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Въпрос с искане за устен отговор O-000018/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Manon Aubry (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Philippe Lamberts (Verts/ALE), 
Manuel Bompard (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL), Clara Ponsatí Obiols (NI), Mick Wallace 
(GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Cornelia 
Ernst (GUE/NGL), Emmanuel Maurel (GUE/NGL), David Cormand (Verts/ALE), Younous Omarjee 
(GUE/NGL), Alexandra Geese (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Viktor Uspaskich 
(Renew), Patrick Breyer (Verts/ALE), Rosa D'Amato (NI), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Aurore 
Lalucq (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL), Isabella Adinolfi (NI), Marie Toussaint (Verts/ALE), 
Henrike Hahn (Verts/ALE), Martina Michels (GUE/NGL), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Fabio 
Massimo Castaldo (NI), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Larrouturou (S&D), Yannick Jadot 
(Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Paul Tang (S&D), Nora Mebarek (S&D), Stelios 
Kouloglou (GUE/NGL), Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Malin 
Björk (GUE/NGL), Petra De Sutter (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Anna Cavazzini 
(Verts/ALE), Özlem Demirel (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), José Gusmão (GUE/NGL), 
Marc Botenga (GUE/NGL), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Eugenia Rodríguez Palop 
(GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Helmut Geuking (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), 
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), 
Caroline Roose (Verts/ALE)

Относно: Разпознаване и идентифициране на лица на обществено достъпни места

1. В контекста на изготвянето на Бялата книга за изкуствения интелект и стратегията 
"Европа, подготвена за цифровата ера”: смята ли Комисията, че разгръщането на 
системите за разпознаване и/или идентифициране на лица на обществено достъпни места 
от страна на държавите членки е в съответствие с член 9, параграф 1 и член 9, параграф 
2, буква ж) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) – предвид на това, 
че не е изпълнено изискването това да е “необходимо по причини от важен обществен 
интерес” – и с член 4, параграф 1, член 8, параграф 1 и член 10 от Директивата относно 
правоприлагането в областта на защитата на данните?

2. Наясно ли е Комисията с рисковете от нарушения на правата на човека, произтичащи от 
разгръщането на системите за разпознаване и/или идентифициране на лица на 
обществено достъпни места от страна на държавите членки?

3. Ако отговорът е “да”, то смята ли Комисията, в качеството си на пазител на Договорите, да 
забрани тези практики и/или да започне процедура за установяване на неизпълнение на 
задължения срещу държавите членки?
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