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Tarkistus 1
Patrick Breyer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jota sovelletaan myös lain 
valvontaan;

A. toteaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käyttö ei saisi 
heikentää Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
perusoikeuksia ja -vapauksia, kuten 
yksityiselämän kunnioittamista, 
henkilötietojen suojaa, ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapautta ja 
kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, eikä 
myöskään yhdenvertaisuutta lain edessä, 
kuten syrjimättömyyttä, sekä kansalaisten 
oikeuksia, kuten liikkumis- ja 
oleskeluvapautta, oikeutta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä 
syyttömyysolettamaa ja oikeutta 
puolustukseen, ja että näitä oikeuksia ja 
vapauksia olisi sovellettava lain 
valvontaan kaikissa olosuhteissa;

Or. en

Tarkistus 2
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jota sovelletaan myös lain 
valvontaan;

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jonka takaamisella kielletään 
kaikissa menettelyn vaiheissa ryhtymästä 
toimenpiteisiin, myös teknisiin 
toimenpiteisiin, joiden suora tai epäsuora 
seuraus on puolustusoikeuden 
poistaminen niiden sisällöstä; toteaa, että 
tähän periaatteeseen liittyvät takeet ovat 
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tiukemmat rikosoikeusalalla, erityisesti 
ne, jota koskevat riippumatonta 
tuomioistuinta, yhdenvertaisuutta lain 
edessä ja syyttömyysolettamaa;

Or. fr

Tarkistus 3
Franco Roberti

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jota sovelletaan myös lain 
valvontaan;

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
perusoikeus ja juridisesti sitova oikeus, 
joka on vahvistettu Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa 
lainvalvontatarkoituksessa;

Or. it

Tarkistus 4
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jota sovelletaan myös lain 
valvontaan;

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, joka on vahvistettu Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa ja jota 
sovelletaan myös koko oikeudenkäyntien 
ajan, myös lain valvonnassa;

Or. en

Tarkistus 5
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Jiří Pospíšil

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jota sovelletaan myös lain 
valvontaan;

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jota sovelletaan myös lain 
valvontaan, ja ottaa huomioon, että 
tekoälyyn perustuva teknologia voisi myös 
vaikuttaa eri ihmisoikeuksiin;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jota sovelletaan myös lain 
valvontaan;

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jota on noudatettava kaikissa 
olosuhteissa, erityisesti tekoälyn käytössä;

Or. fr

Tarkistus 7
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jota sovelletaan myös lain 
valvontaan;

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jota sovelletaan myös lain 
valvontaan ja kaikissa tilanteissa;

Or. en
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Tarkistus 8
Sabrina Pignedoli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
perusoikeus, jota sovelletaan myös lain 
valvontaan;

A. toteaa, että oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on 
yksi perusoikeuksista, joita sovelletaan 
myös lain valvontaan;

Or. it

Tarkistus 9
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen ja soveltuvissa tapauksissa 
muun asiaan liittyvän lainsäädännön 
mukaisesti henkilötietojen suojaa 
sovelletaan aina;

Or. en

Tarkistus 10
Patrick Breyer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia, myös niiden 
itseoppimiskyky, edellyttää aina jonkin 
verran ihmisen osallistumista;
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Or. en

Tarkistus 11
Emil Radev

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan - A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että tekoälystä voi tulla 
pysyvä osa rikosoikeusjärjestelmiä;

Or. bg

Tarkistus 12
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. toteaa, että tekoäly ja siihen 
liittyvä teknologia ovat EU:n painopiste, 
koska teknologia-ala kehittyy nopeasti ja 
on tärkeää seurata tarkasti, mikä vaikutus 
näillä on jatkossa ja jo nyt EU:n 
ainutlaatuiseen teollis- ja 
tekijänoikeusjärjestelmään; toteaa, että 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
käyttö on jo aloitettu monilla aloilla, 
kuten robotiikassa, liikenteessä ja 
terveydenhuoltoalalla;

