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Amendamentul 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 
Bușoi, 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

Raport A9-0232/2021
Petar Vitanov
Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și 
judiciare în procedurile penale
(2020/2016(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că activitățile polițienești 
bazate pe analiza predictivă se numără 
printre aplicațiile bazate pe IA utilizate în 
domeniul aplicării legii, dar avertizează că, 
deși ele pot analiza seturile de date 
existente pentru identificarea de regularități 
și corelații, ele nu pot elucida cauzalitatea 
și nu pot face predicții fiabile ale 
comportamentului individual, și în 
consecință nu pot constitui unicul temei 
pentru o intervenție; subliniază că mai 
multe orașe din Statele Unite au oprit 
utilizarea sistemelor de activități 
polițienești predictive după ce acestea au 
fost supuse la audituri; reamintește că, în 
timpul misiunii Comisiei LIBE în Statele 
Unite din februarie 2020, deputații au fost 

24. observă că activitățile polițienești 
bazate pe analiza predictivă se numără 
printre aplicațiile bazate pe IA utilizate în 
domeniul aplicării legii, dar avertizează că, 
deși ele pot analiza seturile de date 
existente pentru identificarea de regularități 
și corelații, ele nu pot elucida cauzalitatea 
și nu pot face predicții fiabile ale 
comportamentului individual, și în 
consecință nu pot constitui unicul temei 
pentru o intervenție; subliniază că mai 
multe orașe din Statele Unite au oprit 
utilizarea sistemelor de activități 
polițienești predictive după ce acestea au 
fost supuse la audituri; reamintește că, în 
timpul misiunii Comisiei LIBE în Statele 
Unite din februarie 2020, deputații au fost 
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informați de către departamentele de poliție 
din New York și Cambridge, 
Massachusetts că au eliminat treptat 
programele polițienești bazate pe analiză 
predictivă din cauza ineficacității, 
impactului discriminatoriu și eșecului în 
practică, apelând în schimb la activități 
polițienești bazate pe implicarea în 
comunitate; observă că acest lucru a 
condus la o scădere a ratelor 
infracționalității; prin urmare, se opune 
utilizării IA de către autoritățile de 
aplicare a legii pentru a face previziuni ale 
comportamentului individual sau de grup 
pe baza datelor istorice și a 
comportamentului din trecut, a apartenenței 
la un grup, a localizării sau a oricăror alte 
astfel de caracteristici și a încerca să 
identifice astfel persoanele susceptibile de 
a comite o infracțiune;

informați de către departamentele de poliție 
din New York și Cambridge, 
Massachusetts că au eliminat treptat 
programele polițienești bazate pe analiză 
predictivă din cauza ineficacității, 
impactului discriminatoriu și eșecului în 
practică, apelând în schimb la activități 
polițienești bazate pe implicarea în 
comunitate; observă că acest lucru a 
condus la o scădere a ratelor 
infracționalității; solicită, prin urmare, 
autorităților de aplicare a legii să dea 
dovadă de cea mai mare prudență când 
folosesc IA pentru a face previziuni ale 
comportamentului individual sau de grup 
pe baza datelor istorice și a 
comportamentului din trecut, a apartenenței 
la un grup, a localizării sau a oricăror alte 
astfel de caracteristici și a încerca să 
identifice astfel persoanele susceptibile de 
a comite o infracțiune; subliniază că aceste 
instrumente ar trebui utilizate numai 
atunci când sunt create toate garanțiile 
necesare pentru eliminarea lipsei de 
imparțialitate; invită statele membre și 
autoritățile de aplicare a legii să 
monitorizeze în permanență efectele, 
necesitatea și posibilele consecințe 
negative ale acestor instrumente; 
subliniază că aceste instrumente pot fi 
utilizate doar ca ajutoare și nu pot fi 
singurul element pe care se bazează 
organismele de aplicare a legii; invită, cu 
toate acestea, Comisia și statele membre 
să sprijine medii de testare și proiecte-
pilot pentru a permite dezvoltarea și 
îmbunătățirea pe mai departe a acestor 
instrumente pentru a le face mai fiabile și 
mai precise;

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

29.9.2021 A9-0232/2

Amendamentul 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 
Bușoi, 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

Raport A9-0232/2021
Petar Vitanov
Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și 
judiciare în procedurile penale
(2020/2016(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită însă adoptarea unui 
moratoriu asupra introducerii, în scopuri 
de aplicare a legii, de sisteme de 
recunoaștere facială cu funcție de 
identificare, în afară de utilizarea strictă 
pentru identificarea victimelor 
infracțiunilor, până când se poate 
considera că standardele tehnice respectă 
pe deplin drepturile fundamentale, 
rezultatele sunt imparțiale și 
nediscriminatorii, cadrul juridic prevede 
garanții stricte împotriva utilizării abuzive 
și un control și o supraveghere 
democratice stricte și există dovezi 
empirice ale necesității și 
proporționalității introducerii unor astfel 

