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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000018/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
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)

Betreft: Gezichtsherkenning en identificatie op basis van gezichtsopnamen in openbaar 
toegankelijke ruimten

1. De Commissie werkt momenteel aan de voorbereiding van een witboek over kunstmatige 
intelligentie en aan een strategie voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk. Wat 
denkt de Commissie in deze context van het gebruik door de lidstaten van systemen voor 
gezichtsherkenning en/of identificatie op basis van gezichtsopnamen in openbaar toegankelijke 
ruimten? Is deze praktijk volgens haar in overeenstemming met artikel 9, lid 1, en lid 2, onder g), 
van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – de praktijk is immers niet 
“noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang” – en met artikel 4, lid 1, artikel 8, 
lid 1, en artikel 10 van de richtlijn rechtshandhaving, of juist niet?

2. Bestaat er volgens de Commissie gevaar voor schendingen van de grondrechten als gevolg van 
het gebruik door de lidstaten van systemen voor gezichtsherkenning en/of identificatie op basis 
van gezichtsopnamen in openbaar toegankelijke ruimten?

3. Zo ja, overweegt de Commissie dan, als hoedster van de Verdragen, om deze praktijk te 
verbieden en/of inbreukprocedures in te stellen tegen de betrokken lidstaten?
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