Or. en

Tarkistus 13
Patrick Breyer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat auttavat vähentämään 
rikosten määrää, mahdollistavat 
tilastollisen tiedon analysoinnin käytön 
rikosten analysoinnissa ja ehkäisemisessä 
sekä tukevat rikosoikeusjärjestelmien 
toimintaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 14
Franco Roberti

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat auttavat vähentämään rikosten 
määrää, mahdollistavat tilastollisen tiedon 
analysoinnin käytön rikosten 
analysoinnissa ja ehkäisemisessä sekä 
tukevat oikeusjärjestelmien toimintaa;

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat voivat auttaa ehkäisemään 
tietyntyyppisiä rikoksia ja näin ollen 
vähentämään rikosten määrää ja että 
niiden käyttö rikosten analysoinnin ja 
ehkäisemisen yhteydessä voi tarjota 
hyödyllistä tukea poliisiviranomaisten 
tutkintatoimintaan varmistamalla 
yksityisyyden suojaan liittyvät 
menettelytakeet, jotka on vahvistettu 
oikeusvaltioperiaatteella ja 
henkilötietojen suojaa koskevassa 
lainsäädännössä yleisen tietosuoja-
asetuksen ja erityisesti 22 artiklan nojalla, 
jonka mukaan jokaisella on oikeus olla 
joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, 
jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia 
tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla 
tavalla merkittävästi pelkästään hänen 
henkilökohtaisten ominaisuuksien 
arviointiin tarkoitetun automaattisen 
tietojenkäsittelyn perusteella; toteaa 
lisäksi, että näiden teknologioiden käyttö 
voi parantaa oikeusjärjestelmien 
toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta, 
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mutta toteaa samalla, että näitä 
algoritmeja, niin kutsuttuja automaattisia 
päätöstentekojärjestelmiä, ei saa käyttää 
korvaamaan ihmismieltä lopullisissa 
päätöksissä, determinististen 
lähestymistapojen välttämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että jokainen päätös 
perustuu päätöksentekijöiden vapaaseen 
näkemykseen ja että näiden päätösten on 
oltava aina perusteltuja, vastuullisia ja 
ennakkoluulottomia;

Or. it

Tarkistus 15
Caterina Chinnici

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat auttavat vähentämään rikosten 
määrää, mahdollistavat tilastollisen tiedon 
analysoinnin käytön rikosten 
analysoinnissa ja ehkäisemisessä sekä 
tukevat rikosoikeusjärjestelmien toimintaa;

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat voivat auttaa ehkäisemään 
tietyntyyppisiä rikoksia ja näin ollen 
vähentämään rikosten määrää ja että 
niiden käyttö rikosten analysoinnin ja 
ehkäisemisen yhteydessä voi tukea 
poliisiviranomaisten toimintaa, 
edellyttäen, että noudatetaan 
oikeusvaltioperiaatteella ja yleisellä 
tietosuoja-asetuksella vahvistettua 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä; ottaa huomioon, että 
näiden teknologioiden käyttö teknisenä 
tukena voi auttaa tehostamaan 
rikosoikeusjärjestelmien organisaatiota ja 
toimintaa, mutta toteaa samalla, että näitä 
algoritmeja, niin kutsuttuja automaattisia 
päätöstentekojärjestelmiä, ei saa käyttää 
lopullisissa päätöksissä;

Or. it
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Tarkistus 16
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat auttavat vähentämään rikosten 
määrää, mahdollistavat tilastollisen tiedon 
analysoinnin käytön rikosten 
analysoinnissa ja ehkäisemisessä sekä 
tukevat rikosoikeusjärjestelmien 
toimintaa;

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat voivat auttaa vähentämään 
rikosten määrää ja niiden käyttö 
tilastollisen tiedon analysoinnissa, rikosten 
analysoinnissa ja ehkäisemisessä sekä 
rikosoikeusjärjestelmien toiminnassa voi 
helpottaa tiettyjä menettelyjä; toteaa, että 
EU on erittäin riippuvainen tekoälyyn 
perustuvien algoritmien tehokkuuden ja 
ihanteellisten toimintaolojen kannalta 
keskeisestä ulkoisesta datasta sekä 
ulkomaisista tekoälyn tarjoajista;

