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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā tiesības uz taisnīgu tiesu ir Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā nostiprinātas pamattiesības un juridiski saistošas tiesības 
tiesībaizsardzības nolūkos; tā kā minētais attiecas uz visu kriminālprocesu, tostarp 
tiesībaizsardzību, un tā aizsardzība visos procedūras posmos izslēdz tādu pasākumu, 
tostarp tehnisku pasākumu, veikšanu, kuru tiešas vai netiešas sekas ir tiesību uz aizstāvību 
atņemšana pēc būtības; tā kā ar šo principu saistītās garantijas, jo īpaši „neatkarīgas 
tiesas” garantijas, „vienlīdzība likuma priekšā” un nevainīguma prezumpcija, 
krimināltiesību jomā ir stingrākas; tā kā šīs tiesības ir jāievēro jebkuros apstākļos, jo īpaši 
saistībā ar mākslīgā intelekta (MI) izmantošanu un jo īpaši ņemot vērā to, ka uz MI 
balstītās tehnoloģijas varētu ietekmēt dažādas cilvēktiesības;

B. tā kā vienmēr tiek piemērota personas datu aizsardzība saskaņā ar Vispārīgo datu 
aizsardzības regulu (VDAR)1 un citiem attiecīgiem tiesību aktiem, ja tādi ir piemērojami;

C. tā kā MI un saistītās tehnoloģijas, tostarp to pašmācības spējas, vienmēr ietver noteiktu 
cilvēka iejaukšanās līmeni;

D. tā kā MI ir potenciāls kļūt par krimināltiesību sistēmu pastāvīgu daļu;

E. tā kā MI un saistītās tehnoloģijas ir Savienības prioritāte, ņemot vērā straujo progresu 
tehnoloģiju nozarē un to, cik svarīgi ir būt modriem attiecībā uz to pašreizējo un turpmāko 
ietekmi uz unikālo Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību sistēmu; tā kā dažādās nozarēs jau 
tiek ieviests MI un ar to saistītās tehnoloģijas, piemēram, robotikas, transporta un 
veselības aprūpes nozarēs, kas ir tikai dažas nozares;

F. tā kā tādas tehnoloģijas kā MI un saistītās tehnoloģijas varētu izmantot krimināltiesību 
jomā, lai samazinātu noziedzības līmeni, atvieglotu konkrētas procedūras, izmantojot tās 
statistikas datu analītikas jomā noziedzības analīzē un novēršanā, kā arī atklātu un 
izmeklētu krimināllietas; tā kā Savienībai būtu jāturpina attīstīt savas spējas attiecībā uz 
programmatūru, datu glabāšanu un MI tehnoloģijām, lai uzlabotu nepilnības datu 
aizsardzības un privātuma jomā;

G. tā kā šīs tehnoloģijas var izmantot, lai izveidotu anonimizētas statistikas datubāzes, kas 
palīdz iestādēm, akadēmiskajām aprindām un likumdevējiem analizēt skaitļus un efektīvi 
izstrādāt politiku noziedzības novēršanai un palīdzēt likumpārkāpējiem sekmīgi 
reintegrēties sabiedrībā;

H. tā kā MI tiesiskajam regulējumam un tā piemērošanai krimināltiesībām vajadzības 
gadījumā būtu jāietver likumdošanas darbības, sākot ar obligātiem pasākumiem, lai 
novērstu praksi, kas neapšaubāmi apdraudētu pamattiesības un pamatbrīvības;

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 
4.5.2016., 1. lpp.).



