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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че правото на справедлив съдебен процес е основно и правно 
обвързващо право, залегнало в Хартата на основните права на Европейския съюз и в 
Европейската конвенция за правата на човека за целите на правоприлагането; като 
има предвид, че то се прилага в рамките на цялото наказателно производство, 
включително в областта на правоприлагането, и че то изключва на всички етапи от 
производството предприемането на мерки, включително технически мерки, които 
пряко или непряко водят до изпразването от съдържание на правата на защита; като 
има предвид, че гаранциите, свързани с този принцип, по-специално тези на 
„независим съд“, „равенство пред закона“ и презумпцията за невиновност, са по-
строги в областта на наказателното право; като има предвид, че тези права трябва да 
бъдат защитавани при всички обстоятелства, по-специално в контекста на 
използването на изкуствен интелект (ИИ), особено като се има предвид, че 
основаните на ИИ технологии биха могли да окажат въздействие върху различни 
права на човека;

Б. като има предвид, че защитата на личните данни се прилага по всяко време в 
съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)1 и друго 
относимо законодателство, когато е приложимо;

В. като има предвид, че ИИ и свързаните с него технологии, включително неговите 
способности за самообучение, винаги включват определена степен на човешка 
намеса;

Г. като има предвид, че ИИ има потенциала да бъде постоянна част от системите за 
наказателно правосъдие;

Д. като има предвид, че ИИ и свързаните с него технологии са приоритет за Съюза 
предвид бързия напредък на технологичния сектор и значението на бдителността по 
отношение на настоящото и бъдещото въздействие на технологиите върху 
уникалната европейска система за права върху интелектуалната собственост; като 
има предвид, че в различни сектори вече се прилагат ИИ и свързаните с него 
технологии, като например в секторите на роботиката, транспорта, 
здравеопазването и др.;

Е. като има предвид, че технологии като ИИ и свързаните с него технологии биха 
могли да се използват в областта на наказателното право с цел намаляване на 
равнищата на престъпността, улесняване на определени производства чрез 
използването им в анализа на статистическите данни при анализа и превенцията на 
престъпността, както и разкриване и разследване на престъпления; като има 

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
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предвид, че Съюзът следва да продължи да развива капацитета си по отношение на 
софтуера, съхранението на данни и технологиите с ИИ, за да подобри слабите 
страни по отношение на защитата на данните и неприкосновеността на личния 
живот;

Ж. като има предвид, че тези технологии могат да бъдат използвани за създаване на 
анонимизирани статистически бази данни, които да помагат на органите, учените и 
законодателите да анализират цифрите и ефективно да разработват политики за 
превенция на престъпността и за успешно реинтегриране на престъпните дейци в 
обществото;

З. като има предвид, че правната рамка на ИИ и прилагането ѝ в наказателното право 
следва при необходимост да включва законодателни действия, като се започне със 
задължителни мерки за предотвратяване на практики, които несъмнено биха 
подкопали основните права и свободи;

И. като има предвид, че поради присъщото непрозрачно естество на системите с ИИ 
новите инструменти, използвани в наказателното право, може да противоречат на 
някои основни свободи;

Й. като има предвид, че е необходимо да се предотвратят и смекчат възможните 
рискове, свързани с прилагането на системи с ИИ в областта на наказателното 
правосъдие, за да се защитят основните права на заподозрените лица и обвиняемите 
в рамките на наказателното производство;

1. подчертава решаващото значение на надлежното оценяване на рисковете от 
използването на системи с ИИ, като например дискриминация и нарушаване на 
неприкосновеността на личния живот, както и на разглеждането на всички етични и 
оперативни последици от използването на ИИ и свързаните с него технологии в 
нашето общество, по-специално от страна на държавните органи, полицията и 
съдебните органи в системите на наказателното правосъдие, както и въпроси, 
свързани с отговорността и доказателствата в случай на потенциални грешки, 
свързани с функционирането на системите с ИИ; счита, че е необходима ясна 
регулаторна рамка, за да се определят ограниченията и да се осигурят необходимите 
гаранции; счита, че етичните принципи, установени в „Европейска етична харта за 
използване на изкуствения интелект в съдебните системи и тяхната среда“ на 
Съвета на Европа, следва да бъдат вземани предвид и спазвани от публични и 
частни субекти, които отговарят за първоначалното проектиране и разработване на 
инструменти и услуги с ИИ, така че всички заинтересовани лица в социалната сфера 
да могат да разполагат с изчерпателна информация относно корпоративните 
структури на дружествата, които произвеждат програми с ИИ; подчертава 
значението на човешкия фактор, който винаги трябва да взема окончателните 
решения при използването на софтуер, основан на технологии с ИИ и в рамките на 
наказателната система, независимо дали при правоприлагането от страна на 
полицията, или при наказателното правосъдие; отново заявява, че софтуерът за 
биометрично разпознаване следва да се използва само в ситуации, при които това е 
ясно обосновано;

