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Amendement  3 

Philip Bradbourn, Peter van Dalen, Jacqueline Foster 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0216/2011 

Luis de Grandes Pascual 

Beveiliging van de luchtvaart met bijzondere aandacht voor beveiligingsscanners 

COM(2010)0311 – 2010/2154(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

een geïntegreerd risicoanalysesysteem te 

ontwikkelen voor passagiers, indien er een 

redelijk vermoeden bestaat dat zij een 

gevaar voor de veiligheid vormen, en voor 

de controle van bagage en vracht, op basis 

van alle beschikbare betrouwbare 

informatie, met name degene die wordt 

verstrekt door de politie, de 

inlichtingendiensten, de douane en 

vervoerbedrijven; is van mening dat het 

hele systeem doortrokken moet zijn van het 

streven naar efficiëntie, met eerbiediging 

evenwel van het beginsel van niet-

discriminatie; 

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

een geïntegreerd risicoanalysesysteem te 

ontwikkelen, met een goede benutting van 

grensoverschrijdende inlichtingen, 

monitoring van centrale boekingsystemen 

en passagiersprofilering, voor passagiers, 

indien er een redelijk vermoeden bestaat 

dat zij een gevaar voor de veiligheid 

vormen, en voor de controle van bagage en 

vracht, op basis van alle beschikbare 

betrouwbare informatie, met name degene 

die wordt verstrekt door de politie, de 

inlichtingendiensten, de douane en 

vervoerbedrijven; is van mening dat het 

hele systeem doortrokken moet zijn van het 

streven naar efficiëntie, met eerbiediging 

evenwel van het beginsel van niet-

discriminatie; 

Or. en 
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Amendement  4 

Philip Bradbourn, Peter van Dalen, Jacqueline Foster 
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Beveiliging van de luchtvaart met bijzondere aandacht voor beveiligingsscanners 

COM(2010)0311 – 2010/2154(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. is van mening dat bij de gebruiksregels 

moet worden gegarandeerd dat er een 

willekeurig selectieproces wordt 

gehanteerd en dat passagiers niet mogen 

worden geselecteerd om door een 

beveiligingsscanner te gaan op basis van 

discriminerende criteria; 

29. is van mening dat bij de gebruiksregels 

moet worden gegarandeerd dat personen 

niet worden geselecteerd om door een 

beveiligingsscanner te gaan op basis van 

discriminerende criteria, hoewel het tevens 

van oordeel is dat men niet om een zekere 

vorm van passagiersprofilering heen kan 

bij het selecteren van personen voor 

nadere controle; 

Or. en 

 

 


