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29.9.2021 A9-0232/1

Pozměňovací návrh 1
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Lena Düpont, 
Ivan Štefanec, Jörgen Warborn, Vasile Blaga, Tom Berendsen, Radan Kanev, Javier 
Zarzalejos, Sabine Verheyen, Markus Ferber, Ralf Seekatz, Paulo Rangel, Jessica 
Polfjärd, Pascal Arimont, Daniel Caspary, Monika Hohlmeier, Isabel Wiseler-Lima, 
Esther de Lange, Axel Voss, Peter Pollák, Christian Ehler, Lukas Mandl, Andrzej 
Halicki, Loránt Vincze, Esteban González Pons, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, 
Eugen Tomac, Benoît Lutgen, Pernille Weiss, Emil Radev, Eva Maydell, Simone 
Schmiedtbauer, Markus Pieper, Vladimír Bilčík, Angelika Winzig, Ljudmila Novak, 
Herbert Dorfmann, Sandra Kalniete, Sven Simon, Roberta Metsola, Christian Sagartz, 
Peter Jahr, Niclas Herbst, Alexander Bernhuber, Andrey Novakov, Cristian-Silviu 
Buşoi, Seán Kelly, Jan Olbrycht, Isabel Benjumea Benjumea, Loucas Fourlas, Michael 
Gahler, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad 
Nistor, Angelika Niebler, Helmut Geuking, Petri Sarvamaa, Christine Schneider, 
Frances Fitzgerald, Pablo Arias Echeverría, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, 
José Manuel García-Margallo y Marfil, Cindy Franssen, Daniel Buda, Antonius 
Manders, Annie Schreijer-Pierik, Rosa Estaràs Ferragut, Rasa Juknevičienė, Milan 
Zver, Pilar del Castillo Vera, Anna-Michelle Asimakopoulou, Luisa Regimenti

Zpráva A9-0232/2021
Petar Vitanov
Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních 
věcech
(2020/2016(INI))

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že v oblasti prosazování 
práva se v rámci aplikací umělé inteligence 
používají prediktivní policejní algoritmy, 
avšak varuje, že ačkoli mohou být v rámci 
prediktivního policejního dohledu 
analyzovány soubory údajů nezbytné pro 
identifikaci vzorců a korelací, nelze tím 
zodpovědět otázku příčinné souvislosti a 
nelze tím spolehlivě předvídat chování 
jednotlivce, a tato praxe tudíž nemůže být 
jediným důvodem pro zásah; poukazuje na 
to, že některá města ve Spojených státech 
používání prediktivních policejních 
systémů po provedení auditů ukončila; 
připomíná, že během pracovní cesty 
výboru LIBE do Spojených států v únoru 
2020 byli jeho členové informováni 

24. konstatuje, že v oblasti prosazování 
práva se v rámci aplikací umělé inteligence 
používají prediktivní policejní algoritmy, 
avšak varuje, že ačkoli mohou být v rámci 
prediktivního policejního dohledu 
analyzovány soubory údajů nezbytné pro 
identifikaci vzorců a korelací, nelze tím 
zodpovědět otázku příčinné souvislosti a 
nelze tím spolehlivě předvídat chování 
jednotlivce, a tato praxe tudíž nemůže být 
jediným důvodem pro zásah; poukazuje na 
to, že některá města ve Spojených státech 
používání prediktivních policejních 
systémů po provedení auditů ukončila; 
připomíná, že během pracovní cesty 
výboru LIBE do Spojených států v únoru 
2020 byli jeho členové informováni 
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policejními odděleními New York City a 
Cambridge (Massachusetts) o tom, že v 
důsledku nedostatečné účinnosti, 
diskriminačního dopadu a neúspěšnosti v 
praxi postupně ukončila své programy 
prediktivního policejního dohledu a místo 
toho se přiklonila ke komunitní činnosti; 
konstatuje, že to vedlo ke snížení míry 
trestné činnosti; staví se tedy proti tomu, 
aby donucovací orgány využívaly umělou 
inteligenci k předvídání chování 
jednotlivců nebo skupin na základě 
historických údajů a dosavadního chování, 
členství ve skupině, umístění nebo 
jakýchkoliv jiných podobných 
charakteristik, za účelem identifikace osob, 
které by mohly spáchat trestný čin;

