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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at retten til en retfærdig rettergang er en grundlæggende og juridisk 
bindende rettighed, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og i den europæiske menneskerettighedskonvention med 
henblik på retshåndhævelse; der henviser til, at den finder anvendelse på hele straffesagen, 
herunder i forbindelse med retshåndhævelse, og at denne beskyttelse i alle faser af 
proceduren udelukker, at der træffes foranstaltninger, herunder tekniske, som har den 
direkte eller indirekte konsekvens, at retten til et forsvar tømmes for indhold; der henviser 
til, at de garantier, der knytter sig til dette princip, navnlig garantierne om "en uafhængig 
domstol", "lighed for loven" og uskyldsformodningen, er strengere inden for strafferetten; 
der henviser til, at disse rettigheder altid skal respekteres, navnlig i forbindelse med 
anvendelsen af kunstig intelligens (AI), særlig i betragtning af, at AI-teknologier kan have 
indvirkning på forskellige menneskerettigheder;

B. der henviser til, at beskyttelse af personoplysninger i henhold til den generelle forordning 
om databeskyttelse (GDPR)1 – og anden lovgivning, hvis det er relevant – gælder til 
enhver tid;

C. der henviser til, at AI og beslægtede teknologier, herunder deres evne til selvindlæring, 
altid indebærer en vis grad af menneskelig indgriben;

D. der henviser til, at AI besidder potentialet til at blive en permanent del af de strafferetlige 
systemer;

E. der henviser til, at AI og beslægtede teknologier er en prioritet for Unionen i betragtning 
af de hastige fremskridt i teknologisektoren og vigtigheden af at være på vagt med hensyn 
til den nuværende og fremtidige indvirkning, som disse teknologier vil få på den unikke 
europæiske ordning for intellektuel ejendomsret; der henviser til, at en række sektorer 
allerede er i færd med at indføre AI og beslægtede teknologier, f.eks. inden for 
robotteknologi og i transport- og sundhedssektoren for blot at nævne nogle få;

F. der henviser til, at teknologier såsom AI og beslægtede teknologier kan anvendes på det 
strafferetlige område med henblik på at nedbringe kriminaliteten, lette visse procedurer 
gennem deres anvendelse i statistisk dataanalyse og forebyggelse af kriminalitet og afsløre 
og efterforske straffesager; der henviser til, at Unionen bør videreudvikle sin kapacitet 
med hensyn til software, datalagring og AI-teknologier for at forbedre utilstrækkeligheder 
ved databeskyttelse og privatlivets fred;

G. der henviser til, at disse teknologier kan anvendes til at skabe anonymiserede statistiske 
databaser, som hjælper myndigheder, akademikere og lovgivere med at analysere tal og 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF, EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
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effektivt udforme politikker med henblik på forebyggelse af kriminalitet, samt til at hjælpe 
lovovertrædere med en vellykket reintegrering i samfundet;

H. der henviser til, at de retlige rammer for AI og anvendelsen heraf inden for strafferetten, 
hvis det er påkrævet, bør omfatte lovgivningsmæssige tiltag begyndende med 
obligatoriske foranstaltninger til forebyggelse af praksis, som utvivlsomt ville undergrave 
grundlæggende rettigheder og friheder;

I. der henviser til, at de nye redskaber grundet AI-systemernes iboende uigennemsigtighed 
kan medføre konflikter med visse grundlæggende frihedsrettigheder, når de anvendes i 
strafferetlig sammenhæng;

J. der henviser til, at det er nødvendigt at forebygge og afbøde de eventuelle risici, der 
knytter sig til anvendelsen af AI-systemer inden for strafferetten, med henblik på at sikre 
sigtedes og anklagedes grundlæggende rettigheder i forbindelse med en straffesag;

1. understreger, at det er af afgørende betydning, at risiciene ved anvendelsen af AI-systemer 
såsom forskelsbehandling og krænkelse af privatlivets fred vurderes behørigt, og at der 
tages hensyn til alle de etiske og operationelle følger af anvendelsen af AI og beslægtede 
teknologier i vores samfund, navnlig når de anvendes af statslige myndigheder, politi og 
retslige myndigheder i straffesager samt til spørgsmål vedrørende erstatningsansvar og 
beviser i tilfælde af potentielle fejl i forbindelse med driften af AI-systemer; mener, at der 
er behov for klare lovrammer med henblik på at trække grænser og tilvejebringe de 
nødvendige garantier; understreger, at etiske principper såsom dem, der er er nedfældet i 
Europarådets europæiske etiske charter for anvendelse af kunstig intelligens i 
strafferetssystemerne og på det retlige område, bør tages i betragtning og efterleves af de 
offentlige og private enheder med ansvar for den oprindelige udformning og for 
udviklingen af AI-redskaber og -tjenester, således at alle sociale aktører har mulighed for 
at få fuldt indblik i virksomhedsstrukturen i de virksomheder, der producerer AI-
programmer; understreger vigtigheden af den menneskelige faktor, som altid skal være 
den endelige beslutningstager ved anvendelsen af software baseret på AI-teknologier og 
inden for det strafferetlige system, hvad enten de anvendes til politiets retshåndhævelse 
eller i strafferetligt øjemed; gentager, at software til biometrisk genkendelse kun bør tages 
i anvendelse i situationer, som klart berettiger dertil;

