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Pozměňovací návrh 1
Patrick Breyer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
které platí i při prosazování práva;

A. vzhledem k tomu, že základní 
práva a svobody zakotvené v Listině 
základních práv Evropské unie, jako je 
respektování soukromého života, ochrana 
osobních údajů, svoboda myšlení, svědomí 
a náboženského vyznání, svoboda 
shromažďování a sdružování, ale také 
rovnost před zákonem jako zákaz 
diskriminace, jakož i občanská práva, 
jako jsou svoboda pohybu a pobytu, právo 
na spravedlivý proces, presumpce neviny a 
právo na obhajobu, by neměly být 
ohroženy využíváním umělé inteligence a 
souvisejících technologií a měly by pro 
prosazování práva platit za všech 
okolností;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
které platí i při prosazování práva;

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
jehož ochrana ve všech fázích řízení 
zakazuje přijímání opatření včetně 
technických, jejichž přímým či nepřímým 
důsledkem je zbavení práva na obhajobu 
jeho podstaty, a vzhledem k tomu, že 
záruky spojené s touto zásadou, zejména 
záruka „nezávislého soudu“, záruka 
„rovnosti před zákonem“ a presumpce 
neviny, jsou v oblasti trestního práva 
přísnější;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Franco Roberti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
které platí i při prosazování práva;

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním a při 
uplatňování práva závazným právem 
zakotveným v Listině základních práv 
Evropské unie a v Evropské úmluvě o 
lidských právech;

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
které platí i při prosazování práva;

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
zakotveným v Listině základních práv 
Evropské unie, které platí celém trestním 
řízení včetně prosazování práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
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které platí i při prosazování práva; které platí i při prosazování práva, a k 
tomu, že technologie na základě UI by 
mohly mít dopad na různá lidská práva ;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
které platí i při prosazování práva;

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
které musí být dodrženo za všech 
okolností, a to i při používání UI;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
které platí i při prosazování práva;

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
které platí i při prosazování práva a ve 
všech případech;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sabrina Pignedoli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je základním právem, 
které platí i při prosazování práva;

A. vzhledem k tomu, že právo na 
spravedlivý proces je jedním ze základních 
práv, která platí i při prosazování práva;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že ochrana 
osobních údajů v souladu s obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů a 
případně dalšími příslušnými právními 
předpisy je platná za všech okolností;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Patrick Breyer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence a související technologie 
včetně jejich schopnosti se samostatně 
učit vždy zahrnují určitou úroveň lidských 
zásahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Emil Radev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence má potenciál stát se trvalou 
součástí systémů trestního práva;

Or. bg

Pozměňovací návrh 12
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence a související technologie jsou 
pro Unii prioritou, a to s ohledem na 
rychlý pokrok v odvětví technologií a na 
význam ostražitosti nad jejich dopadem na 
jedinečný evropský systém práv duševního 
vlastnictví; vzhledem k tomu, že řada 
odvětví již umělou inteligenci a související 
technologie využívá, například robotika, 
doprava a zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Patrick Breyer

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, přispějí ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k fungování 
systémů trestního soudnictví;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Franco Roberti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, přispějí ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k fungování 
systémů trestního soudnictví;

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, mohou přispět k 
předcházení určitým druhům trestné 
činnosti, a tedy ke snižování kriminality, 
že jejich používání k analýze statistických 
údajů v rámci analýz a předcházení 
trestným činům může poskytovat 
užitečnou podporu vyšetřovací činnosti 
policejních orgánů, přičemž je třeba 
zajistit dodržování procesních záruk 
týkajících se ochrany soukromí, jak je 
zaručuje právní stát a právní předpisy o 
ochraně osobních údajů ve smyslu 
obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů, zejména jeho článek 22, podle nějž 
každý má právo nebýt předmětem 
rozhodnutí, které má právní účinky nebo 
má významné účinky, pokud jde o údaje 
založené výhradně na automatizovaném 
zpracování údajů určených k posouzení 
aspektů jeho osobnosti; vzhledem k tomu, 
že používání těchto technologií může 
navíc přispět ke zlepšení účinnosti a 
efektivity fungování systémů trestního 
soudnictví,ačkoli by tyto algoritmy – 
takzvané automatizované systémy 
rozhodování – neměly být používány k 
nahrazení lidského myšlení v konečných 
rozhodnutích, aby se zabránilo 
deterministickému přístupu a aby se 
zajistilo, že všechna rozhodnutí budou 
založena na svobodném rozhodnutí těch, 
kteří mají rozhodovat a jejichž rozhodnutí 
musí být vždy odůvodnitelná, odpovědná a 
bez předsudků;

Or. it
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Pozměňovací návrh 15
Caterina Chinnici

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, přispějí ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k fungování 
systémů trestního soudnictví;

