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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη αποτελεί θεμελιώδες και νομικά 
δεσμευτικό δικαίωμα που κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους 
σκοπούς της επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι εφαρμόζεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής του νόμου , και 
ότι οι κανόνες διαφύλαξής του αποκλείουν, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τη λήψη 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, των οποίων άμεση ή έμμεση 
συνέπεια είναι η στέρηση της ουσίας των δικαιωμάτων υπεράσπισης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εγγυήσεις που συνδέονται με την εν λόγω αρχή, ιδίως εκείνες του «ανεξάρτητου 
δικαστηρίου», της «ισότητας ενώπιον του νόμου» και του τεκμηρίου αθωότητας, είναι 
αυστηρότερες στον τομέα του ποινικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά σε όλες τις περιπτώσεις, ιδίως στο πλαίσιο της χρήσης 
της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), δεδομένου μάλιστα ότι οι τεχνολογίες που βασίζονται 
στην ΤΝ θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο σε διάφορα ανθρώπινα δικαιώματα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα 
με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)1 και άλλη σχετική 
νομοθεσία, κατά περίπτωση, εφαρμόζεται ανά πάσα στιγμή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ και οι συναφείς τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των 
ικανοτήτων αυτοδιδασκαλίας τους, εμπεριέχουν ένα ορισμένο επίπεδο ανθρώπινης 
παρέμβασης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ θα μπορούσε να καταστεί μόνιμο μέρος των συστημάτων 
ποινικού δικαίου·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ και οι συναφείς τεχνολογίες αποτελούν προτεραιότητα για 
την Ένωση, δεδομένων της ταχείας προόδου στον τεχνολογικό τομέα και της σημασίας 
της επαγρύπνησης σχετικά με τον τρέχοντα και τον μελλοντικό αντίκτυπό τους στο 
μοναδικό ευρωπαϊκό σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι διάφοροι τομείς εφαρμόζουν ήδη ΤΝ και συναφείς τεχνολογίες, όπως οι τομείς 
της ρομποτικής, των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τεχνολογίες όπως η ΤΝ και οι συναφείς τεχνολογίες θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα του ποινικού δικαίου με στόχο τη μείωση της 
εγκληματικότητας, τη διευκόλυνση ορισμένων διαδικασιών μέσω της χρήσης τους για την 
ερμηνεία στατιστικών δεδομένων κατά την ανάλυση και πρόληψη του εγκλήματος, όπως 
επίσης για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1-88).
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ότι η Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τις ικανότητές της όσον αφορά το 
λογισμικό, την αποθήκευση δεδομένων και τις τεχνολογίες ΤΝ, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανεπάρκειες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την 
ιδιωτικότητα ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία ανώνυμων στατιστικών βάσεων δεδομένων που θα βοηθούν τις αρχές, τους 
πανεπιστημιακούς και τους νομοθέτες να αναλύουν αριθμητικά στοιχεία και να 
σχεδιάζουν αποτελεσματικά πολιτικές για την πρόληψη της εγκληματικότητας, και να 
βοηθούν τους παραβάτες να επανενταχθούν επιτυχώς στην κοινωνία·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο της ΤΝ και η εφαρμογή της στο ποινικό δίκαιο 
θα πρέπει να περιλαμβάνει νομοθετική δράση όπου απαιτείται, αρχής γενομένης από 
υποχρεωτικά μέτρα για την πρόληψη πρακτικών που αναμφίβολα υπονομεύουν 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του εγγενώς αδιαφανούς χαρακτήρα των συστημάτων ΤΝ, 
τα νέα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης ενδέχεται 
να έρχονται σε σύγκρουση με ορισμένες θεμελιώδεις ελευθερίες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με την εφαρμογή 
συστημάτων ΤΝ σε ποινικές υποθέσεις πρέπει να αποτρέπονται και να μετριάζονται 
προκειμένου να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των υπόπτων και των 
κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες·

