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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat, gezien zowel het positieve potentieel van artificiële intelligentie (AI) 
voor de samenleving als de aan AI verbonden risico’s, de werking van de digitale 
eengemaakte markt moet worden verbeterd door de rechtszekerheid voor aanbieders van 
AI-systemen te vergroten en het vertrouwen en de veiligheid van de gebruikers te 
versterken middels een betere waarborging van de rechtsstaat en de grondrechten, met 
name het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens, het recht op 
gelijkheid en non-discriminatie, en het recht op goed bestuur, het recht op een eerlijk 
proces, en het recht op een hoog niveau van consumentenbescherming; overwegende 
dat een gemeenschappelijke Europese benadering van AI en de regulering van het 
gebruik ervan in strafzaken door politie en de rechtshandhavingsinstanties noodzakelijk 
zijn om versnippering in de eengemaakte markt te voorkomen;

B. overwegende dat het testen en het gebruik van AI door politiële en justitiële autoriteiten 
wijdverbreid is, met de gevolgen en risico’s die verbonden zijn aan de verschillende 
gebruiksvormen, namelijk gezichtsherkenningssystemen, samenstelling van DNA-
profielen, het voorspellend in kaart brengen van strafbare feiten, data-extractie van 
mobiele telefoons, geavanceerde zoekmachines op het gebied van jurisprudentie, online 
geschillenbeslechting en machineleren voor rechtsbedeling;

C. overwegende dat het gebruik van AI een paradigmaverschuiving in de 
strafrechtspleging kan betekenen;

D. overwegende dat er volgens het verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten nog altijd slechts beperkte informatie beschikbaar is over het mogelijk 
gebruiken of testen van gezichtsherkenningstechnologieën in de lidstaten1;

E. overwegende dat in de lidstaten waar bepaalde informatie beschikbaar was over het 
gebruik van gezichtsherkenningstechnologieën, de gegevensbeschermingsautoriteiten 
hebben vastgesteld dat het gebruik van deze technologieën niet in overeenstemming was 
met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat er geen rechtsgrondslag was voor 
de toepassing ervan;

F. overwegende dat de Unie door middel van hervorming van de procedures voor het 
plaatsen van overheidsopdrachten een fundamenteel verschil kan maken wat betreft de 
interne markt, door overheidsmaatregelen en -gedrag af te stemmen op secundaire 
beleidsdoelstellingen, zoals gegevensbescherming en non-discriminatie;

G. overwegende dat discriminatie in door gegevens aangestuurde algoritmische 
besluitvorming kan plaatsvinden tijdens het ontwerp, de tests en de uitvoeringsfase, als 

1 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten: Facial recognition technology: fundamental rights 
considerations in the context of law enforcement, (FRA Focus), 27 November 2019. 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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gevolg van in de gegevensreeksen of algoritmen ingebouwde vooringenomenheid;

H. overwegende dat een op beginselen gebaseerde technische ontwikkeling en toepassing 
van AI noodzakelijk is om de eerbiediging van de mensenrechten en de grondrechten te 
waarborgen;

I. overwegende dat de Europese Commissie voor de Doeltreffendheid van de Justitie van 
de Raad van Europa op 4 december 2018 het Europees Ethisch Handvest voor het 
gebruik van AI in de rechtsstelsels heeft gepubliceerd, waarin ethische beginselen voor 
het gebruik van AI in rechtsstelsels zijn opgenomen;

J. overwegende dat bepaalde toepassingen van AI-technologieën bijzonder gevoelig en 
vatbaar zijn voor misbruik, wat onlangs voor sommige technologieondernemingen 
aanleiding is geweest te besluiten niet langer gerelateerde software aan te bieden;