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, mohou přispět k 
předcházení určitým druhům trestných 
činů, a tedy ke snížení míry trestné 
činnosti, že jejich využívání analýzy 
statistických údajů v rámci analýzy a 
prevence trestných činů může napomoci 
činnosti policejních orgánů, pokud jsou v 
souladu se zavedenými procesními 
zárukami právního státu a právních 
předpisů o ochraně osobních údajů 
stanovených v GDPR; stejně jako v 
případě použití jako nástroje technické 
podpory mohou přispět k zefektivnění 
fungování a fungování systémů trestního 
soudnictví, ale v žádném případě nelze pro 
účely rozhodování použít 
tzv. automatizované systémy, algoritmy 
založené na umělé inteligenci;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, přispějí ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k fungování 
systémů trestního soudnictví;

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, mohou přispět ke 
snižování kriminality, usnadnit některé 
postupy prostřednictvím analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k fungování 
systémů trestního soudnictví; vzhledem k 
tomu, že Unie do značné míry spoléhá na 
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externí data, což je klíčovým faktorem 
účinnosti a optimálních pracovních 
podmínek algoritmů založených na umělé 
inteligenci, jakož i na zahraničních 
poskytovatelích umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, přispějí ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k fungování 
systémů trestního soudnictví;

B. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence a související technologie 
mohou přinést významné výhody v oblasti 
trestního práva, například přispět ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a účinnější, 
stejně jako k účinnějšímu odhalování a 
vyšetřování trestních případů, jakož i k 
fungování systémů trestního soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, přispějí ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k fungování 
systémů trestního soudnictví;

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, přispějí ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k lepšímu 
fungování systémů a postupů trestního 
soudnictví, pokud jde o jejich kvalitu a 
rychlost;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, přispějí ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k fungování 
systémů trestního soudnictví;

B. vzhledem k tomu, že z 
dlouhodobého hlediska by digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, mohly lidskému 
rozhodování, které bude vždy mít přední 
místo, poskytovat podporu ke snižování 
kriminality, použití studia statistických 
údajů při analýze trestných činů a jejich 
předcházení a k fungování systémů 
trestního soudnictví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, přispějí ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k fungování 
systémů trestního soudnictví;

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, by mohy být 
využity k předcházení trestným činům;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, přispějí ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k fungování 
systémů trestního soudnictví;

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, mohou přispět ke 
snižování kriminality prostřednictvím 
použití analýz statistických údajů při 
analýze trestných činů a jejich předcházení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Sabrina Pignedoli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, přispějí ke 
snižování kriminality, použití analýz 
statistických údajů při analýze trestných 
činů a jejich předcházení a k fungování 
systémů trestního soudnictví;

B. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie, jako jsou umělá inteligence a 
související technologie, mohou být využity 
k analýze statistických údajů při analýze 
trestných činů a jejich předcházení a 
přispět k řádnému fungování systémů 
trestního soudnictví;

Or. it

Pozměňovací návrh 23
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že software pro 
rozpoznávání obličeje se stává čím dál 
spornějším a světové vedoucí softwarové 
společnosti zastavily veškerý výzkum 
otázek týkajících se vážného znepokojení 
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nad porušováním zásad ochrany údajů a 
obav o veřejnou bezpečnost; vzhledem k 
tomu, že software pro rozpoznávání 
obličeje a podobný software může mít 
velký potenciál, pokud jde o pomoc policii 
a dalším orgánům při vymáhání práva, 
předcházení trestné činnosti a snižování 
administrativní zátěže trestního 
soudnictví, a to s ohledem na četné 
dopady a meziodvětvové účinky takového 
softwaru, je zapotřebí další diskuse; 
vzhledem k tomu, že další rozvoj 
evropského odvětví dat a úsilí o snížení 
závislosti Unie na zahraničních 
vývojářích softwaru, zahraničních datech 
a službách založených na technologii 
umělé inteligence výrazně zlepší stávající 
nedostatky v oblasti ochrany údajů a 
soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že tyto 
technologie lze využít k vytváření 
statistických anonymizovaných databází, 
které pomáhají orgánům,akademickým 
pracovníkům a zákonodárcům analyzovat 
číselné údaje a účinně navrhovat politiky, 
jak předcházet trestné činnosti a pomáhat 
pachatelům úspěšně se začlenit do 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sabrina Pignedoli

Návrh stanoviska
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Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že vzhledem k 
přirozeně neprůhledné povaze systémů UI 
mohou nové nástroje používané v 
kontextu trestního soudnictví být v 
rozporu s řadou základních svobod;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že právní rámec 
pro umělou inteligenci a její uplatňování 
v trestním právu by měl v případě potřeby 
zahrnovat legislativní opatření počínaje 
závaznými opatřeními, která zabrání 
praktikám, jež by nepochybně narušily 
základní práva a svobody;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sabrina Pignedoli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
předcházení a zmírňování případných 
rizik spojených s používáním systémů 
umělé inteligence v oblasti trestního 
soudnictví, aby byla zajištěna základní 
práva podezřelých a obviněných v 
trestním řízení;
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Or. it