1. τονίζει ότι έχει καθοριστική σημασία να εκτιμώνται σωστά οι κίνδυνοι από τη χρήση 
συστημάτων ΤΝ, όπως οι διακρίσεις και οι παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, και να 
εξετάζονται όλες οι δεοντολογικές και επιχειρησιακές επιπτώσεις της χρήσης ΤΝ και 
συναφών τεχνολογιών στην κοινωνία μας, ιδίως από τις κρατικές αρχές, τις αστυνομικές 
αρχές και τις δικαστικές αρχές στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης, όπως επίσης να 
αξιολογούνται τα ζητήματα ευθύνης και απόδειξης σε περίπτωση δυνητικών σφαλμάτων 
που συνδέονται με τη λειτουργία συστημάτων ΤΝ· θεωρεί ότι απαιτείται ένα σαφές 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τον καθορισμό ορίων και την παροχή των αναγκαίων 
διασφαλίσεων· θεωρεί ότι οι δεοντολογικές αρχές, όπως αυτές που ορίζονται στον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα και στο περιβάλλον τους, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 
είναι υπεύθυνοι για τον αρχικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών 
ΤΝ, έτσι ώστε όλοι οι κοινωνικοί φορείς να μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση σχετικά με τις εταιρικές δομές των επιχειρήσεων που παράγουν 
προγράμματα ΤΝ· τονίζει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, ο οποίος πρέπει πάντα 
να λαμβάνει την τελική απόφαση κατά τη χρήση λογισμικού βασιζόμενου σε τεχνολογία 
ΤΝ και εντός του ποινικού συστήματος, είτε στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου από την 
αστυνομία είτε στην ποινική δικαιοσύνη· επαναλαμβάνει ότι λογισμικό βιομετρικής 
αναγνώρισης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι σαφώς 
δικαιολογημένο·

2. τονίζει την ανάγκη να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύ της χρήσης 
συστημάτων ΤΝ στις ποινικές διαδικασίες και του σεβασμού όλων των θεμελιωδών 
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δικαιωμάτων και των δικονομικών εγγυήσεων που προβλέπονται στο ευρωπαϊκό και στο 
διεθνές δίκαιο·

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΤΝ να χρησιμοποιείται με τον δέοντα σεβασμό των αρχών 
του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων·

4. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω τους κανόνες για την προστασία και την 
ανταλλαγή των δεδομένων που συλλέγονται μέσω ΤΝ και συναφών τεχνολογιών από τις 
αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να συλλέγουν και/ή να επεξεργάζονται τα εν λόγω 
δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των μη προσωπικών και ανωνυμοποιημένων 
δεδομένων που επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ατόμων, με πλήρη τήρηση 
του ΓΚΠΔ και της οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες2· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των πολιτών και των διαδίκων να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα 
δεδομένα, ιδίως όταν συλλέγονται από προσωπικές συσκευές ή εξοπλισμό τους, σύμφωνα 
με τον ΓΚΠΔ, αλλά και για τους σκοπούς του δικαιώματος υπεράσπισής τους αμέσως 
μετά την ενεργοποίηση της νομικής ευθύνης τους·

5. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η διαφάνεια των συστημάτων ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται σε υποθέσεις ποινικής δικαιοσύνης, προκειμένου να είναι δυνατή η 
δικαστική εποπτεία ,και να διασφαλιστεί ότι οι φορείς ανάπτυξης εφαρμογών ΤΝ και 
συναφών τεχνολογιών παρέχουν επαρκές επίπεδο διαφάνειας των αλγορίθμων και των 
αλγοριθμικών αποφάσεων προς όφελος των αρμόδιων αρχών και των πολιτών· τονίζει το 
γενικό δικαίωμα των μερών να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες που σχετίζονται με τη 
συλλογή δεδομένων, τις προγνωστικές αξιολογήσεις που χρησιμοποιούνται για την 
πρόληψη του εγκλήματος, την καταλογογράφηση και την αξιολόγηση των ποινικών 
αποδεικτικών στοιχείων και τον προσδιορισμό του κατά πόσον ένας ύποπτος μπορεί να 
αποτελέσει κίνδυνο για την κοινωνία εάν δεν του επιβληθούν περιορισμοί από το ισχύον 
δίκαιο της ΕΕ, όπως η οδηγία (ΕΕ) 2016/6803· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία της 
δυνατότητας πρόσβασης στα παραγόμενα ή υποστηριζόμενα από ΤΝ αποτελέσματα και, 
σε τελική ανάλυση, του καθορισμού της ευθύνης για τις διαδικασίες κοινοποίησης και 
του ρόλου της ΤΝ και των συναφών τεχνολογιών σε ποινικές υποθέσεις, ιδίως όσον 
αφορά την ανάλυση μεγάλου όγκου αποδεικτικών στοιχείων στις ποινικές έρευνες και την 
ταυτοποίηση υπόπτων ή θυμάτων εγκληματικών πράξεων· υπενθυμίζει τη σημασία των 
ζητημάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
διαδικαστικές εγγυήσεις, την απαγόρευση των διακρίσεων, τη λογοδοσία , τη διαφάνεια , 
την αμεροληψία, τη δικαιοσύνη και τη διανοητική ακεραιότητα της ΤΝ και των συναφών 
τεχνολογιών, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να διασφαλίζεται ανθρώπινη εποπτεία 
ανά πάσα στιγμή· εμμένει στην άποψη ότι οι δικαστικές αρχές πρέπει να υποχρεούνται να 
αιτιολογούν τις αποφάσεις τους, μεταξύ άλλων όταν χρησιμοποιούν αποδεικτικά στοιχεία 

2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με 
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37·
3 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 89).
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που παρέχονται από τεχνολογίες υποστηριζόμενες από ΤΝ, οι οποίες απαιτούν υψηλό 
επίπεδο δικαστικού ελέγχου και αυστηρά κριτήρια παραδεκτού, σύμφωνα με το ψήφισμά 
του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη ρομποτική4, το οποίο τονίζει ότι θα πρέπει 
πάντα να είναι δυνατόν να παρέχεται το σκεπτικό κάθε απόφασης που λαμβάνεται με τη 
βοήθεια ΤΝ και μπορεί να έχει αντίκτυπο στη ζωή ενός ή περισσότερων ατόμων· 
υπενθυμίζει τη διάκριση μεταξύ της χρήσης ΤΝ και συναφών τεχνολογιών για την 
πρόληψη του εγκλήματος και της ποινικής δικαιοσύνης· τονίζει ότι οι τεχνολογίες 
τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να διαδραματίζουν πάντοτε δευτερεύοντα ρόλο·

6. υπενθυμίζει ότι οι σοβαρότερες καταχρήσεις της ΤΝ και των συναφών τεχνολογιών, όπως 
η μαζική παρακολούθηση, η κατάρτιση προφίλ και τα προγράμματα προληπτικής 
αστυνόμευσης τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν πού είναι πιθανό να διαπραχθεί 
έγκλημα, πού είναι πιθανόν να εντοπιστούν ύποπτοι, τι πιθανότητες έχει κάποιος να πέσει 
θύμα εγκλήματος, να βρεθεί σε επισφαλή θέση, να αναφερθεί ως εξαφανισθείς, ή να γίνει 
θύμα ή αυτουργός ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικού αδικήματος, όπως επίσης οι 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων δίκαιης δίκης, μπορούν να προέλθουν από δημόσιες αρχές 
που ενεργούν στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης αυτοπαραγόμενων δεδομένων για τη συλλογή και 
την ανάλυση αποδεικτικών στοιχείων· υπενθυμίζει ότι, τόσο στην πρόληψη του 
εγκλήματος όσο και στην ποινική δικαιοσύνη, η εσφαλμένη ή πιθανώς καταχρηστική 
ανάλυση και ερμηνεία των εισροών και εκροών δεδομένων μπορεί να οφείλεται στον 
εμπλεκόμενο ανθρώπινο παράγοντα, και ζητεί, συνεπώς, μια προσεκτική προσέγγιση 
κατά την ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας της χρήσης 
τεχνολογιών ΤΝ σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