2. understreger behovet for at etablere og opretholde en ligevægt mellem anvendelsen af AI-
systemer i straffesager og overholdelsen af grundlæggende rettigheder og 
proceduremæssige garantier, som er fastsat i EU-retten og folkeretten;

3. fremhæver vigtigheden af, at der ved anvendelsen af AI tages behørigt hensyn til 
retsstatsprincippet og princippet om domstolenes uafhængighed i beslutningsprocessen;

4. opfordrer Kommissionen til yderligere at præcisere reglerne for beskyttelse og deling af 
data, som ved hjælp af kunstig intelligens og relaterede teknologier indsamles af 
myndigheder med beføjelse til at indsamle og/eller behandle sådanne data, herunder 
ikkepersonlige og anonymiserede data, som direkte eller indirekte identificerer personer, 
under fuld overholdelse af GDPR og e-databeskyttelsesdirektivet2; understreger 

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor, EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
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endvidere, at retten til en retfærdig rettergang bør omfatte retten for borgere og parter i en 
retssag til at få adgang til disse data, navnlig når de indsamles fra deres personlige 
anordninger eller udstyr, i henhold til GDPR, men også med henblik på deres ret til 
forsvar, så snart deres juridiske ansvar gøres gældende;

5. understreger betydningen af at øge gennemsigtigheden af AI-systemer, der anvendes i 
straffesager, med henblik på at muliggøre retsligt tilsyn og sikre, at udviklere af AI og 
beslægtede teknologier sikrer et tilstrækkeligt niveau af gennemsigtighed af algoritmer og 
algoritmiske afgørelser til fordel for de kompetente myndigheder og borgerne; 
understreger parternes generelle ret til at få adgang til processer vedrørende 
dataindsamling, prognosevurderinger, der anvendes til forebyggelse af kriminalitet, 
katalogisering og evaluering af strafferetligt bevismateriale og til fastlæggelsen af, 
hvorvidt en mistænkt kan være en fare for samfundet, hvis den ikke er begrænset af 
eksisterende EU-lovgivning såsom direktiv (EU) 2016/6803; understreger desuden 
betydningen af at kunne få adgang til output, som er produceret ved hjælp af eller støttet 
af AI og i sidste ende at definere ansvaret for notifikationsprocedurer og den rolle, som AI 
og beslægtede teknologier spiller i straffesager, navnlig med hensyn til analyse af store 
mængder bevismateriale i strafferetlige efterforskninger og identifikation af mistænkte 
eller ofre for kriminalitet; minder om betydningen af spørgsmål med hensyn til 
forvaltning, grundlæggende rettigheder og proceduremæssige garantier, 
ikkeforskelsbehandling, ansvarlighed, gennemsigtighed, upartiskhed, retfærdighed og den 
intellektuelle integritet af AI og beslægtede teknologier, samtidig med at det understreges, 
at det til enhver tid er nødvendigt at sikre menneskelig kontrol; insisterer på, at de retslige 
myndigheder skal være forpligtede til at begrunde deres afgørelser, herunder når de 
anvender beviselementer, som er bragt til veje af AI-assisterede teknologier, hvilket 
kræver en høj grad af retslig kontrol og strenge kriterier for antagelse til behandling, i 
overensstemmelse med sin beslutning af 16. februar 2017 om robotteknologi4, hvori det 
understreges, at det altid bør være muligt at fremlægge begrundelsen for enhver beslutning 
truffet ved hjælp af kunstig intelligens, som kan have en væsentlig indvirkning på en eller 
flere personers liv; minder om sondringen mellem anvendelsen af AI og beslægtede 
teknologier inden for kriminalitetsforebyggelse og strafferet; understreger, at AI-
teknologier til enhver tid skal spille en underordnet rolle;

6. minder om, at de alvorligste former for misbrug af AI og beslægtede teknologier såsom 
masseovervågning, profilering og programmer for forudsigende politiarbejde, hvormed 
det er muligt at vurdere, hvor forbrydelser sandsynligt vil finde sted, hvor mistænkte 
sandsynligt befinder sig, hvor stor sandsynlighed en person har for at blive offer for 
forbrydelser, være udsat, blive meldt savnet eller blive offer for eller udøver af vold i 
hjemmet eller en seksualforbrydelse, samt krænkelser af retten til en retfærdig rettergang, 
kan udgå fra offentlige myndigheders retshåndhævelse;

7. understreger vigtigheden af at anvende automatisk genererede data i forbindelse med 
indsamling og analyse af beviser; minder om, at fejl eller muligt misbrug i forbindelse 

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, 
efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger, EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89.
4 Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2017 med henstillinger til Kommissionen om civilretlige 
bestemmelser om robotteknologi, EUT C 252 af 18.7.2018, s. 239.