Pozměňovací návrh 28
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je důležité posoudit 
etické a provozní důsledky použití umělé 
inteligence a souvisejících technologií v 
rámci systémů trestního soudnictví;

1. zdůrazňuje, že etické a provozní 
důsledky použití umělé inteligence a 
souvisejících technologií v rámci systémů 
trestního soudnictví musí být předmětem 
co nejdůkladnějšího možného 
předběžného posouzení, že unáhlené 
kroky k jejich využívání v policejním a 
soudním vyšetřování, kontradiktorní 
diskusi stran nebo vyhlášení rozsudků by 
představovaly neodůvodněná rizika, 
pokud jde o ochranu osobních svobod a 
související zásadu individuální 
odpovědnosti, a že v této souvislosti by 
žádný členský stát neměl zavádět ani 
certifikovat postupy „prediktivní 
spravedlnosti“, jejíž výsledky byly 
katastrofální, zejména pokud jde o 
diskriminační předsudky, kdykoli byly tyto 
postupy testovány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Franco Roberti

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je důležité posoudit 
etické a provozní důsledky použití umělé 
inteligence a souvisejících technologií v 
rámci systémů trestního soudnictví;

1. zdůrazňuje, že etické a provozní 
důsledky používání umělé inteligence a 
souvisejících technologií v rámci systémů 
trestního soudnictví musí být úzce spjaty s 
dodržováním přísných etických zásad, 
jako jsou zásady stanovené v Evropské 
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etické chartě o používání umělé 
inteligence v soudních systémech a jejich 
prostředí, na něž by se měly řídit veřejné a 
soukromé subjekty odpovědné za původní 
návrh a vývoj nástrojů a služeb UI, aby 
všechny sociální subjekty mohly mít úplné 
informace o podnikových strukturách 
společností, které vytvářejí programy 
umělé inteligence;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je důležité posoudit 
etické a provozní důsledky použití umělé 
inteligence a souvisejících technologií v 
rámci systémů trestního soudnictví;

1. zdůrazňuje, že je důležité posoudit 
etické a provozní důsledky použití umělé 
inteligence a souvisejících technologií v 
rámci systémů trestního soudnictví; 
zdůrazňuje význam lidského faktoru, který 
vždy musí být tím, kdo činí konečné 
rozhodnutí, a úloha softwaru a aplikací 
založených na technologiích UI by měla v 
rámci trestního systému být jen 
podpůrnou úlohou, ať už v oblasti 
policejního prosazování práva nebo 
trestního soudnictví; opakuje, že software 
pro biometrické rozpoznávání by měl být 
zaváděn pouze v jasně odůvodněných 
situacích a neměl by se stát normou;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Caterina Chinnici

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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1. zdůrazňuje, že je důležité posoudit 
etické a provozní důsledky použití umělé 
inteligence a souvisejících technologií v 
rámci systémů trestního soudnictví;

1. zdůrazňuje, že etické a provozní 
důsledky související s využíváním umělé 
inteligence a souvisejících technologií v 
rámci systémů trestního soudnictví lze 
posuzovat pouze v souladu s přísnými 
etickými zásadami, jako jsou zásady 
zakotvené v Evropské etické chartě pro 
používání umělé inteligence v soudních 
systémech“ Rady Evropy;

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je důležité posoudit 
etické a provozní důsledky použití umělé 
inteligence a souvisejících technologií v 
rámci systémů trestního soudnictví;

1. zdůrazňuje, že je velmi důležité 
posoudit etické a provozní důsledky 
související s použitím umělé inteligence a 
souvisejících technologií v rámci systémů 
trestního soudnictví, což je spojeno se 
značnými riziky, jako je diskriminace a 
narušování soukromí; domnívá se, že je 
nezbytné vytvořit jasný regulační rámec, 
který by pro to stanovil limity a poskytl 
nezbytné záruky;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Patrick Breyer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je důležité posoudit 
etické a provozní důsledky použití umělé 
inteligence a souvisejících technologií v 
rámci systémů trestního soudnictví;

1. zdůrazňuje, že je velmi důležité 
řádně zhodnotit rizika a posoudit etické a 
provozní důsledky použití umělé 
inteligence a souvisejících technologií v 
naší společnosti, zejména ze strany 
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státních orgánů, policejních a justičních 
orgánů v trestních věcech, jakož i v rámci 
systémů trestního soudnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je důležité posoudit 
etické a provozní důsledky použití umělé 
inteligence a souvisejících technologií v 
rámci systémů trestního soudnictví;

1. zdůrazňuje, že je důležité 
zohledňovat etické a provozní důsledky 
použití umělé inteligence a souvisejících 
technologií v rámci systémů trestního 
soudnictví, jakož i otázky odpovědnosti a 
dokazování v případě možných závad 
spojených s provozováním systémů umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Patrick Breyer