8. ζητεί από όλες τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, ιδίως τις αρχές επιβολής του νόμου, όπως η 
αστυνομία και οι δικαστικές αρχές, να ενημερώνουν το κοινό και να εξασφαλίζουν 
επαρκή διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση ΤΝ και συναφών τεχνολογιών κατά την άσκηση 
των εξουσιών τους, ιδίως σε ζητήματα ποινικού δικαίου·

9. θεωρεί καθοριστικό, η εφαρμογή συστημάτων ΤΝ στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών να 
διασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της ποινικής διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, της αρχής του τεκμηρίου 
αθωότητας και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής, καθώς και τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης και του ανεξάρτητου ελέγχου των αυτοματοποιημένων συστημάτων 
λήψης αποφάσεων·

10. υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής του ελέγχου από τον άνθρωπο και της επαλήθευσης 
των αποτελεσμάτων που παράγονται ή υποστηρίζονται από ΤΝ· υπενθυμίζει τη σημασία 
των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια, την εξηγησιμότητα 
και τη λογοδοσία για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
αποφυγή πιθανών σφαλμάτων στην ΤΝ·

11. τονίζει την προσεκτική προσέγγισή του όσον αφορά τη χρήση λογισμικού βιομετρικής 
αναγνώρισης· επισημαίνει την ασάφεια που προκύπτει από την εγγενή ανεπάρκεια όσον 

4 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, με συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής (2015/2103(INL)) (ΕΕ C 252 της 18.7.2018, 
σ. 239).
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αφορά την προστασία των δεδομένων, καθώς και τις παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των 
δεδομένων· επισημαίνει με ανησυχία την πολλαπλή συγκέντρωση προσωπικών 
δεδομένων σχετικά με πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ξένες χώρες, μέσω φορέων 
ανάπτυξης λογισμικού και παρόχων του ιδιωτικού τομέα·

12. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΤΝ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς εξ αποστάσεως βιομετρικής αναγνώρισης, 
εφόσον η χρήση αυτή είναι δεόντως αιτιολογημένη και αναλογική, και υπόκειται σε 
επαρκείς διασφαλίσεις· επικροτεί τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου για την ΤΝ της Επιτροπής όσον αφορά την αναλογική χρήση της τεχνολογίας 
βιομετρικής αναγνώρισης σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· 
προτείνει, η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής να είναι σαφώς δικαιολογημένη βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας, και η Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα 
ενσωματώσει αποτελεσματικά τις εν λόγω συστάσεις, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα 
στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·

13. πιστεύει ακράδαντα ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται από ΤΝ ή συναφείς τεχνολογίες, 
ιδίως στους τομείς της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, οι οποίες έχουν άμεσο 
και σημαντικό αντίκτυπο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών 
προσώπων, θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρή επαλήθευση από άνθρωπο και δέουσα 
διαδικασία·

14. θεωρεί αναγκαίο να αναλυθεί κατά πόσον είναι σκόπιμο, αποφάσεις επιβολής του νόμου 
να μπορούν εν μέρει να μεταβιβαστούν στην ΤΝ και, εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις και 
σε ποιο πλαίσιο θα μπορούσε να επιτραπεί μια τέτοια χρήση της ΤΝ· θεωρεί ότι η ΤΝ και 
οι συναφείς τεχνολογίες που μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις στη θέση δημόσιων 
αρχών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή· τονίζει την ανάγκη 
να αναπτυχθούν ισχυρές δεοντολογικές αρχές και ειδικοί κώδικες δεοντολογίας για τον 
σχεδιασμό και τη χρήση της ΤΝ, ώστε να βοηθηθούν οι φορείς επιβολής του νόμου και οι 
δικαστικές αρχές σε περίπτωση που ανατεθούν αποφάσεις επιβολής του νόμου σε ΤΝ· 
επισημαίνει ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνεχίζει να εργάζεται επί του θέματος.
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