PE652.371v02-00 4/8 AD\1212982LV.docx

LV

I. tā kā MI sistēmu nepārredzamības dēļ jaunie instrumenti, ko izmanto tiesas spriešanas 
kontekstā krimināllietās, varētu būt pretrunā ar dažām pamatbrīvībām;

J. tā kā ir jānovērš un jāmazina iespējamie riski, kas saistīti ar MI sistēmu piemērošanu 
krimināllietās, lai aizsargātu aizdomās turēto un apsūdzēto personu pamattiesības 
kriminālprocesā,

1. uzsver, cik būtiski ir pienācīgi novērtēt MI sistēmu izmantošanas riskus, piemēram, 
diskrimināciju un privātuma pārkāpumus, un ņemt vērā visu ētisko un operatīvo ietekmi, 
ko rada MI un ar to saistīto tehnoloģiju izmantošana mūsu sabiedrībā, jo īpaši valsts 
iestādēs, policijā un tiesu iestādēs tieslietu sistēmās, kā arī atbildības un pierādījumu 
jautājumus iespējamu kļūdu gadījumā saistībā ar MI sistēmu darbību; uzskata, ka ir 
nepieciešams skaidrs tiesiskais regulējums, lai noteiktu ierobežojumus un nodrošinātu 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus; uzskata, ka ētikas principi, piemēram, tie, kas 
noteikti Eiropas Padomes Eiropas Ētikas hartā par mākslīgā intelekta izmantošanu tiesu 
sistēmās un to vidē, būtu jāņem vērā un jāievēro publiskām un privātām struktūrām, kas ir 
atbildīgas par MI rīku un pakalpojumu sākotnējo izstrādi un attīstību, lai visām sociālās 
jomas ieinteresētajām personām būtu visaptveroša informācija par to uzņēmumu 
korporatīvajām struktūrām, kuri ražo MI programmas; uzsver cilvēka faktora nozīmi, kam 
vienmēr jābūt galīgajam lēmuma pieņēmējam uz MI tehnoloģijām balstītas 
programmatūras izmantošanā un krimināltiesību sistēmā gan īstenojot policijas iestāžu 
uzdevumus, gan spriežot tiesu krimināllietās; atkārtoti norāda, ka biometriskās atpazīšanas 
programmatūra būtu jāizmanto tikai situācijās, kad šāda izmantošana ir skaidri pamatota;

2. uzsver, ka ir nepieciešams izveidot un saglabāt līdzsvaru starp MI sistēmu izmantošanu 
kriminālprocesā un visu Eiropas un starptautiskajās tiesībās paredzēto pamattiesību un 
procesuālo garantiju ievērošanu;

3. uzsver, ka ir svarīgi, lai MI lēmumu pieņemšanas procesā tiktu izmantots, pienācīgi 
ievērojot tiesiskuma un tiesu iestāžu neatkarības principus;

4. aicina Komisiju, pilnībā ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu un E–privātuma 
direktīvu2, sīkāk precizēt noteikumus par to datu aizsardzību un apmaiņu, ko ar MI un 
saistītajām tehnoloģijām savāc iestādes, kuras ir pilnvarotas vākt un/vai apstrādāt šādus 
datus, tostarp nepersonizētus un anonimizētus datus, kas tieši vai netieši identificē 
personas; turklāt uzsver, ka tiesībām uz taisnīgu tiesu būtu jāietver iedzīvotāju un 
tiesvedības dalībnieku tiesības piekļūt šiem datiem, jo īpaši, ja tie iegūti no to 
personīgajām ierīcēm vai iekārtām, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kā arī 
tiesības uz aizstāvību, tiklīdz ir kādā veidā ir skarta viņu juridiskā atbildība;

