;

4. žiada, aby každý skener tela spĺňal minimálny súbor technických požiadaviek pred tým, 
ako ho bude možné zaradiť na zoznam povolených metód detekčnej kontroly; tieto 
požiadavky by mali okrem iného zabezpečiť, že sa predíde akýmkoľvek prípadným 
zdravotným rizikám vrátane dlhodobých rizík; žiada v tejto súvislosti, aby boli 
zo zoznamu povolených metód detekčnej kontroly jasne vylúčené všetky druhy 
technológie využívajúcej röntgenové žiarenie;

5. trvá ďalej na tom, že skenery tela by mali byť vybavené len takou technológiou, ktorá 
v žiadnom prípade neumožňuje detailné zobrazenie tela, ale poskytuje len 
štandardizované, rodovo neutrálne, schematické a úplne anonymizované vyobrazenie 
postavy, a že by nemalo byť možné žiadne spracúvanie ani ukladanie údajov;

6. zdôrazňuje, že každá osoba by mala mať právo odmietnuť skenovanie tela, a to bez 
povinnosti podať vysvetlenie, ako aj právo požiadať o štandardnú bezpečnostnú kontrolu 
pri plnom rešpektovaní svojich práv a dôstojnosti; žiada v tejto súvislosti, aby bol každý 
bezpečnostný pracovník náležite a v širokom rozsahu vyškolený;

7. zdôrazňuje, že odmietnutie podrobiť sa skenovaniu tela by samo osebe nemalo viesť 
k vzbudeniu podozrenia voči príslušnej osobe a že v rámci postupu, ktorý predchádza 
skenovaniu tela alebo sa týka odmietnutia skenovania, je akákoľvek forma vytvárania
profilu, napr. na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnickej príslušnosti, genetických čŕt, 
jazyka, náboženského vyznania alebo viery, neprijateľná;

8. žiada, aby osoby, ktoré sú ochotné podrobiť sa kontrole skenerom tela, boli riadne 
a zrozumiteľne informované o tomto zariadení, ako aj o svojom práve odmietnuť 
skenovanie a podať sťažnosť a požadovať nápravu v prípade pocitu nenáležitého postupu 
v súvislosti so skenovaním tela alebo v prípade odmietnutia prejsť skenerom a následnej 
štandardnej bezpečnostnej kontroly;
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9. zdôrazňuje, že každý návrh umožňujúci zavedenie a používanie skenerov tela ako 
dovolených metód detekčnej kontroly by mal byť rozsiahlo odôvodnený v hodnotení 
vplyvu, ktoré bude v súvislosti so skenermi tela okrem iného zahŕňať otázku základných 
práv a prípadných zdravotných rizík a zohľadňovať stanoviská Európskej únie, 
medzinárodných a vnútroštátnych orgánov pôsobiacich v oblasti ľudských práv a ochrany 
údajov, ako sú európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Agentúra pre základné 
práva a osobitný spravodajca OSN pre ochranu ľudských práv v boji proti terorizmu;

10. žiada, aby Agentúra Európskej únie pre základné práva bola v prípade každého návrhu 
týkajúceho sa zavedenia a používania skenerov tela požiadaná o poskytnutie rozsiahleho 
stanoviska zahŕňajúceho hľadisko základných práv.