2. подчертава необходимостта от установяване и поддържане на баланс между 
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използването на системите с ИИ в наказателното производство и зачитането на 
всички основни права и процесуални гаранции, предвидени в европейското и 
международното право;

3. подчертава колко е важно ИИ да се използва при надлежно зачитане на принципите 
на правовата държава и независимостта на съдебната система в процеса на вземане 
на решения;

4. призовава Комисията да изясни допълнително правилата относно защитата и 
споделянето на данните, събрани чрез ИИ и свързаните с него технологии, от 
органи, които са оправомощени да събират и/или обработват такива данни, 
включително нелични и анонимизирани данни, които пряко или непряко 
идентифицират физически лица, при пълно спазване на ОРЗД и на Директивата за 
правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации2; освен 
това подчертава, че правото на справедлив процес следва да включва правото на 
гражданите и страните в съдопроизводството да имат достъп до тези данни, особено 
когато те са събрани от техните лични устройства или оборудване, в съответствие с 
ОРЗД, а също така и за целите на правото им на съдебна защита в случаите, когато 
носят правна отговорност;

5. подчертава колко е важно да се повиши прозрачността на системите с ИИ, които се 
използват в областта на наказателното правосъдие, за да се даде възможност за 
съдебен контрол и за да се гарантира, че разработчиците на ИИ и свързаните с него 
технологии осигуряват достатъчна степен на прозрачност на алгоритмите и 
алгоритмичните решения в полза на компетентните органи и гражданите; 
подчертава общото право на страните да получат достъп до процесите, свързани със 
събирането на данни, прогностичните оценки, които се използват за 
предотвратяване на престъпления, каталогизирането и оценката на доказателства за 
престъпна дейност и определянето на това дали дадено заподозряно лице може да 
представлява опасност за обществото, ако не е ограничено от действащото 
законодателство на ЕС, като например Директива (ЕС) 2016/6803; подчертава освен 
това, че е важно да има достъп до резултати, получени от ИИ или с помощта на ИИ, 
и в крайна сметка да се определи отговорността за процедурите за уведомяване и 
ролята на ИИ и на свързаните с него технологии по наказателноправни въпроси, по-
специално по отношение на анализа на големи обеми доказателства при 
наказателни разследвания и идентифицирането на заподозрени лица или на жертви 
на престъпления; припомня значението на въпросите, свързани с управлението, 
основните права и процесуалните гаранции, недискриминацията, отчетността, 
прозрачността, безпристрастността, справедливостта и интелектуалната цялост на 
ИИ и свързаните с него технологии, като същевременно подчертава необходимостта 
от гарантиране на човешки надзор по всяко време; настоява съдебните органи да 

2 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на 
лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните 
комуникации (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
3 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
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бъдат задължени да обосновават своите решения, включително когато използват 
елементи на доказателства, предоставени от технологии с помощта на ИИ, които 
изискват високо равнище на съдебен контрол и строги критерии за допустимост, в 
съответствие със своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно роботиката4, в 
която се подчертава, че винаги следва да бъде възможно да се предостави обосновка 
за всяко решение, взето с помощта на ИИ, което може да окаже въздействие върху 
живота на едно или повече лица; припомня разликата между използването на ИИ и 
свързаните с него технологии в превенцията на престъпността и в наказателното 
правосъдие; подчертава, че технологиите с ИИ трябва винаги да изпълняват 
подчинена роля;

6. припомня, че най-тежките злоупотреби с ИИ и свързаните с него технологии, като 
например масово наблюдение, профилиране, програми за прогнозиране в 
полицейската област, които биха могли да преценят къде е вероятно да се случи 
престъпление, къде има вероятност да се намират заподозрени, шансовете на човек 
да стане жертва, да бъде уязвим, да бъде обявен за изчезнал или да бъде жертва или 
извършител на домашно насилие или сексуално престъпление, както и нарушения 
на правото на справедлив процес, могат да бъдат извършени от публични органи, 
действащи в областта на правоприлагането;