1. is van mening dat AI die wordt gebruikt door politiële en justitiële autoriteiten, in het 
algemeen moet worden beschouwd als uitermate risicovol en dat daarop de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid en de hoogste normen voor gegevensbescherming van 
toepassing moeten zijn, gezien het feit dat de rol van deze instanties erin bestaat het 
algemeen belang te verdedigen, en gezien de aard van hun verantwoordelijkheden; is 
van mening dat er op de interne markt dringend behoefte is aan een gemeenschappelijk 
Europees regelgevingskader voor AI; is van mening dat de EU het voortouw moet 
nemen door op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van AI op het niveau van 
de Unie regelgeving vast te stellen, ook wat betreft openbare aanbestedingen, op basis 
van duidelijke regels en grondrechten en ethiek, teneinde voor hetzelfde hoge niveau 
van consumentenbescherming en dezelfde uniforme sectornormen in de hele EU te 
zorgen, met als doel een betere werking van de interne markt mogelijk te maken en 
tegelijkertijd innovatie te stimuleren en rechtszekerheid voor bedrijven, met name 
kmo’s, te bevorderen; verzoekt de Commissie om de toepassing van de bestaande 
wetgeving en de handhaving daarvan grondig te onderzoeken, alvorens eventuele 
nieuwe wetgevingsvoorstellen in te dienen;

2. erkent dat het gebruik van AI op het gebied van justitie de efficiëntie en de kwaliteit van 
de procedures ten goede kan komen; benadrukt in dit verband dat in het bijzonder de 
bepalingen van het Europees Verdrag van de rechten van de mens en van het Verdrag 
van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de 
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, moeten worden nageleefd;

3. verzoekt de Commissie de op de markt beschikbare AI-technologie en de mate van 
gebruik door de politiële en justitiële autoriteiten per land te beoordelen;

4. benadrukt dat AI moet helpen de administratieve lasten voor overheidsinstanties te 
verlichten en de efficiëntie van hun besluitvorming te verhogen, en dat AI-systemen 
altijd onderworpen moeten zijn aan menselijk toezicht, menselijke samenwerking en 
coördinatie; benadrukt in dit verband dat mensen altijd de eindverantwoordelijkheid 
voor alle besluitvorming in strafzaken moeten dragen; benadrukt het bijzondere belang 
van accurate gegevensreeksen wanneer deze worden gebruikt om e-overheidsprocessen 
en administratieve besluitvorming in de hele Unie te ondersteunen;

5. benadrukt het belang van het mogelijk maken van innovatie, transparantie, 
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traceerbaarheid en verifieerbaarheid; benadrukt dat open-source AI hiertoe kan 
bijdragen en tegelijkertijd de samenwerking kan versterken en een cultuur van 
uitwisseling van ideeën en ervaringen met betrekking tot het gebruik en de creatie van 
algoritmen kan bevorderen;

6. is van mening dat AI die door politie en rechtshandhaving in strafzaken wordt gebruikt, 
in het kader van de openbare aanbestedingsprocedure waar mogelijk moet worden 
vrijgegeven als opensourcesoftware, in overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving, met inbegrip van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de 
Raad van 17 april 2019 betreffende het auteursrecht en naburige rechten in de digitale 
eengemaakte markt, waarbij softwaredocumentatie en algoritmen toegankelijk moeten 
zijn, zodat de bevoegde autoriteiten kunnen nagaan hoe het AI-systeem tot een bepaalde 
conclusie is gekomen; benadrukt dat er een voorafgaande conformiteitsbeoordeling 
moet plaatsvinden, inclusief een audit van de grondrechten; is van mening dat, met 
inachtneming van het recht en de waarden van de EU en de toepasselijke 
gegevensbeschermingsregels, en zonder onderzoeken of strafrechtelijke vervolgingen in 
gevaar te brengen, verklaarbare en objectieve algoritmen die aan de verplichting van 
adequate transparantie voldoen, alsook het gebruik van open data voor scholing in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder Richtlijn (EU) 2019/1024 
inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie, onverminderd Verordening 
(EU) 2016/679, van essentieel belang zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven en burgers, 
inclusief consumenten, vertrouwen kunnen hebben in en tegen een redelijke prijs 
kunnen profiteren van betere, toegankelijke, niet-discriminerende en betrouwbare 
openbare diensten;

