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4.7.2011 A7-0216/5 

Amendement  5 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-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 

Titel voor paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Beveiligingsscanners Lichaamsscanners
1
 

 

Or. en 

                                                 
1 Indien aangenomen geldt de term “lichaamsscanners” in plaats van “beveiligingsscanners” voor de hele tekst 

en met name voor visum 14, de titel van de overwegingen A t.m. K, de overwegingen A,B,C,D,E,F,I,J,K en de 

paragrafen 9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,25,29,30,31,33,34,36,37. 
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4.7.2011 A7-0216/6 

Amendement  6 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-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 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de Commissie voor te stellen 

beveiligingsscanners aan de lijst van 

toegestane screeningmethoden toe te 

voegen, op voorwaarde dat dit gepaard gaat 

met adequate regels en 

gemeenschappelijke minimumnomen voor 

het gebruik ervan, overeenkomstig deze 

resolutie, maar alleen als eerst de door het 

Parlement in 2008 gevraagde 

effectbeoordeling wordt uitgevoerd en deze 

uitwijst dat de apparaten geen risico voor 

de gezondheid van de passagiers, 

persoonsgegevens, de waardigheid van 

individuen en de persoonlijke levenssfeer 

van de passagiers opleveren en dat de 

scanners doeltreffend zijn; 

9. verzoekt de Commissie niet voor te 

stellen lichaamsscanners aan de lijst van 

toegestane screeningmethoden toe te 

voegen, totdat door een onafhankelijke 

instantie een heldere, wetenschappelijk 

getoetste  effectbeoordeling wordt 

uitgevoerd waarom door het Parlement in 

2008 is gevraagd, en waarin rekening 

wordt gehouden met de onmiddellijke en 

vertraagde gevolgen, alsook met de 

gevolgen voor de menselijke gezondheid 

op lange termijn en deze uitwijst dat de 

apparaten geen risico voor de gezondheid 

van de passagiers, persoonsgegevens, de 

waardigheid van individuen en de 

persoonlijke levenssfeer van de passagiers 

opleveren en dat de scanners doeltreffend 

zijn, en uitsluitend op voorwaarde dat zij 

vergezeld gaat van de nodige 

voorschriften en gezamenlijke 

minimumnormen voor gebruik, zoals in 

deze resolutie beschreven; 

Or. en 
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4.7.2011 A7-0216/7 

Amendement  7 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-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 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. verwacht dat de Commissie haar 

voorstel zal baseren op uitgebreide 

onafhankelijke en objectieve 

wetenschappelijke gegevens die zijn 

verzameld onder Europese deskundigen 

op dit gebied en zonder bemoeienis van 

bedrijfssector, regeringen van lidstaten en 

derde landen; 

Or. en 
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4.7.2011 A7-0216/8 

Amendement  8 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-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 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is van mening dat het gebruik van 

beveiligingsscanners gereguleerd moet zijn 

met gemeenschappelijke regels, procedures 

en standaarden van de EU waarmee niet 

alleen criteria voor de detectie-efficiëntie 

worden vastgelegd, maar ook de nodige 

garanties worden opgelegd om de 

gezondheid en de fundamentele rechten en 

belangen van de passagiers, de 

werknemers, de bemanningsleden en het 

beveiligingspersoneel te beschermen; 

10. is van mening dat het gebruik van 

lichaamsbeveiligingsscanners, indien het 

besluit wordt genomen het gebruik van 

lichaamscanners toe te staan, gereguleerd 

moet zijn door gemeenschappelijke regels, 

procedures en standaarden van de EU 

waarmee niet alleen criteria voor de 

detectie-efficiëntie worden vastgelegd, 

maar ook de nodige garanties worden 

opgelegd om de gezondheid en de 

fundamentele rechten en belangen van de 

passagiers, de werknemers, de 

bemanningsleden en het 

beveiligingspersoneel te beschermen; 

Or. en 
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4.7.2011 A7-0216/9 

Amendement  9 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-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 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. is van mening dat 

beveiligingsscanners moeten dienen om 

de controles in de luchthavens vlotter en 

sneller te laten verlopen en om de hinder 

voor de passagiers te beperken; roept de 

Commissie daarom op om in haar 

wetgevingsvoorstel met dit aspect 

rekening te houden; 

Schrappen 

Or. en 
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4.7.2011 A7-0216/10 

Amendement  10 

Sabine Wils, Cornelia Ernst, Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-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 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is van mening dat de detectie-

efficiëntie van beveiligingsscanners groter 

is dan die van de momenteel gebruikte 

metaaldetectoren, met name voor niet-

metalen voorwerpen en vloeistoffen, 

terwijl volledig met de hand aftasten 

waarschijnlijk meer irritatie en tijdverlies 

veroorzaakt en op meer verzet stoot dan 

een scanner; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