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je třeba pracovat na 
co nejúčinnějším způsobu, jakým v 
souladu s etickými a nediskriminačními 
normami omezit předpojatost v systémech 
UI; zdůrazňuje, že jejich výstupy by měly 
být přezkoumány, aby se zabránilo 
veškerým formám stereotypů, 
diskriminace a zkreslení, a v případě 
potřeby by umělá inteligence měla být 
využita , aby bylo možné určit a napravit 
lidskou předpojatost, jež by se tam mohla 
vyskytovat; vyzývá Komisi, aby 
podporovala a usnadňovala sdílení 
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strategií odstranění předsudků v datech, 
zejména v oblasti vymáhání práva v 
trestních věcech; vzhledem k těmto 
rizikům vyzývá Komisi, aby vyhlásila 
zákaz používání umělé inteligence a 
souvisejících technologií, které poskytují 
podporu v rámci soudních systémů a 
soudních rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje potřebu vytvořit a 
udržovat rovnováhu mezi používáním 
systémů UI v trestním řízení a 
dodržováním všech základních práv a 
procesních záruk stanovených v 
evropském a mezinárodním právu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Emil Radev

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. zdůrazňuje význam využívání 
umělé inteligence při řádném 
respektování zásad právního státu a 
nezávislosti soudnictví v rozhodovacím 
procesu;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 38
Patrick Breyer

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi, aby dále vyjasnila 
pravidla pro ochranu a sdílení údajů 
shromážděných pomocí umělé inteligence 
a souvisejících technologií ze strany 
oprávněných orgánů pověřených 
shromažďováním nebo zpracováváním 
těchto údajů včetně neosobních a 
anonymizovaných údajů, které přímo či 
nepřímo identifikují osoby, a to při plném 
dodržování obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů a směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích; dále 
zdůrazňuje, že právo na spravedlivý 
proces by mělo zahrnovat možnost 
přístupu občanů a stran řízení k těmto 
údajům, zejména pokud jsou tyto údaje 
shromažďovány z jejich osobních zařízení 
v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů, ale také pro účely jejich 
práva na obhajobu, pokud se bude jednat 
o jejich právní odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
poukazuje na důležitost otázek týkajících 

vypouští se
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se správy, transparentnosti a 
odpovědnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Franco Roberti

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a odpovědnosti;

2. zdůrazňuje právo stran na přístup 
k procesu shromažďování údajů, 
prognostickému hodnocení ze strany 
policie za účelem prevence, katalogizace a 
posuzování důkazních informací a 
předběžného posouzení společenské 
nebezpečnosti podezřelého a k výstupům 
vytvořeným umělou inteligencí nebo s její 
pomocí pro účely oznamovacích postupů a 
důležitost role umělé inteligence a 
souvisejících technologií z pohledu 
vymáhání trestního práva a prevence 
trestné činnosti; poukazuje na důležitost 
otázek týkajících se správy, 
transparentnosti a odpovědnosti v souladu 
s usnesením Parlamentu o robotice z roku 
2017, které zdůrazňuje, že je potřebné, aby 
bylo vždy možné uvést odůvodnění všech 
rozhodnutí přijatých za pomoci umělé 
inteligence, pokud by takové rozhodnutí 
mohlo mít dopad na životy jedné nebo více 
osob; je proto rovněž nezbytné stanovit 
pravidlo, které stanoví zásadu nezávislosti 
programátorů, neboť ti určují nejen výběr 
dat a informací, které mají být zpracovány 
na základě algoritmů, ale také kritéria pro 
hodnocení, jež vytvářejí rozhodnutí;

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Patrick Breyer
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a 
odpovědnosti;

2.  zdůrazňuje, že je důležité, aby 
subjekty zabývající se vývojem umělé 
inteligence a souvisejících technologií 
zajistily dostatečnou úroveň 
transparentnosti algoritmů a rozhodnutí o 
algoritmech vůči příslušným orgánům a 
občanům a umožnily přístup k výstupům 
vytvořených umělou inteligencí nebo s její 
pomocí, zejména pro účely oznamovacích 
postupů v trestních věcech; poukazuje na 
důležitost otázek týkajících se správy, 
transparentnosti a odpovědnosti a 
současným stálým zajištěním lidského 
dohledu; trvá na tom, že soudní orgány 
mají povinnost svá rozhodnutí 
odůvodňovat, a to i při použití důkazů 
poskytnutých technologiemi 
podporovanými umělou inteligencí, které 
vyžadují vysokou úroveň soudního 
přezkumu a přípustnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a odpovědnosti;

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a odpovědnosti; 
dále připomíná rozdíl mezi používáním 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií v oblasti předcházení trestné 
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činnosti a trestního soudnictví; 
zdůrazňuje, že technologie umělé 
inteligence plní vždy podružnou úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a 
odpovědnosti;