policejními odděleními New York City a 
Cambridge (Massachusetts) o tom, že v 
důsledku nedostatečné účinnosti, 
diskriminačního dopadu a neúspěšnosti v 
praxi postupně ukončila své programy 
prediktivního policejního dohledu a místo 
toho se přiklonila ke komunitní činnosti; 
konstatuje, že to vedlo ke snížení míry 
trestné činnosti; vyzývá proto k tomu, aby 
donucovací orgány postupovaly s 
maximální obezřetností při využívání 
umělé inteligence k předvídání chování 
jednotlivců nebo skupin na základě 
historických údajů a dosavadního chování, 
členství ve skupině, umístění nebo 
jakýchkoliv jiných podobných 
charakteristik, za účelem identifikace osob, 
které by mohly spáchat trestný čin; 
zdůrazňuje, že tyto nástroje by měly být 
používány pouze tehdy, až budou 
zavedena veškerá nezbytná opatření k 
odstranění stávající předpojatosti; vyzývá 
členské státy a donucovací orgány, aby 
neustále monitorovaly účinky, nezbytnost 
a případné nepříznivé dopady těchto 
nástrojů; zdůrazňuje, že tyto nástroje 
mohou donucovací orgány využívat pouze 
jako pomůcku, nikoli jako jediný 
prostředek prosazování práva; vyzývá však 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
testovací prostředí a pilotní projekty s 
cílem umožnit další rozvoj a zlepšení 
těchto nástrojů, aby byly spolehlivější a 
přesnější;

Or. en
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29.9.2021 A9-0232/2

Pozměňovací návrh 2
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Lena Düpont, 
Ivan Štefanec, Jörgen Warborn, Vasile Blaga, Tom Berendsen, Radan Kanev, Javier 
Zarzalejos, Sabine Verheyen, Markus Ferber, Ralf Seekatz, Paulo Rangel, Jessica 
Polfjärd, Pascal Arimont, Daniel Caspary, Monika Hohlmeier, Isabel Wiseler-Lima, 
Esther de Lange, Axel Voss, Peter Pollák, Christian Ehler, Lukas Mandl, Andrzej 
Halicki, Loránt Vincze, Esteban González Pons, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, 
Eugen Tomac, Benoît Lutgen, Pernille Weiss, Emil Radev, Eva Maydell, Simone 
Schmiedtbauer, Markus Pieper, Vladimír Bilčík, Angelika Winzig, Ljudmila Novak, 
Herbert Dorfmann, Sandra Kalniete, Sven Simon, Roberta Metsola, Christian Sagartz, 
Peter Jahr, Niclas Herbst, Alexander Bernhuber, Andrey Novakov, Cristian-Silviu 
Buşoi, Seán Kelly, Jan Olbrycht, Isabel Benjumea Benjumea, Loucas Fourlas, Michael 
Gahler, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad 
Nistor, Angelika Niebler, Helmut Geuking, Petri Sarvamaa, Christine Schneider, 
Frances Fitzgerald, Pablo Arias Echeverría, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, 
José Manuel García-Margallo y Marfil, Cindy Franssen, Daniel Buda, Antonius 
Manders, Annie Schreijer-Pierik, Rosa Estaràs Ferragut, Rasa Juknevičienė, Milan 
Zver, Pilar del Castillo Vera, Anna-Michelle Asimakopoulou, Luisa Regimenti

Zpráva A9-0232/2021
Petar Vitanov
Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních 
věcech
(2020/2016(INI))

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. žádá však o moratorium na 
zavádění systémů rozpoznávání obličeje 
pro účely prosazování práva, jež mají 
identifikační funkci, pokud nejsou 
využívány výhradně k identifikaci obětí 
trestných činů, dokud nebude možné 
považovat technické normy za plně 
souladné se základními právy, získané 
výsledky budou nezkreslené a 
nediskriminační, právní rámec bude 
poskytovat striktní záruky proti zneužití a 
důslednou demokratickou kontrolu a 
dohled a bude empiricky prokázána 
nezbytnost a zajištěna proporcionalita 
zavádění takových technologií; konstatuje, 
že pokud výše uvedená kritéria nejsou 

27. domnívá se, že technické normy 
pro zavádění systémů rozpoznávání 
obličeje ze strany donucovacích orgánů za 
účelem identifikace by měly být dále 
zdokonaleny s cílem zaručit, aby byla 
dodržována základní práva a aby získané 
výsledky byly nezkreslené a 
nediskriminační; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby při udělování souhlasu s 
využitím aplikací pro rozpoznávání 
obličeje ze strany donucovacích orgánů 
postupovaly velmi obezřetně a aby 
vyžadovaly předchozí povolení soudních 
orgánů; zdůrazňuje, že je třeba dále 
posílit demokratický dohled a kontrolu s 
cílem zajistit, aby tyto technologie byly 
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splněna, systémy by neměly být používány 
ani zaváděny;

používány pouze v nezbytných a 
přiměřených případech; zejména 
zdůrazňuje důležitou úlohu systémů 
rozpoznávání obličeje při identifikaci 
obětí;

Or. en



AM\1240018CS.docx PE697.930v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

