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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE_OJ2334

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД 

ИЗСЛУШВАНЕ НА ТЕМА 
„ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В 

НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И 
УПОТРЕБАТА МУ ОТ ПОЛИЦИЯТА И 

СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ ПРИ 
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ“

Заседание

четвъртък, 20 февруари 2020 г., 14.00 – 17.30 ч.

Брюксел

Зала: сграда „Йожеф Антал“ (JAN) 4Q2
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Дневен ред

14.05 – 14.10 ч. Встъпително слово на Хуан Фернандо Лопес Агилар, 
председател на комисията по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи на Европейския парламент

14.10 – 14.25 ч. Встъпително слово на г-н Ян Клейсен, ръководител, дирекция 
„Информационно общество и действия срещу престъпността“, 
Съвет на Европа.

ПЪРВА ДИСКУСИОННА ГРУПА

Актуално състояние: общо представяне на ползите и риска

14.25 – 15.20 ч.

14.25 – 14.33 ч. г-н Иракли Беридзе, ръководител на центъра за изкуствен 
интелект и роботика, ООН, Междурегионален 
научноизследователски институт на ООН по престъпленията и 
правосъдието

14.34 – 14.42 ч. г-н Филип Аман, ръководител на отдела за стратегия и 
развитие в ЕВРОПОЛ.

14.43 – 14.51 ч. г-н Патрик Уилямс, съавтор на доклада „Полицейска дейност, 
основана на данни: Засилването на дискриминационните 
практики от страна на полицията в цяла Европа“ (с г-н Ерик 
Кинд), Европейска мрежа срещу расизма.

14.52 – 15.20 ч. Размяна на мнения с членовете на комисията LIBE.

ВТОРА ДИСКУСИОННА ГРУПА

Два примера за използване на изкуствен интелект: разпознаване на лица и 
превантивна полицейска дейност 

15.20 – 16.25 ч.

II-A- Разпознаване на лица

15.21 – 15.29 ч. г-н Тамаш Молнар, служител, отговарящ за правните 
изследвания – Агенция за основните права (FRA), относно своя 
доклад „Технологии за лицево разпознаване: съображения 
относно основните права в правоприлагането“.

15.30 – 15.39 ч. г-н Бертран Пейлес, директор по технологии и иновации – 
Национална комисия по информатика и свободи (CNIL) 



OJ\1198199BG.docx 3/4 PE647.039v01-00

BG

II-Б- Превантивна полицейска дейност

15.40 – 15.49 ч. г-н Александър Бабута, съавтор на информационния 
документ относно „Анализ на данни и алгоритмична 
пристрастност в полицията“, научен сътрудник към Кралския 
институт за обединени услуги. 

15.50 – 15.58 ч. г-жа Андреа Нил Санчес. Изпълнителен директор в Института 
за изкуствен интелект 

15.59 – 16.25 ч. Размяна на мнения с членовете на комисията LIBE.

ТРЕТА ДИСКУСИОННА ГРУПА

Изкуствен интелект в наказателното право, етика и регулиране

16.25 – 17.15 ч.

16.25 – 16.33 ч. г-жа Нино Бакакури, съдия във Върховния съд на Грузия и 
член на работната група по качеството на правосъдието към 
Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) 
на Съвета на Европа, представяне на „Европейската етична 
харта за използването на изкуствения интелект в съдебните 
системи“ – Съвета на Европа. 

16.34 – 16.42 ч. г-н Роналд Лийнс, професор по регулиране чрез технологии, 
Институт по право в Тилбург, Технологии и общество – 
университет в Тилбург.  

16.43 – 16.51 ч. г-жа Натали Смуха, наблюдател в експертната група на високо 
равнище по въпросите на изкуствения интелект на 
Европейската комисия, асистент, Католически университет в 
Льовен (KUL).

16.52 – 17.15 ч. Размяна на мнения с членовете на комисията LIBE.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

17.00 – 17.30 г.

17.15 – 17.25 ч. г-н Войчех Виевиоровски, Европейски надзорен орган по 
защита на данните.

17.25 – 17.30 ч. Заключителни бележки на Хуан Фернандо Лопес Агилар, 
председател на комисията по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи на Европейския парламент



PE647.039v01-00 4/4 OJ\1198199BG.docx

BG

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗИСКВАНИЯТА

• С цел да се даде възможност на максимален брой парламентаристи да участват по 
време на обсъждането, времето за изказване на ораторите ще бъде ограничено до 
десет минути, а времето за изказване на другите участници – до две минути за 
изказване или въпрос.

• Изказващите се, които желаят да допълнят изказванията си, могат да направят 
това в писмен вид, като предоставят предварително документи (за предпочитане на 
английски или френски език) в секретариата (електронен адрес: libe-
secretariat@europarl.europa.eu). Тези документи ще бъдат раздадени по време на 
заседанието.

• Документите от заседанията ще бъдат добавяни постепенно към раздел 
„Събития“ на страницата на комисията LIBE: 
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/events-hearings.html

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ПРЕДАВА НА ЖИВО И СЕ ЗАПИСВА 
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20200220-1400-

COMMITTEE-LIBE

Страниците на комисията LIBE:
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/home.html

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Хосе Мануел де Фрутос Гомес
Администратор
Кабинет: HK 08 Y 037
Телефон: +32(2)28 46733
jose-manuel.de-frutos-
gomez@europarl.europa.eu

Катрин Бернике
Асистент
Кабинет: HK 08 Y 042
Телефон: +32(2)28 32609
catherine.berniquet@europarl.europa.eu

Михаел Ванфлетерен
Администратор
Кабинет: HK 08 Y 038
Телефон: +32(0)2 28 33043
michael.vanfleteren@europarl.europa.eu

Мария дел Пилар Алварес Алварес 
Асистент
Кабинет: HK 08 Y 054
Телефон: +32(2)28 42483
mariadelpilar.alvarez@europarl.europa.eu

Мишел Дюброкар
Администратор
Кабинет: HK 08 Y 030
Телефон: +32(2)28 30924
michele.dubrocard@europarl.europa.eu

Ибан Квадрат Зайкс
Асистент
Кабинет: HK 08 Y 048
Телефон: +32(2)28 41028
Електронен адрес: 
iban.cuadrat@europarl.europa.eu
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