2. zdůrazňuje na jedné straně 
významnou úlohu a potenciál umělé 
inteligence a souvisejících technologií z 
pohledu vymáhání trestního práva a 
prevence trestné činnosti, zejména pokud 
jde o analýzu velkého množství důkazů v 
trestním vyšetřování a identifikaci 
podezřelých osob nebo obětí trestných 
činů;  na druhé straně zdůrazňuje riziko 
neobjektivních rozhodnutí založených na 
využívání technologií umělé inteligence a 
potřebu podrobných diskusí na toto téma s 
cílem zabránit tomu, aby byla taková 
rozhodnutí přijímána;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Emil Radev

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
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poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a odpovědnosti;

poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti, nestrannosti, 
odpovědnosti, spravedlnosti a 
intelektuální integrity, pokud jde o 
používání umělé inteligence v oblasti 
trestního práva;

Or. bg

Pozměňovací návrh 45
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a odpovědnosti;

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
připomíná v této souvislosti význam otázek 
týkajících se správy, neexistence 
předsudků, nediskriminace, lidského 
dohledu, transparentnosti a odpovědnosti 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
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technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a odpovědnosti;

technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a odpovědnosti, 
jakož i základních práv a procesních 
záruk;

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Sabrina Pignedoli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a 
odpovědnosti;

2. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit 
transparentnost systémů systémů umělé 
inteligence, které jsou využívány v oblasti 
trestního soudnictví s cílem umožnit 
soudní dohled a umožnit přístup k 
výstupům vytvořených umělou inteligencí 
nebo s její pomocí, a v konečném 
důsledku vymezit odpovědnost a úlohu 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií v oblasti vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Caterina Chinnici

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité mít 
přístup k výstupům vytvořených umělou 
inteligencí nebo s její pomocí pro účely 
oznamovacích postupů a důležitost role 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 

2. zdůrazňuje právo dotčených osob 
na přístup k výstupům vytvořených 
umělou inteligencí nebo s její pomocí pro 
účely oznamovacích postupů a důležitost 
úlohy umělé inteligence a souvisejících 
technologií z pohledu vymáhání trestního 
práva a prevence trestné činnosti; 
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poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a odpovědnosti;

poukazuje na důležitost otázek týkajících 
se správy, transparentnosti a odpovědnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že nejzávažnější 
zneužívání umělé inteligence a 
souvisejících technologií, jako je 
hromadné sledování, profilování, 
prediktivní policejní programy, které by 
mohly posoudit, kde pravděpodobně dojde 
k trestnému činu, kde se mohou nacházet 
podezřelé osoby, nebezpečí viktimizace, 
zranitelnost osob, osob, které byly 
nahlášeny jako pohřešované nebo osoby, 
které se staly obětí či pachatelem 
domácího násilí či sexuálního trestného 
činu, a porušení řádných procesních práv 
mohou pocházet od orgánů veřejné moci 
jednajících v oblasti vymáhání práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam údajů o 
systému automatického generování dat, 
které se používají při shromažďování a 
analýze důkazů; připomíná, že jak v 
oblasti předcházení trestné činnosti, tak v 
oblasti trestního soudnictví může docházet 
k chybám z důvodu lidského faktoru, který 
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způsobí, že dojde k možnému 
nesprávnému použití analýzy vstupních 
údajů a výstupů, jakož i k jejich 
nesprávné interpretaci, a vyzývá proto k 
obezřetnému přístupu při analýze 
účinnosti a vhodnosti používání 
technologií umělé inteligence ve všech 
rozhodovacích procesech;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Patrick Breyer

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá všechny příslušné veřejné 
orgány, zejména donucovací orgány, jako 
je policie a soudnictví, aby informovaly 
veřejnost a zajistily dostatečnou 
transparentnost, pokud jde o využívání 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií při výkonu svých pravomocí, 
zejména v oblasti trestního práva, včetně 
přístupu veřejnosti ke zdrojovému kódu, 
jakož i zveřejňování falešných pozitivních 
a falešných negativních sazeb dané 
technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sabrina Pignedoli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. považuje za nezbytné, aby 
uplatňování systémů umělé inteligence v 
rámci trestního řízení zajistilo dodržování 
základních zásad trestního řízení, včetně 
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práva na spravedlivý proces, zachování 
zásady presumpce neviny a práva na 
účinnou právní ochranu, jakož i zajištění 
monitorování a nezávislé kontroly 
systémů automatizovaného rozhodování;

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam zásady „člověk 
ve velení“ a ověřování výstupů 
vytvořených umělou inteligencí nebo s její 
pomocí; připomíná význam otázek 
týkajících se správy, transparentnosti, 
srozumitelnosti a odpovědnosti s cílem 
zajistit dodržování základních práv a 
zabránit případným nedostatkům v oblasti 
umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje svůj obezřetný přístup 
k používání softwaru pro biometrické 
rozpoznávání;  zdůrazňuje 
nejednoznačnost, která vyplývá z vlastní 
nedostatečnosti, pokud jde o ochranu 
údajů, jakož i porušení soukromí údajů; 
se znepokojením poukazuje na slučování 
osobních údajů o občanech v Evropské 
unii ze strany cizích zemí, a to 
prostřednictvím soukromých subjektů a 
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poskytovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Patrick Breyer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání a 
navrhuje, aby používání této technologie 
bylo jasně oprávněné podle stávajících 
právních předpisů, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, jak je účinně 
zapracovat;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání a 
navrhuje, aby používání této technologie 
bylo jasně oprávněné podle stávajících 
právních předpisů, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, jak je účinně 
zapracovat;

