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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za promet in 
turizem kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen boja proti terorizmu in v zvezi s tem podpira samo uporabo legitimnih 
sredstev, ki so nujna v svobodni in odprti demokratični družbi;

2. poudarja, da mora zato biti vsak protiteroristični ukrep popolnoma v skladu s temeljnimi 
pravicami in obveznostmi Evropske unije, ki so nujne v demokratični družbi, ter 
sorazmeren, zakonsko predpisan in omejen na določen cilj, ki naj bi ga dosegel;

3. poudarja dejstvo, da uporaba telesnih skenerjev ni omejena samo na letališča, ampak 
mogoča tudi za druga javna mesta; zato poziva Komisijo, naj predloži predlog o uvedbi in 
uporabi varnostnih skenerjev na drugih mestih razen letališč;

4. poziva, da mora vsak telesni skener ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, preden se 
ga lahko doda na seznam dovoljenih metod preverjanja; te zahteve bi morale med drugim 
preprečiti vsakršna morebitna tveganja za zdravje, vključno z dolgoročnimi tveganji; v 
zvezi s tem poziva, da mora biti vsaka oblika tehnologije z rentgenskimi žarki izrecno 
izključena s seznama dovoljenih metod preverjanja;

5. poleg tega vztraja, da bi morali biti telesni skenerji opremljeni samo s tehnologijo, ki ne 
omogoča prikaza slike celega telesa, ampak samo prikaz standardizirane, spolno nevtralne 
in popolnoma anonimizirane risbe, in da ne sme biti mogoča nobena obdelava ali 
hranjenje podatkov;

6. poudarja, da bi vsaka oseba morala imeti pravico, da brez razlage zavrne preiskavo s 
telesnim skenerjem in zahteva standardni varnostni pregled ob popolnem spoštovanju 
njenih pravic in osebnostnega dostojanstva; v zvezi s tem poziva k obširnemu 
usposabljanju celotnega varnostnega osebja;

7. poudarja, da zavrnitev pregleda s telesnim skenerjem sama po sebi ne bi smela vzbuditi 
sumničenja zadevne osebe in da je v postopku pred pregledom s telesnim skenerjem ali v
zvezi z zavrnitvijo tovrstnega pregleda nedopustna vsakršna oblika profiliranja, na primer 
na podlagi spola, rase, barve kože, narodnosti, genetskih značilnosti, vere ali prepričanja;

8. poziva, da je treba osebe, ki dopustijo pregled s telesnim skenerjem, ustrezno in 
razumljivo poučiti o telesnem skenerju, vključno o njihovi pravici, da zavrnejo tovrstni 
pregled in da se lahko pritožijo ter sprožijo pravna sredstva v primeru, da opazijo 
nepravilnosti pri pregledu s telesnim skenerjem ali pri zavrnitvi tovrstnega pregleda in 
posledično pri standardnem pregledu;

9. poudarja, da je treba v oceni učinka, ki med drugim obravnava pregledovanje s telesnim 
skenerjem z vidika temeljnih pravic in možnih zdravstvenih tveganj, ob upoštevanju 
mnenj uradov za človekove pravice in varstvo podatkov na ravni EU ter mednarodni in 
nacionalni ravni, kot so Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Agencija Evropske unije 
za temeljne pravice in posebni poročevalec Združenih narodov za varstvo človekovih 
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pravic v boju proti terorizmu, obširno utemeljiti vsak predlog za odobritev uvedbe in 
uporabe telesnih skenerjev kot dovoljene metode za pregledovanje;

10. poziva, da se zaprosi Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za izčrpno mnenje o 
vidikih temeljnih pravic pri uvedbi in uporabi telesnih skenerjev.