5. uzsver, ka ir svarīgi palielināt krimināllietās izmantoto MI sistēmu pārredzamību, lai 
nodrošinātu tiesu iestāžu uzraudzību, un nodrošināt, ka MI un saistīto tehnoloģiju 
izstrādātāji nodrošina pietiekamu algoritmu un algoritmisko lēmumu pārredzamības 
līmeni kompetento iestāžu un iedzīvotāju interesēs; uzsver pušu vispārējās tiesības piekļūt 
procesiem, kas saistīti ar datu vākšanu, prognozi sniedzošiem novērtējumiem, ko izmanto 
noziedzības novēršanai, pierādījumu kataloģizēšanai un novērtēšanai krimināllietās, kā arī 
noteikt, vai aizdomās turētais var apdraudēt sabiedrību, ja to neierobežo spēkā esošie ES 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).
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tiesību akti, piemēram, Direktīva (ES) 2016/6803; turklāt uzsver, cik svarīgi ir spēt piekļūt 
ar MI vai ar tā atbalstu iegūtiem rezultātiem un galu galā noteikt atbildību par paziņošanas 
procedūrām un MI un saistīto tehnoloģiju lomu krimināllietās, jo īpaši attiecībā uz liela 
pierādījumu apjoma analīzi kriminālizmeklēšanā un aizdomās turēto vai noziedzīgos 
nodarījumos cietušo identificēšanu; atgādina par to, cik svarīgi ir jautājumi, kas saistīti ar 
pārvaldību, pamattiesībām un procesuālajām garantijām, nediskrimināciju, 
pārskatatbildību, pārredzamību, objektivitāti, taisnīgumu un MI un saistīto tehnoloģiju 
intelektuālo integritāti, vienlaikus uzsverot nepieciešamību vienmēr nodrošināt cilvēka 
veiktu pārraudzību; uzstāj, ka tiesu iestādēm ir pienākums pamatot savus lēmumus, tostarp 
gadījumos, kad tiek izmantoti ar MI atbalstīto tehnoloģiju nodrošināti pierādījumi, kam 
nepieciešama augsta līmeņa tiesu iestāžu pārbaude un stingri pieņemamības kritēriji, 
saskaņā ar 2017. gada 16. februāra rezolūciju par robotiku4, kurā uzsvērts, ka vienmēr 
vajadzētu būt iespējai sniegt pamatojumu jebkuram lēmumam, kas pieņemts ar MI 
palīdzību un kas var ietekmēt vienas vai vairāku cilvēku dzīvi; atgādina atšķirību starp MI 
un ar to saistīto tehnoloģiju izmantošanu noziedzības novēršanā un tiesas spriešanā 
krimināllietās; uzsver, ka MI tehnoloģijām vienmēr ir jāpilda pakārtota loma;

6. atgādina, ka vissmagākos MI un saistīto tehnoloģiju ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, 
masveida novērošanu, profilēšanu un prognozējošas policijas programmas, ar kurām 
varētu novērtēt, kur varētu notikt noziegums, kur varētu atrasties aizdomās turētās 
personas, personas iespēju kļūt par cietušo noziedzīgā nodarījumā, neaizsargātību, 
paziņošanu par pazušanu vai par to, ka kāds cietis no noziedzīga nodarījuma, vai par kādu 
pastāv aizdomas par vardarbības ģimenē vai seksuāla nodarījuma izdarīšanu, kā arī 
pienācīgu procesuālo tiesību pārkāpumus var veikt valsts iestādes, kas darbojas 
tiesībaizsardzības jomā;

7. uzsver, cik svarīgi ir izmantot automātiski ģenerētus datus pierādījumu vākšanā un 
analīzē; atgādina, ka gan noziedzības novēršanā, gan tiesas spriešanā krimināllietās kļūdas 
datu ievades un izvades analīzē, kā arī to interpretācijā vai to iespējamā ļaunprātīgā 
izmantošana var sakņoties iesaistītajā cilvēkfaktorā, un tādēļ aicina ievērot piesardzīgu 
pieeju, analizējot MI tehnoloģiju izmantošanas efektivitāti un piemērotību visos lēmumu 
pieņemšanas procesos;

8. aicina visas kompetentās valsts iestādes, jo īpaši tiesībaizsardzības iestādes, piemēram, 
policiju un tiesu iestādes, informēt sabiedrību par MI un saistīto tehnoloģiju izmantošanu 
un nodrošināt pietiekamu pārredzamību, īstenojot savas pilnvaras, jo īpaši krimināltiesību 
jomā;

