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Förslag till resolution
Punkt 4
Förslag till resolution

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen och medlemsstaterna att ta
fram ett integrerat system för
riskbedömning av de passagerare för vilka
det finns rimliga skäl att misstänka att de
utgör en säkerhetsrisk samt för kontroll av
bagage och last. Systemet bör baseras på
all tillgänglig och tillförlitlig information,
särskilt den från polismyndigheter,
underrättelsetjänster, tullmyndigheter och
transportföretag. Systemet bör vara så
effektivt som möjligt, samtidigt som
principen om icke-diskriminering
respekteras.

4. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen och medlemsstaterna att ta
fram ett integrerat system för
riskbedömning där man på ett bra sätt
utnyttjar underrättelseuppgifter mellan
länderna, övervakning av centrala
bokningssystem samt
passagerarprofilering av de passagerare
för vilka det finns rimliga skäl att
misstänka att de utgör en säkerhetsrisk
samt för kontroll av bagage och last.
Systemet bör baseras på all tillgänglig och
tillförlitlig information, särskilt den från
polismyndigheter, underrättelsetjänster,
tullmyndigheter och transportföretag.
Systemet bör vara så effektivt som möjligt,
samtidigt som principen om
icke-diskriminering respekteras.
Or. en
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Punkt 29
Förslag till resolution

Ändringsförslag

29. Europaparlamentet anser att reglerna
måste garantera att en slumpvis
urvalsprocess används och att passagerarna
inte väljs ut att genomgå en
säkerhetsskannerkontroll på grundval av
diskriminerande kriterier.

29. Europaparlamentet anser att reglerna
måste garantera att en slumpvis
urvalsprocess används och att passagerarna
inte väljs ut att genomgå en
säkerhetsskannerkontroll på grundval av
diskriminerande kriterier. Parlamentet
anser emellertid att det krävs någon form
av passagerarprofilering för att välja ut
personer som bör genomgå en ytterligare
säkerhetskontroll.
Or. en

AM\872684SV.doc

SV

PE465.729v01-00
Förenade i mångfalden

SV

