
PA\1201453PT.docx PE648.565v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2020/2016(INI)

18.5.2020

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

dirigido à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

sobre a inteligência artificial no direito penal e a sua utilização pelas 
autoridades policiais e judiciárias em casos penais  
(2020/2016(INI))

Relator de parecer: Marcel Kolaja



PE648.565v01-00 2/3 PA\1201453PT.docx

PT

PA_NonLeg



PA\1201453PT.docx 3/3 PE648.565v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o funcionamento do mercado único digital deve ser melhorado mercê 
do reforço da segurança jurídica para os fornecedores de inteligência artificial (IA) e da 
confiança dos utilizadores, melhorando as salvaguardas para assegurar o Estado de 
direito e os direitos fundamentais;

1. Considera que a IA utilizada pelas autoridades policiais e judiciais tem de ser 
classificada como de alto risco, uma vez que o papel destas autoridades consiste em 
defender o interesse público; entende que a UE deve assumir a liderança no 
estabelecimento de regras básicas sobre o desenvolvimento e a utilização da IA, a fim 
de garantir o mesmo nível elevado de proteção dos consumidores em toda a UE;

2. Salienta que a IA deve ajudar a aliviar a carga administrativa que recai sobre as 
autoridades públicas, sem nunca substituir as decisões humanas, e que os sistemas de IA 
devem estar sujeitos a supervisão humana;

3. Considera que essas ferramentas devem ser introduzidas como software de fonte aberta 
ao abrigo do procedimento de contratação pública e que uma auditoria sobre os direitos 
fundamentais deve fazer parte integrante de uma avaliação prévia de conformidade; 
considera que os dados relativos à formação devem ser dados abertos, garantindo o 
respeito do direito e dos valores da UE e das normas aplicáveis em matéria de proteção 
de dados, e sem pôr em risco as investigações ou as ações penais;

4. Salienta que a recolha de dados e vigilância de pessoas devem estar circunscritas a 
pessoas suspeitas da prática de crimes;

5. Insiste em que sejam disponibilizados aos cidadãos procedimentos eficazes de 
reclamação e recurso, incluindo recurso por via judicial;

6. Recorda o elevado risco de abusos ligado a determinados tipos de IA, incluindo as 
tecnologias de reconhecimento facial em espaços públicos, a deteção automática de 
comportamentos e a definição de perfis para dividir as pessoas em categorias de risco 
nas fronteiras, e insta a Comissão a proibi-los;

7. Realça que a capacidade discricionária soberana dos juízes e a tomada de decisões caso 
a caso têm de ser mantidas para evitar a normalização de decisões baseadas em cálculos 
puramente estatísticos.