29.9.2021 A9-0232/3

Pozměňovací návrh 3
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Lena Düpont, 
Ivan Štefanec, Jörgen Warborn, Vasile Blaga, Tom Berendsen, Radan Kanev, Javier 
Zarzalejos, Sabine Verheyen, Markus Ferber, Ralf Seekatz, Paulo Rangel, Jessica 
Polfjärd, Pascal Arimont, Daniel Caspary, Monika Hohlmeier, Isabel Wiseler-Lima, 
Esther de Lange, Axel Voss, Peter Pollák, Christian Ehler, Lukas Mandl, Andrzej 
Halicki, Esteban González Pons, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Eugen Tomac, 
Benoît Lutgen, Pernille Weiss, Emil Radev, Eva Maydell, Simone Schmiedtbauer, 
Markus Pieper, Vladimír Bilčík, Angelika Winzig, Ljudmila Novak, Herbert Dorfmann, 
Sandra Kalniete, Sven Simon, Roberta Metsola, Christian Sagartz, Peter Jahr, Niclas 
Herbst, Alexander Bernhuber, Andrey Novakov, Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Jan 
Olbrycht, Isabel Benjumea Benjumea, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Gheorghe 
Falcă, Jens Gieseke, Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad Nistor, Angelika 
Niebler, Helmut Geuking, Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Frances Fitzgerald, 
Pablo Arias Echeverría, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, José Manuel García-
Margallo y Marfil, Cindy Franssen, Daniel Buda, Antonius Manders, Annie Schreijer-
Pierik, Rosa Estaràs Ferragut, Rasa Juknevičienė, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Luisa Regimenti

Zpráva A9-0232/2021
Petar Vitanov
Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních 
věcech
(2020/2016(INI))

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
výzkumnými projekty financovanými v 
rámci programu Horizont 2020, které 
využívají umělou inteligenci na vnějších 
hranicích, jako je projekt iBorderCtrl, 
„inteligentní systém detekce lži“ profilující 
cestující na základě automatizovaného 
počítačového pohovoru uskutečněného 
přes webovou kameru cestujícího před 
uskutečněním cesty, a analýza 38 
mikrogest založená na umělé identifikaci, 
která je testována v Maďarsku, Lotyšsku a 
Řecku; vyzývá proto Komisi, aby 
prostřednictvím legislativních a 
nelegislativních prostředků a v případě 
potřeby prostřednictvím řízení pro porušení 

31. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
výzkumnými projekty financovanými v 
rámci programu Horizont 2020, které 
využívají umělou inteligenci na vnějších 
hranicích, jako je projekt iBorderCtrl, 
„inteligentní systém detekce lži“ profilující 
cestující na základě automatizovaného 
počítačového pohovoru uskutečněného 
přes webovou kameru cestujícího před 
uskutečněním cesty, a analýza 38 
mikrogest založená na umělé identifikaci, 
která je testována v Maďarsku, Lotyšsku a 
Řecku; vyzývá proto Komisi, aby 
prostřednictvím legislativních a 
nelegislativních prostředků a v případě 
potřeby prostřednictvím řízení pro porušení 



AM\1240018CS.docx PE697.930v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

povinnosti zavedla zákaz veškerého 
zpracovávání biometrických údajů, včetně 
snímků obličeje, pro účely vymáhání 
práva, jež vede k hromadnému sledování 
ve veřejně přístupných prostorách; dále 
vyzývá Komisi, aby přestala financovat 
biometrický výzkum nebo zavádění 
programů, jež by mohly vést k 
nerozlišujícímu hromadnému sledování ve 
veřejných prostorách; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost používání dronů v policejních 
operacích a uplatňovat v této oblasti přísný 
rámec;

povinnosti zavedla zákaz zpracovávání 
biometrických údajů, včetně snímků 
obličeje, pro účely vymáhání práva, jež 
vede k hromadnému sledování ve veřejně 
přístupných prostorách, pokud to není 
nezbytně nutné pro dosažení velmi 
konkrétních cílů, jako je cílené 
vyhledávání obětí trestných činů nebo 
předcházení teroristickým útokům nebo 
jinému bezprostřednímu ohrožení života 
nebo fyzické integrity osob, a aby 
případné využití těchto údajů povolila jen 
do nezbytně nutné míry; zdůrazňuje, že je 
třeba předem získat soudní povolení a že 
zpracování takových údajů musí být 
omezeno na konkrétní místo a čas; dále 
vyzývá Komisi, aby přestala financovat 
biometrický výzkum nebo zavádění 
programů, jež přispívají nebo vedou k 
nerozlišujícímu hromadnému sledování, 
které není v souladu s podmínkami 
stanovenými v platných unijních a 
vnitrostátních právních předpisech; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
zvláštní pozornost používání dronů v 
policejních operacích a uplatňovat v této 
oblasti přísný rámec;

Or. en