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání a 
navrhuje, aby používání této technologie 
bylo jasně oprávněné podle stávajících 
právních předpisů, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, jak je účinně 
zapracovat; navrhuje, aby byla zřízena ad 
hoc meziodvětvová poradní skupina 
složená ze zástupců všech subjektů a 
zúčastněných stran, a to jak na úrovni 
EU, tak na vnitrostátní úrovni, s cílem 
řešit konkrétně otázku softwaru pro 
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rozpoznávání obličeje, což je obzvláště 
důležité v současném kontextu globální 
pandemie v oblasti zdraví; doporučuje, 
aby Komise provedla důkladné posouzení 
dopadu softwaru pro biometrické 
rozpoznávání obličeje na příslušné právní 
předpisy EU a předložila návrhy na 
případnou aktualizaci stávajících 
právních předpisů na realitu v oblasti 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií všeobecně;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání a 
navrhuje, aby používání této technologie 
bylo jasně oprávněné podle stávajících 
právních předpisů, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, jak je účinně 
zapracovat;

3. vítá skutečnost, že dne 8. června 
2020 společnost IBM oznámila zastavení 
programu společnosti pro rozvoj 
technologie rozpoznávání obličeje, a to v 
reakci na důkazy, že tato technologie 
vykazuje předsudky spojené s věkem, 
pohlavím a barvou obličeje; vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby vzaly na 
vědomí rozsah nefunkčnosti těchto 
systémů, neboť nezávislé studie ukázaly, 
že více než 90 % chyb se týkalo nebílých 
osob a že u některých skupin byla 100krát 
vyšší pravděpodobnost než u jiných, že u 
nich dojde k pochybení při ověřování 
totožnosti; vyzývá proto k okamžitému 
moratoriu na používání technologií 
rozpoznávání obličeje v celé Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání a 
navrhuje, aby používání této technologie 
bylo jasně oprávněné podle stávajících 
právních předpisů, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, jak je účinně 
zapracovat;

3. připomíná, že v souladu se 
stávajícími pravidly EU o ochraně údajů a 
s Listinou základních práv EU lze umělou 
inteligenci používat pouze pro účely 
biometrického zjišťování totožnosti, 
pokud je takové použití řádně 
odůvodněné, přiměřené a podléhá 
přiměřeným zárukám; navrhuje, aby se v 
souladu se zásadou předběžné opatrnosti 
zabránilo uplatňování těchto technologií v 
případech, kdy je jejich dopad na 
společnost a práva a svobody jednotlivců 
nejisté; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
navrhla vhodná řešení stávajících 
problémů na základě výsledků 
důkladného posouzení dopadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Franco Roberti

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání a 
navrhuje, aby používání této technologie 
bylo jasně oprávněné podle stávajících 
právních předpisů, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, jak je účinně 
zapracovat;

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání, 
která je regulována na základě zásad 
lidské důstojnosti, prevence škod, 
spravedlnosti a vysvětlitelnosti jejich 
využití, jak je zakotveno v právních 
předpisech o ochraně osobních údajů v 
obecném nařízení o ochraně osobních 
údajů; navrhuje, aby používání této 
technologie bylo jasně oprávněné podle 
stávajících právních předpisů, a naléhavě 
vyzývá Komisi, aby posoudila, jak tato 
doporučení účinně zapracovat;

Or. it
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Pozměňovací návrh 60
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání a 
navrhuje, aby používání této technologie 
bylo jasně oprávněné podle stávajících 
právních předpisů, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, jak je účinně 
zapracovat;

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání a 
navrhuje, aby používání této technologie 
bylo jasně oprávněné podle stávajících 
právních předpisů, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, jak je účinně 
zapracovat, se zvláštním ohledem na právo 
na soukromí a ochranu osobních údajů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 61
Caterina Chinnici

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání a 
navrhuje, aby používání této technologie 
bylo jasně oprávněné podle stávajících 
právních předpisů, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, jak je účinně 
zapracovat;

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání, v 
souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů a navrhuje, aby používání 
této technologie bylo jasně oprávněné 
podle stávajících právních předpisů, a 
naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila, 
jak je účinně zapracovat;

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Jiří Pospíšil
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného použití 
biometrické technologie rozpoznávání a 
navrhuje, aby používání této technologie 
bylo jasně oprávněné podle stávajících 
právních předpisů, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, jak je účinně 
zapracovat;

