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Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Observa que o policiamento 
preditivo é uma das aplicações de IA 
utilizadas pelas autoridades policiais, mas 
adverte que, embora o policiamento 
preditivo possa analisar os conjuntos de 
dados fornecidos para a identificação de 
padrões e correlações, não pode dar 
resposta ao problema da causalidade e não 
pode fazer previsões fiáveis sobre o 
comportamento individual, pelo que não 
pode constituir a única base para uma 
intervenção; salienta que várias cidades dos 
Estados Unidos puseram termo à utilização 
de sistemas de previsão policial após 
auditorias; relembra que durante a missão 
da Comissão LIBE aos Estados Unidos, em 
fevereiro de 2020, os deputados ao 

24. Observa que o policiamento 
preditivo é uma das aplicações de IA 
utilizadas pelas autoridades policiais, mas 
adverte que, embora o policiamento 
preditivo possa analisar os conjuntos de 
dados fornecidos para a identificação de 
padrões e correlações, não pode dar 
resposta ao problema da causalidade e não 
pode fazer previsões fiáveis sobre o 
comportamento individual, pelo que não 
pode constituir a única base para uma 
intervenção; salienta que várias cidades dos 
Estados Unidos puseram termo à utilização 
de sistemas de previsão policial após 
auditorias; relembra que durante a missão 
da Comissão LIBE aos Estados Unidos, em 
fevereiro de 2020, os deputados ao 
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Parlamento foram informados pelos 
departamentos de polícia de Nova Iorque e 
de Cambridge/Massachusetts que haviam 
gradualmente posto fim aos seus 
programas de previsão policial, devido à 
falta de eficácia, ao impacto 
discriminatório e a falhas práticas, optando, 
antes, pelo policiamento de proximidade; 
relembra que o policiamento de 
proximidade conduziu a uma diminuição 
das taxas de criminalidade; opõe-se, por 
conseguinte, à utilização da IA pelas 
autoridades policiais para fazer previsões 
comportamentais sobre indivíduos ou 
grupos com base em dados históricos e 
comportamentos passados, pertença a 
grupos, localização ou quaisquer outras 
características semelhantes, tentando, 
assim, identificar pessoas suscetíveis de 
cometer um crime;

Parlamento foram informados pelos 
departamentos de polícia de Nova Iorque e 
de Cambridge/Massachusetts que haviam 
gradualmente posto fim aos seus 
programas de previsão policial, devido à 
falta de eficácia, ao impacto 
discriminatório e a falhas práticas, optando, 
antes, pelo policiamento de proximidade; 
relembra que o policiamento de 
proximidade conduziu a uma diminuição 
das taxas de criminalidade; apela, por 
conseguinte, às autoridades policiais para 
que usem da maior cautela ao recorrerem 
à IA para fazer previsões comportamentais 
sobre indivíduos ou grupos com base em 
dados históricos e comportamentos 
passados, pertença a grupos, localização ou 
quaisquer outras características 
semelhantes, tentando, assim, identificar 
pessoas suscetíveis de cometer um crime; 
salienta que estes instrumentos só devem 
ser utilizados quando estiverem em vigor 
todas as salvaguardas necessárias para 
eliminar os preconceitos existentes; insta 
os Estados-Membros e as autoridades 
policiais a monitorizarem constantemente 
os efeitos, a necessidade e as possíveis 
consequências negativas destes 
instrumentos; destaca que estes 
instrumentos só podem ser utilizados a 
título de instrumentos auxiliares e não 
podem ser o único elemento de que 
dependem os organismos policiais; insta, 
no entanto, a Comissão e os 
Estados-Membros a apoiarem ambientes 
de teste e projetos-piloto, para permitir 
que estes instrumentos continuem a ser 
desenvolvidos e melhorados, a fim de os 
tornar mais sólidos e exatos;
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Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Solicita, contudo, uma moratória à 
implantação de sistemas de 
reconhecimento facial para fins de 
aplicação da lei destinados à 
identificação, a menos que sejam 
estritamente utilizados para efeitos de 
identificação de vítimas de crime, até que 
as normas técnicas possam ser 
consideradas plenamente conformes com 
os direitos fundamentais, os resultados 
obtidos não sejam tendenciosos e 
discriminatórios, o quadro jurídico 
preveja salvaguardas rigorosas contra a 
utilização indevida e um controlo e 
supervisão democráticos rigorosos, e 
existam provas empíricas da necessidade e 