9. uzskata, ka ir būtiski, lai MI sistēmu piemērošana kriminālprocesā nodrošinātu, ka tiek 
ievēroti kriminālprocesa pamatprincipi, tostarp tiesības uz taisnīgu tiesu, nevainīguma 
prezumpcijas princips un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, kā arī veikta 
automatizētas lēmumu pieņemšanas sistēmu uzraudzība un neatkarīga kontrole;

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu 
apriti (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).
4 Eiropas Parlamenta 2017. gada 16. februāra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par Civiltiesību noteikumiem 
par robotiku (OV C 252, 18.7.2018., 239. lpp.).
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10. uzsver, cik svarīgs ir princips par cilvēka īstenotu procesa kontroli un MI ģenerēto vai ar 
MI atbalstīto rezultātu verifikācija; atgādina, cik svarīgi ir jautājumi, kas saistīti ar 
pārvaldību, pārredzamību, izskaidrojamību un pārskatatbildību, lai nodrošinātu 
pamattiesību ievērošanu un izvairītos no iespējamām MI kļūmēm;

11. uzsver savu piesardzīgo pieeju attiecībā uz biometriskās atpazīšanas programmatūras 
izmantošanu; uzsver divdomību, ko rada nepilnība pati par sevi attiecībā uz datu 
aizsardzību, kā arī datu privātuma pārkāpumi; ar bažām norāda uz ārvalstu veikto 
iedzīvotāju personas datu apkopošanu Eiropas Savienībā, izmantojot privātā sektora 
izstrādātājus un pakalpojumu sniedzējus;

12. atgādina, ka saskaņā ar pašreizējiem ES datu aizsardzības noteikumiem un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu MI var izmantot tikai attālinātas biometrijas nolūkos, ja 
šāda izmantošana ir pienācīgi pamatota, samērīga un tai piemēro atbilstošus aizsardzības 
pasākumus; atzinīgi vērtē Komisijas augsta līmeņa ekspertu grupas MI jautājumos 
ieteikumus par samērīgu, apsvērtu un uz risku balstītu biometrisko atpazīšanas tehnoloģiju 
izmantošanu saskaņā ar tiesību aktiem par personas datu aizsardzību; ierosina, ka šādu 
tehnoloģiju izmantošanai ir jābūt skaidri pamatotai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību 
aktiem, un ierosina Komisijai izvērtēt, kā efektīvi iekļaut šos ieteikumus, jo īpaši attiecībā 
uz tiesībām uz privāto dzīvi un personas datu aizsardzību;

13. kategoriski uzskata, ka MI vai saistīto tehnoloģiju lēmumi, jo īpaši tieslietu un 
tiesībaizsardzības jomā, kam ir tieša un būtiska ietekme uz fizisku vai juridisku personu 
tiesībām un pienākumiem, būtu jāpakļauj stingrai cilvēka veiktai pārbaudei un toe 
jāpieņem likumā paredzētajā kārtībā;

14. uzskata, ka ir jāanalizē, vai ir lietderīgi, lai tiesībaizsardzības lēmumi būtu daļēji 
deleģējami MI, un, ja tas tā ir, tad ar kādiem nosacījumiem un attiecībā uz ko šādu MI 
izmantošanu varētu atļaut; uzskata, ka pret MI un saistītajām tehnoloģijām, kas var aizstāt 
valsts iestāžu lēmumus, būtu jāizturas ar vislielāko piesardzību; uzsver nepieciešamību 
izstrādāt stingrus ētikas principus un īpašus rīcības kodeksus MI izstrādei un 
izmantošanai, lai palīdzētu tiesībaizsardzības iestādēm un tiesu iestādēm gadījumā, ja 
tiesībaizsardzības lēmumi tiek deleģēti MI; atsaucas uz pašreizējo darbu Juridiskajā 
komitejā.
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