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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-002586/2022
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Dragoş Tudorache (Renew), Sergey 
Lagodinsky (Verts/ALE), Svenja Hahn (Renew), Maria Walsh (PPE), Pernando Barrena Arza (The 
Left), Frances Fitzgerald (PPE), Petar Vitanov (S&D), Kateřina Konečná (The Left), Birgit Sippel 
(S&D), Alexandra Geese (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Karen Melchior (Renew), Cornelia 
Ernst (The Left)

Subiect: PimEyes: implicațiile utilizării private a tehnologiei de recunoaștere facială și a bazelor de 
date biometrice asupra drepturilor fundamentale

Sistemul de căutare facială PimEyes utilizează tehnologia de recunoaștere facială într-o bază de date 
care include peste 900 de milioane de fotografii de pe internet, profiluri de pe platformele de 
comunicare socială și chiar site-uri pornografice. Această bază de date aparține unei entități private și 
poate fi accesată și utilizată în mod liber de oricine.

Pe lângă îngrijorările evidente legate de protecția datelor și chestiunile etice, cum ar fi posibilitatea 
angajatorilor de a căuta fotografii compromițătoare ale potențialilor viitori angajați, aceste instrumente 
pot fi utilizate în scopul violenței cibernetice pe criterii de gen, de exemplu pentru a urmări femei, a 
expune persoanele transgen, a căuta imagini neconsensuale („pornografie vindicativă”) ale unor 
persoane anume sau a identifica lucrători sexuali.

1. Care este evaluarea juridică a Comisiei cu privire la colectarea datelor biometrice, construirea de 
baze de date private cu imagini ale persoanelor și utilizarea privată a sistemelor de identificare 
biometrică, în special din perspectiva Regulamentului general privind protecția datelor?

2. Ce înseamnă colectarea sau achiziționarea acestor date pentru dreptul la imagine ale 
persoanelor și pentru drepturile referitoare la personalitate?

3. Propunerea de lege privind IA conține în prezent doar o interdicție privind «utilizarea sistemelor 
de identificare biometrică la distanță „în timp real” în spațiile accesibile publicului în scopul 
asigurării respectării legii» (articolul 5). Date fiind motivele de îngrijorare de mai sus, consideră 
Comisia că există posibile riscuri inacceptabile pentru drepturile fundamentale legate de 
utilizarea programelor informatice de identificare biometrică de către entități private?