27. Considera que as normas técnicas 
para a implantação de sistemas de 
reconhecimento facial pelas autoridades 
policiais para efeitos de identificação 
devem ser melhoradas, a fim de garantir a 
observância dos direitos fundamentais, 
em particular para garantir que os 
resultados não sejam tendenciosos nem 
discriminatórios; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a usarem de extrema 
cautela ao autorizarem os organismos 
policiais a recorrerem a programas de 
reconhecimento facial e a exigirem 
autorização judicial prévia; salienta que a 
supervisão e o controlo democráticos 
devem ser reforçados, para garantir que 
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proporcionalidade da implantação de tais 
tecnologias; faz notar que, nos casos em 
que os critérios acima referidos não sejam 
cumpridos, os sistemas não devem ser 
utilizados ou implantados;

essas tecnologias só sejam utilizadas 
quando necessário e proporcionado; 
destaca, em particular, o importante papel 
dos sistemas de reconhecimento facial na 
identificação das vítimas;
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Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Manifesta a sua profunda 
preocupação com projetos de investigação 
financiados pelo Horizonte 2020 que 
implantam inteligência artificial nas 
fronteiras externas, como o projeto 
iBorderCtrl, um «sistema inteligente de 
deteção de mentiras» que traça o perfil dos 
viajantes com base numa entrevista 
automatizada por computador realizada, 
antes da viagem, com recurso à câmara 
Web do viajante, bem como uma análise de 
38 pequenos gestos, baseada em 
inteligência artificial e testada na Hungria, 
na Letónia e na Grécia; exorta a Comissão 
a aplicar, através de medidas legislativas e 
não legislativas, e, recorrendo, se 
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preocupação com projetos de investigação 
financiados pelo Horizonte 2020 que 
implantam inteligência artificial nas 
fronteiras externas, como o projeto 
iBorderCtrl, um «sistema inteligente de 
deteção de mentiras» que traça o perfil dos 
viajantes com base numa entrevista 
automatizada por computador realizada, 
antes da viagem, com recurso à câmara 
Web do viajante, bem como uma análise de 
38 pequenos gestos, baseada em 
inteligência artificial e testada na Hungria, 
na Letónia e na Grécia; exorta a Comissão 
a aplicar, através de medidas legislativas e 
não legislativas, e, recorrendo, se 
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necessário, a processos por infração, uma 
proibição de todo e qualquer tratamento 
biométrico, inclusive o reconhecimento 
facial, para efeitos de aplicação da lei, que 
resulte numa vigilância em larga escala nos 
espaços acessíveis ao público; insta ainda a 
Comissão a pôr termo à investigação ou à 
implantação de soluções ou de programas 
biométricos sempre que tal possa contribuir 
para uma vigilância indiscriminada nos 
espaços públicos; salienta, neste contexto, 
que deve ser dada especial atenção, e 
aplicado um quadro rigoroso, à utilização 
de veículos aéreos não tripulados em 
operações policiais;

necessário, a processos por infração, uma 
proibição de todo e qualquer tratamento 
biométrico, inclusive o reconhecimento 
facial, para efeitos de aplicação da lei, que 
resulte numa vigilância em larga escala nos 
espaços acessíveis ao público, a menos, e 
desde que, a sua utilização seja 
estritamente necessária para objetivos 
muito específicos, como a busca seletiva 
de vítimas de crimes ou a prevenção de 
um ataque terrorista ou de outra ameaça 
iminente à vida ou à integridade física de 
uma pessoa; salienta que tem existir uma 
autorização judicial prévia e que o 
tratamento desses dados tem de ser 
limitado no espaço e no tempo; insta ainda 
a Comissão a pôr termo à investigação ou à 
implantação de soluções ou de programas 
biométricos sempre que tal possa contribuir 
para ou conduzir a uma vigilância 
indiscriminada nos espaços públicos, o que 
não é coerente com as condições 
estabelecidas na legislação da União e 
nacional aplicável; salienta, neste 
contexto, que deve ser dada especial 
atenção, e aplicado um quadro rigoroso, à 
utilização de veículos aéreos não tripulados 
em operações policiais;

Or. en