27. consideră că standardele tehnice 
pentru introducerea de sisteme de 
recunoaștere facială de către autoritățile 
de aplicare a legii în scopul identificării ar 
trebui îmbunătățite în continuare pentru a 
asigura respectarea drepturilor 
fundamentale, în special pentru a se 
asigura că rezultatele sunt imparțiale și 
nediscriminatorii; invită Comisia și statele 
membre să fie extrem de prudente atunci 
când autorizează organisme de aplicare a 
legii să utilizeze cererile de recunoaștere 
facială și să impună o autorizație 
judiciară prealabilă; subliniază că 
supravegherea și controlul democratic ar 
trebui consolidate și mai mult pentru a se 
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de tehnologii; observă că, în cazul în care 
criteriile de mai sus nu sunt îndeplinite, 
sistemele nu ar trebui utilizate sau 
introduse;

garanta că astfel de tehnologii sunt 
utilizate numai atunci când este necesar și 
proporțional; subliniază, în particular, 
rolul important al sistemelor de 
recunoaștere facială în identificarea 
victimelor;

Or. en
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Amendamentul 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 Bușoi, 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

Raport A9-0232/2021
Petar Vitanov
Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și 
judiciare în procedurile penale
(2020/2016(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. își exprimă îngrijorarea profundă 
față de proiectele de cercetare finanțate în 
cadrul programului Orizont 2020 care 
utilizează inteligența artificială la 
frontierele externe, cum ar fi proiectul 
iBorderCtrl, un „sistem inteligent de 
detectare a minciunilor” care întocmește 
profilul călătorilor pe baza unui interviu 
automatizat prin cameră web luat 
călătorului înainte de deplasare și a unei 
analize bazate pe inteligență artificială a 38 
de microgesturi, testat în Ungaria, Letonia 
și Grecia; invită, ca urmare, Comisia să 
aplice prin mijloace legislative și 
nelegislative și, dacă este necesar, prin 
intermediul procedurilor de constatare a 

31. își exprimă îngrijorarea profundă 
față de proiectele de cercetare finanțate în 
cadrul programului Orizont 2020 care 
utilizează inteligența artificială la 
frontierele externe, cum ar fi proiectul 
iBorderCtrl, un „sistem inteligent de 
detectare a minciunilor” care întocmește 
profilul călătorilor pe baza unui interviu 
automatizat prin cameră web luat 
călătorului înainte de deplasare și a unei 
analize bazate pe inteligență artificială a 38 
de microgesturi, testat în Ungaria, Letonia 
și Grecia; invită, ca urmare, Comisia să 
aplice prin mijloace legislative și 
nelegislative și, dacă este necesar, prin 
intermediul procedurilor de constatare a 
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neîndeplinirii obligațiilor, o interdicție 
privind orice prelucrare în scopul aplicării 
legii a datelor biometrice, inclusiv a 
imaginilor faciale, care are ca rezultat 
supravegherea în masă în spațiile publice; 
în plus, invită Comisia să oprească 
finanțarea cercetării sau a implementării 
datelor biometrice sau programele care 
sunt susceptibile a avea ca rezultat 
supravegherea în masă în spațiile publice; 
subliniază, în acest context, că ar trebui să 
se acorde o atenție deosebită utilizării 
dronelor în operațiunile polițienești și să i 
se aplice un cadru strict;

neîndeplinirii obligațiilor, o interdicție 
privind prelucrarea în scopul aplicării legii 
a datelor biometrice, inclusiv a imaginilor 
faciale, care are ca rezultat supravegherea 
în masă în spațiile publice, cu excepția 
cazului și în măsura în care utilizarea lor 
este strict necesară pentru obiective foarte 
circumscrise, cum ar fi căutarea cu țintă 
precisă a victimelor infracțiunilor sau 
prevenirea unui atac terorist sau a unei 
alte amenințări iminente la adresa vieții 
sau integrității fizice a unei persoane; 
subliniază că trebuie să existe o 
autorizație judiciară prealabilă și că 
prelucrarea acestor date trebuie să fie 
limitată în spațiu și în timp; în plus, invită 
Comisia să oprească finanțarea cercetării 
sau a implementării datelor biometrice sau 
programele care contribuie sau duc la 
supravegherea în masă, ceea ce nu este în 
concordanță cu condițiile prevăzute în 
legislația Uniunii și în legislația națională 
aplicabilă; subliniază, în acest context, că 
ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
utilizării dronelor în operațiunile 
polițienești și să i se aplice un cadru strict;

Or. en