7. подчертава значението на използването на автоматично генерирани данни при 
събирането и анализа на доказателства; припомня, че както в превенцията на 
престъпността, така и в наказателното правосъдие причината за грешки или 
евентуална злоупотреба при анализа на входно-изходните данни, както и тяхното 
тълкуване, може да се дължи на човешкия фактор, и следователно призовава за 
предпазлив подход при анализа на ефективността и целесъобразността на 
използването на технологии с ИИ във всички процеси на вземане на решения;

8. призовава всички компетентни публични органи, особено правоприлагащите органи 
като полицията и съдебната система, да информират обществеността и да осигурят 
достатъчна прозрачност по отношение на използването от тях на ИИ и свързаните с 
него технологии при изпълнението на техните правомощия, особено по 
наказателноправни въпроси;

9. счита, че е изключително важно прилагането на системите с ИИ в рамките на 
наказателното производство да гарантира спазването на неговите основни 
принципи, включително на правото на справедлив процес, на принципа на 
презумпция за невиновност и на правото на ефективни средства за защита, както и 
на осигуряване на мониторинг и независим контрол на автоматизираните системи за 
вземане на решения;

10. подчертава значението на принципа „под човешки контрол“ и проверката на 
постигнатите от ИИ или с помощта на ИИ резултати; припомня значението на 
въпросите, свързани с управлението, прозрачността, обяснимостта и отчетността, за 
да се гарантира спазването на основните права и да се избегнат потенциални 
неизправности в ИИ;

4 Резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2017 г., съдържаща препоръки към Комисията 
относно гражданскоправни норми за роботиката (OВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 239).
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11. подчертава предпазливия си подход към използването на софтуер за биометрично 
разпознаване; подчертава неяснотата, произтичаща от присъщата недостатъчност по 
отношение на защитата на данните, както и от нарушенията на неприкосновеността 
на личните данни; отбелязва със загриженост обединяването на личните данни на 
гражданите в Европейския съюз от чужди държави чрез разработчици и доставчици 
от частния сектор;

12. припомня, че в съответствие с действащите правила на ЕС за защита на данните и 
Хартата на основните права на Европейския съюз ИИ може да се използва само за 
целите на дистанционно биометрично разпознаване, когато такава употреба е 
надлежно обоснована, пропорционална и е обект на подходящи предпазни мерки; 
приветства препоръките на експертната група на високо равнище на Комисията по 
въпросите на изкуствения интелект относно пропорционално, внимателно и 
основано на риска използване на технологията за биометрично разпознаване в 
съответствие със законодателството за защита на личните данни; предлага 
прилагането на такава технология да бъде ясно обосновано съгласно 
съществуващите закони и предлага Комисията да направи оценка на начините за 
ефективно включване на тези препоръки, като се обърне особено внимание на 
правото на неприкосновеност на личния живот и на защитата на личните данни;

13. изразява твърдо убеждение, че решенията, издадени от ИИ или от свързани с него 
технологии, особено в областта на правосъдието и правоприлагането, които имат 
пряко и значително въздействие върху правата и задълженията на физическите или 
юридическите лица, следва да бъдат обект на строга проверка от страна на човек и 
на справедлив процес;

14. счита, че е необходимо да се анализира дали е целесъобразно решенията в областта 
на правоприлагането да могат отчасти да се делегират на ИИ и ако това е така – при 
какви условия и по какъв начин използването на ИИ може да бъде разрешено; 
счита, че ИИ и свързаните с него технологии, които могат да заменят решенията на 
публичните органи, следва да бъдат третирани с максимална предпазливост; 
подчертава необходимостта от разработване на строги етични принципи и на 
специални кодекси за поведение във връзка с разработването и използването на ИИ 
в помощ на правоприлагащите и съдебните органи, в случай че решенията в 
областта на правоприлагането бъдат делегирани на ИИ; позовава се на текущата 
работа в комисията по правни въпроси.



PE652.371v02-00 8/9 AD\1212982BG.docx

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 10.9.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

22
3
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán 
García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav 
Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco 
Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane 
Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez 
Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, 
Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Heidi Hautala, Emil Radev



AD\1212982BG.docx 9/9 PE652.371v02-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

22 +
PPЕ Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier 

Zarzalejos 

S&D Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

RENEW Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

ECR Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

NI Mislav Kolakušić

3 -
VERTS/ALE Heidi Hautala, Marie Toussaint

GUE/NGL Manon Aubry

0 0

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