7. benadrukt dat het verzamelen van op KI gebaseerde gegevens en het toezicht op 
personen beperkt moeten blijven tot verdachten en door de rechter goedgekeurde 
observatie overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, rekening houdend met 
de eerbiediging van het privéleven en het vermoeden van onschuld, met inbegrip van 
die van andere gebruikers en consumenten die mogelijk onbedoeld door dergelijke 
systemen en praktijken worden getroffen; benadrukt dat, wanneer de besluitvorming 
wordt ondersteund door statistische berekeningen, passende beroepsopleiding en 
kwalificaties ervoor moeten zorgen dat besluitvormers zijn geschoold ten aanzien van 
de mogelijkheid van vooringenomenheid, aangezien gegevensreeksen gebaseerd kunnen 
zijn op discriminerende en bevooroordeelde gegevens; beklemtoont in dit verband het 
belang van de kwaliteit van algoritmen en oorspronkelijke gegevens, en herinnert eraan 
dat het gebruik van AI gebaseerd moet zijn op het beginsel van non-discriminatie bij het 
invoeren en analyseren van gegevens; verzoekt om aanbestedingsprocedures voor 
dergelijke toepassingen om garanties te bieden tegen mogelijke vooringenomenheid; 
roept op tot de uitwisseling van informatie en optimale praktijken met betrekking tot de 
toepassing van AI-technieken en -instrumenten door justitiële en politiële autoriteiten in 
de lidstaten om een versnipperde aanpak in de eengemaakte markt te vermijden en de 
bescherming van burgers in de Unie te waarborgen;

8. dringt erop aan dat de lidstaten, overeenkomstig de toepasselijke strafwetgeving, ervoor 
zorgen dat de burgers worden geïnformeerd wanneer ten aanzien van hen AI wordt 
gebruikt en dat aan hen eenvoudige, effectieve en gemakkelijk toegankelijke klachten- 
en beroepsprocedures, met inbegrip van beroep bij de rechter, ter beschikking worden 
gesteld om hen in staat te stellen hun rechten doeltreffend te verdedigen;
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9. wijst op de grote risico’s van bepaalde soorten AI, zoals 
gezichtsherkenningstechnologie in openbare ruimten, het geautomatiseerd opsporen van 
gedrag en het opstellen van profielen om aan de grenzen personen in risicogroepen te 
verdelen, biometrische detectie en herkenning voor grootschalig toezicht, grootschalige 
burgerscore, en voorspellend politiewerk, en verzoekt de Commissie de aanschaf en het 
gebruik ervan te reguleren teneinde het risico op misbruik weg te nemen; is in dit 
verband ingenomen met de lopende werkzaamheden van de Commissie om het gebruik 
van biometrische technologieën te beoordelen en regelgevingsmogelijkheden in 
overweging te nemen, met inbegrip van een op risico gebaseerd benadering en een 
verbod op hun gebruik in specifieke omstandigheden, en om de nodige waarborgen in te 
voeren wanneer hun gebruik ervan gerechtvaardigd is;

10. onderstreept dat de autonome discretionaire bevoegdheid van rechters en de 
besluitvorming per geval moeten worden gehandhaafd om te vermijden dat besluiten op 
basis van zuiver statistische berekeningen worden geautomatiseerd.



AD\1209896NL.docx 7/8 PE648.565v02-00

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 3.9.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

40
4
0

Bij de eindstemming aanwezige leden Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, 
Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, 
Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria 
Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, 
Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin 
Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, 
Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Maria da Graça Carvalho, Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman



PE648.565v02-00 8/8 AD\1209896NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

40 +
EPP Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 

Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion 
Walsmann

S&D Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

RENEW Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

ID Hynek Blaško

GREENS/EFA Anna Cavazzini, David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

EUL/NGL Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

NI Marco Zullo

4 -
ID Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

0 0

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