PE652.371v02-00 6/9 AD\1212982DA.docx

DA

med analyse af datainput og dataoutput samt tolkningen heraf, både inden for 
kriminalitetsforebyggelse og strafferet, kan bero på den menneskelige faktor herved, og 
opfordrer derfor til en forsigtig tilgang, når der foretages en analyse af, om det er effektivt 
og passende at anvende AI-teknologier i alle beslutningsprocesser;

8. opfordrer alle kompetente offentlige myndigheder, især myndigheder med 
retshåndhævende opgaver såsom politiet og retsvæsenet, til at informere offentligheden og 
sikre tilstrækkelig gennemsigtighed om deres brug af kunstig intelligens og beslægtede 
teknologier under udøvelsen af deres beføjelser, særligt på det strafferetlige område;

9. finder det af grundlæggende betydning ved anvendelsen af AI-systemer i forbindelse med 
en straffesag at sikre, at de grundlæggende strafferetslige principper overholdes, herunder 
retten til en retfærdig rettergang, princippet om formodet uskyld og retten til effektive 
retsmidler, samt at sikre uafhængig overvågning og kontrol af systemer til automatiseret 
beslutningstagning;

10. understreger vigtigheden af princippet om menneskelig kontrol og af verificering af AI-
producerede eller -assisterede output; minder om betydningen af spørgsmål vedrørende 
forvaltning, gennemsigtighed, forklarlighed og ansvarlighed med hensyn til at sikre 
respekten for de grundlæggende rettigheder og undgå potentielle fejl ved AI;

11. understreger sin forsigtige tilgang til anvendelsen af software til biometrisk genkendelse; 
fremhæver tvetydigheden som følge af en iboende utilstrækkelighed med hensyn til 
databeskyttelse samt krænkelser af privatlivets fred; noterer sig med bekymring fremmede 
landes sammenstilling af personoplysninger om borgere i Den Europæiske Union via 
udviklere og udbydere i den private sektor;

12. minder om, at kunstig intelligens i henhold til de gældende EU-regler om databeskyttelse 
og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kun må anvendes med 
henblik på biometrisk fjerngenkendelse, såfremt denne anvendelse er behørigt begrundet, 
forholdsmæssig og sker under iagttagelse af passende sikkerhedsforanstaltninger; bifalder 
anbefalingerne fra Kommissionens Ekspertgruppe på Højt Niveau vedrørende Kunstig 
Intelligens om en forholdsmæssig, velovervejet og risikobaseret anvendelse af biometrisk 
genkendelsesteknologi, som overholder lovgivningen om beskyttelse af 
personoplysninger; foreslår, at anvendelsen af denne teknologi skal være klart hjemlet i 
gældende lovgivning, og opfordrer Kommissionen til at vurdere, hvordan disse 
anbefalinger kan indarbejdes effektivt under særlig hensyntagen til retten til privatlivets 
fred og beskyttelse af personoplysninger;

13. er af den faste overbevisning, at afgørelser, som træffes af AI eller beslægtede 
teknologier, især inden for retsvæsen og retshåndhævelse, og som har en direkte og 
væsentlig indvirkning på fysiske og juridiske personer, bør være underkastet streng 
menneskelig kontrol og en behørig procedure;

14. mener, at det er nødvendigt at analysere, hvorvidt det ville være muligt at delegere 
retshåndhævelsesafgørelser til AI og, i bekræftende fald, under hvilke betingelser og i 
hvilken henseende medlemsstaterne kunne tillade en sådan anvendelse af AI; mener, at AI 
og beslægtede teknologier, som kan erstatte offentlige myndigheders afgørelser, bør 
behandles med den allerstørste forsigtighed; understreger behovet for at udvikle stærke 
etiske principper og særlige adfærdskodekser for udformning og anvendelse af AI med 
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henblik på at hjælpe de retshåndhævende myndigheder og de retslige myndigheder, for det 
tilfælde at retshåndhævelsesafgørelser delegeres til AI; henviser til det igangværende 
arbejde i Retsudvalget.
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