3. vítá doporučení odborné skupiny 
Komise na vysoké úrovni pro umělou 
inteligenci týkající se přiměřeného, 
rozumného použití biometrické 
technologie rozpoznávání zohledňující 
riziko a navrhuje, aby používání této 
technologie bylo jasně oprávněné podle 
stávajících právních předpisů, a navrhuje 
Komisi, aby posoudila, jak je účinně 
zapracovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Patrick Breyer

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
legislativních a nelegislativních 
prostředků a v případě potřeby 
prostřednictvím řízení pro porušení 
právních předpisů zavedla zákaz 
veškerého biometrického zpracování 
osobních údajů pro účely vymáhání 
práva, který povede k hromadnému 
sledování ve veřejných prostorách; vyzývá 
Komisi, aby ukončila financování 
biometrického výzkumu nebo jeho 
zavádění, které by mohlo přispět k 
hromadnému sledování ve veveřejných 
prostorách;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je pevně přesvědčen, že rozhodnutí 
generovaná umělou inteligencí nebo 
souvisejícími technologiemi, zejména v 
oblasti spravedlnosti a vymáhání práva, 
která mají přímý a významný dopad na 
práva a povinnosti fyzických nebo 
právnických osob, by měla být předmětem 
přísného ověřování ze strany člověka a 
řádného soudního řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a.  zdůrazňuje potřebu vypracovat 
přísná pravidla upravující používání 
technologií rozpoznávání obličeje v 
trestních věcech; navrhuje, aby bylo 
vydáno doporučení o dočasném zákazuje 
jejich použití do doby, než budou tato 
pravidla vypracována;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Patrick Breyer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné ujasnit, zda 
mohou být rozhodnutí v oblasti vymáhání 

vypouští se
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práva delegována na umělou inteligenci, 
a zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit kodexy 
chování pro vývoj a používání umělé 
inteligence, což by pomohlo orgánům 
vymáhání práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru 
pro právní záležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Franco Roberti

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné ujasnit, zda 
mohou být rozhodnutí v oblasti vymáhání 
práva delegována na umělou inteligenci, a 
zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit kodexy 
chování pro vývoj a používání umělé 
inteligence, což by pomohlo orgánům 
vymáhání práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru pro 
právní záležitosti.

4. domnívá se, že je nezbytné vyjasnit, 
že rozhodnutí v oblasti vymáhání práva 
nelze přenést na umělou inteligenci, a 
zdůrazňuje, že je třeba vypracovat zvláštní 
závazná pravidla chování pro veřejné a 
soukromé subjekty odpovědné za 
navrhování a používání umělé inteligence, 
zajistit, aby dodržovaly zásady 
transparentnosti a jasnosti týkající se 
procesů vývoje matematických modelů a 
prediktivních algoritmů, přičemž je třeba 
dodržovat požadavek nezávislého 
ověřování kvality a spolehlivosti 
dosažených výsledků, pokud jde o 
získávání a posuzování důkazů – zejména 
nepřímých důkazů – nade vší rozumnou 
pochybnost – s cílem pomoci orgánům 
vymáhá práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru pro 
právní záležitosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 68
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné ujasnit, zda 
mohou být rozhodnutí v oblasti vymáhání 
práva delegována na umělou inteligenci, a 
zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit kodexy 
chování pro vývoj a používání umělé 
inteligence, což by pomohlo orgánům 
vymáhání práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru 
pro právní záležitosti.

4. domnívá se, že přenesení 
rozhodování na umělou inteligenci by mělo 
být zakázáno.

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné ujasnit, zda 
mohou být rozhodnutí v oblasti vymáhání 
práva delegována na umělou inteligenci, a 
zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit kodexy 
chování pro vývoj a používání umělé 
inteligence, což by pomohlo orgánům 
vymáhání práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru pro 
právní záležitosti.

4. považuje za nezbytné ujasnit, zda 
mohou být rozhodnutí v oblasti vymáhání 
práva delegována na umělou inteligenci, a 
zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit kodexy 
chování pro vývoj a používání umělé 
inteligence, což by pomohlo orgánům 
vymáhání práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru pro 
právní záležitosti. zdůrazňuje však, že 
zapojení členských států je klíčové a že by 
nemělo být vyvíjeno žádné úsilí, které by 
narušilo jejich pravomoc v oblasti obrany 
a národní bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Jiří Pospíšil

Návrh stanoviska
Bod 4



AM\1208275CS.docx 37/40 PE653.890v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné ujasnit, zda 
mohou být rozhodnutí v oblasti vymáhání 
práva delegována na umělou inteligenci, a 
zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit kodexy 
chování pro vývoj a používání umělé 
inteligence, což by pomohlo orgánům 
vymáhání práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru pro 
právní záležitosti.

