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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar vikten av att bekämpa terrorism, men stöder endast 
användandet av sådana lagliga medel som är nödvändiga i ett fritt och öppet demokratiskt 
samhälle.

2. Europaparlamentet framhåller att alla insatser mot terrorism därför fullt ut måste 
överensstämma med de grundläggande rättigheter och skyldigheter som gäller i EU och 
som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. Parlamentet framhåller vidare att 
insatserna mot terrorism också måste vara proportionerliga, föreskrivna i lag och därmed 
begränsade till det specifika mål som man vill uppnå.

3. Europaparlamentet påpekar att kroppsskannrar inte bara är tänkta att användas på 
flygplatser utan också på andra offentliga platser. Parlamentet uppmanar därför med kraft 
kommissionen att lägga fram ett förslag som täcker användningen av säkerhetsskannrar på 
andra ställen än flygplatser.

4. Europaparlamentet kräver att en kroppsskanner ska uppfylla vissa tekniska minimikrav 
innan den får upptas på förteckningen över godkända screeningmetoder. Parlamentet 
konstaterar att syftet med dessa krav bör bl.a. vara att förebygga alla eventuella 
hälsorisker, inbegripet risker på lång sikt. Parlamentet kräver därför att all slags 
röntgenteknik explicit utesluts från förteckningen över godkända screeningmetoder.

5. Europaparlamentet insisterar också på att kroppsskannrarna endast ska utrustas med sådan 
teknik som inte möjliggör återgivning av riktiga helkroppsbilder, utan endast visar 
standardiserade könsneutrala streckfigurer som är helt anonyma, och på att all 
databehandling och datalagring ska vara omöjlig.

6. Europaparlamentet framhåller att varje person bör ha rätt att vägra genomgå 
en kroppsskanning, utan att behöva uppge något skäl för denna vägran, samt rätt att 
begära en vanlig säkerhetskontroll där personens rättigheter och värdighet till fullo 
respekteras. Parlamentet kräver att all säkerhetspersonal ska ges vederbörlig och 
omfattande utbildning i detta hänseende.

7. Europaparlamentet betonar att en vägran att genomgå en kroppsskanning inte i sig får leda 
till att misstankar riktas mot personen i fråga och att vid det förfarande som föregår 
kroppsskanningen, eller som hänför sig till vägran att genomgå en kroppsskanning, ska 
varje form av profilering som grundar sig på exempelvis kön, ras, hudfärg, etnicitet, 
genetiska särdrag, språk, religion eller tro vara oacceptabel.

8. Europaparlamentet anser att man bör se till att de personer som är villiga att genomgå 
en kroppsskanning får korrekt och grundlig information om kroppsskanning, inbegripet 
information om deras rätt att vägra genomgå en kroppsskanning och deras rätt att lämna in 
klagomål och söka upprättelse i sådana fall där de anser att oegentligheter har begåtts 
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i anslutning till kroppsskanningen, i samband med deras vägran att genomgå denna 
skanning eller under den vanliga säkerhetskontrollen.

9. Europaparlamentet framhåller att varje förslag om att tillåta användningen av 
kroppsskannrar som en godkänd screeningmetod bör utförligt motiveras 
i en konsekvensbedömning, som bl.a. ska omfatta respekten för de grundläggande 
rättigheterna i samband med användningen av kroppsskannrar och eventuella hälsorisker 
och beakta yttranden från EU, internationella och nationella människorättsorganisationer 
och dataskyddsmyndigheter, såsom Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheter och FN:s särskilde rapportör om skydd av mänskliga 
rättigheter vid bekämpning av terrorism.

10. Europaparlamentet begär att Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter ska 
avge ett omfattande yttrande om de grundläggande rättigheterna i samband med varje 
förslag om användning av kroppsskannrar.