4. považuje za nezbytné analyzovat, 
zda by rozhodnutí o vymáhání práva mohla 
být případně přenesena na umělou 
inteligenci, a pokud ano, za jakých 
podmínek a v jakém rozsahu by členské 
státy mohly takové použití umělé 
inteligence povolit; zdůrazňuje, že je třeba 
vypracovat kodexy chování pro 
navrhování a používání umělé inteligence 
s cílem pomoci orgánům vymáhání práva a 
justičním orgánům v případě, že by 
rozhodnutí o vymáhání práva byla 
přenesena na umělou inteligenci;  
poukazuje na probíhající práci Výboru pro 
právní záležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Emil Radev

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné ujasnit, zda 
mohou být rozhodnutí v oblasti vymáhání 
práva delegována na umělou inteligenci, a 
zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit kodexy 
chování pro vývoj a používání umělé 
inteligence, což by pomohlo orgánům 
vymáhání práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru pro 
právní záležitosti.

4. domnívá se, že je nezbytné vyjasnit, 
zda je účelné, aby rozhodnutí v oblasti 
vymáhání práva byla částečně přenesena 
na umělou inteligenci, přičemž před 
přijetím konečných rozhodnutí je třeba 
stále zachovat kontrolu ze strany člověka; 
a zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit 
konkrétní kodexy pro etické chování při 
vývoji a používání umělé inteligence, což 
by pomohlo orgánům vymáhání práva a 
soudním orgánům;  poukazuje na 
probíhající práci Výboru pro právní 
záležitosti.

Or. bg

Pozměňovací návrh 72
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné ujasnit, zda 
mohou být rozhodnutí v oblasti vymáhání 
práva delegována na umělou inteligenci, 
a zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit kodexy 
chování pro vývoj a používání umělé 
inteligence, což by pomohlo orgánům 
vymáhání práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru pro 
právní záležitosti.

4. domnívá se, že s umělou 
inteligencí a souvisejícími technologiemi, 
které mohou nahradit rozhodování 
orgánu veřejné moci, by mělo být 
zacházeno s nejvyšší obezřetností; 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit pevné 
etické zásady a kodexy chování pro 
navrhování, zavádění a používání umělé 
inteligence a souvisejících technologií s 
cílem pomoci orgánům vymáhání práva a 
soudním orgánům; poukazuje na 
probíhající práci Výboru pro právní 
záležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Caterina Chinnici

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné ujasnit, zda 
mohou být rozhodnutí v oblasti vymáhání 
práva delegována na umělou inteligenci, a 
zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit kodexy 
chování pro vývoj a používání umělé 
inteligence, což by pomohlo orgánům 
vymáhání práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru pro 
právní záležitosti.

4. považuje za nezbytné ujasnit, že 
rozhodnutí v oblasti vymáhání práva 
nemohou delegována na umělou 
inteligenci, a zdůrazňuje, že je potřeba 
vytvořit závazné kodexy chování pro vývoj 
a používání umělé inteligence, což by 
pomohlo orgánům vymáhání práva a 
soudním orgánům a zajistit respektování 
základních práv občanů EU; poukazuje na 
probíhající práci Výboru pro právní 
záležitosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 74
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné ujasnit, zda 
mohou být rozhodnutí v oblasti vymáhání 
práva delegována na umělou inteligenci, a 
zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit kodexy 
chování pro vývoj a používání umělé 
inteligence, což by pomohlo orgánům 
vymáhání práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru pro 
právní záležitosti.

4. varuje před pokušením přenášet 
pravomoc rozhodování v oblasti 
kriminálního práva na umělou inteligenci 
a zdůrazňuje, že je potřeba vytvořit kodexy 
chování pro vývoj a používání umělé 
inteligence, což by pomohlo orgánům 
vymáhání práva a soudním orgánům; 
poukazuje na probíhající práci Výboru pro 
právní záležitosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Angel Dzhambazki

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že je důležité, aby 
Komise provedla celkové posouzení 
situace v celé Unii, pokud jde o 
technickou infrastrukturu a dostupné 
zdroje pro účinné zavádění technologií 
založených na umělé inteligenci do svých 
vnitrostátních rámců v souladu s předpisy, 
jimiž se řídí; zdůrazňuje dále, že je třeba 
posoudit úroveň odborné přípravy a 
informovanosti, pokud jde o regionální a 
vnitrostátní specifika; vyzývá Komisi, aby 
nejen provedla takové hloubkové 
posouzení a předložila návrhy na podporu 
členských států v jejich úsilí, ale aby 
rovněž předložila návrhy na aktualizaci 
stávajícího právního rámce týkajícího se 
ochrany údajů a dalších příslušných 
právních předpisů EU tak, aby odrážely 
skutečnou situaci v oblasti technologie 
umělé inteligence a souvisejících 
technologií;
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Or. en

Pozměňovací návrh 76
Patrick Breyer

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vzhledem ke všem rizikům, která 
hrozí, pokud nebudou plně zaručena 
základní práva a svobody, i dohled ze 
strany člověka, vyzývá Komisi, aby 
vyhlásila zákaz používání umělé 
inteligence a souvisejících technologií, 
které poskytují podporu v rámci soudních 
systémů a soudních rozhodnutí;

Or. en