Or. en

Tarkistus 17
Jiří Pospíšil

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat auttavat vähentämään rikosten 
määrää, mahdollistavat tilastollisen tiedon 
analysoinnin käytön rikosten 
analysoinnissa ja ehkäisemisessä sekä 
tukevat rikosoikeusjärjestelmien toimintaa;

B. ottaa huomioon, että tekoäly ja 
siihen liittyvä teknologia voi tuottaa 
merkittäviä hyötyjä rikosoikeuden alalla 
esimerkiksi auttamalla vähentämään 
rikosten määrää, mahdollistamalla 
tilastollisen tiedon analysoinnin käytön 
rikosten analysoinnissa ja ehkäisemisessä, 
parantamalla rikosasioiden havaitsemisen 
ja tutkinnan vaikuttavuutta ja 
tehokkuutta sekä tukemalla 
rikosoikeusjärjestelmien toimintaa;

Or. en
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Tarkistus 18
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat auttavat vähentämään rikosten 
määrää, mahdollistavat tilastollisen tiedon 
analysoinnin käytön rikosten 
analysoinnissa ja ehkäisemisessä sekä 
tukevat rikosoikeusjärjestelmien toimintaa;

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat auttavat vähentämään rikosten 
määrää, mahdollistavat tilastollisen tiedon 
analysoinnin käytön rikosten 
analysoinnissa ja ehkäisemisessä sekä 
lisäävät osaltaan rikosoikeusjärjestelmien 
ja -menettelyjen vaikuttavuutta 
parantamalla niiden laatua ja 
vauhdittamalla niiden toimintaa;

Or. ro

Tarkistus 19
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat auttavat vähentämään rikosten 
määrää, mahdollistavat tilastollisen tiedon 
analysoinnin käytön rikosten 
analysoinnissa ja ehkäisemisessä sekä 
tukevat rikosoikeusjärjestelmien toimintaa;

B. ottaa huomioon, että pitkällä 
aikavälillä tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian kaltaiset teknologiat voisivat 
tarjota ihmisen päätöksentekoon, joka on 
aina asetettava etusijalle, avun, jolla 
voitaisiin vähentää rikosten määrää, 
mahdollistavat tilastollisen tiedon 
tutkimuksen käytön rikosten 
analysoinnissa ja ehkäisemisessä sekä 
tukevat rikosoikeusjärjestelmien toimintaa;

Or. fr

Tarkistus 20
Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat auttavat vähentämään 
rikosten määrää, mahdollistavat 
tilastollisen tiedon analysoinnin käytön 
rikosten analysoinnissa ja ehkäisemisessä 
sekä tukevat rikosoikeusjärjestelmien 
toimintaa;

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaisia 
teknologioita voitaisiin käyttää rikosten 
ehkäisemisessä;

Or. en

Tarkistus 21
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat auttavat vähentämään rikosten 
määrää, mahdollistavat tilastollisen tiedon 
analysoinnin käytön rikosten 
analysoinnissa ja ehkäisemisessä sekä 
tukevat rikosoikeusjärjestelmien 
toimintaa;

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 
teknologiat saattavat auttaa vähentämään 
rikosten määrää, mahdollistavat 
tilastollisen tiedon analysoinnin käytön 
ansiosta rikosten analysoinnissa ja 
ehkäisemisessä;

Or. fr

Tarkistus 22
Sabrina Pignedoli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaiset 

B. ottaa huomioon, että tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian kaltaisia 
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teknologiat auttavat vähentämään 
rikosten määrää, mahdollistavat 
tilastollisen tiedon analysoinnin käytön 
rikosten analysoinnissa ja ehkäisemisessä 
sekä tukevat rikosoikeusjärjestelmien 
toimintaa;

teknologioita voidaan käyttää tilastollisen 
tiedon analysointiin rikosten 
analysoinnissa ja ehkäisemisessä ja että ne 
edistävät rikosoikeusjärjestelmien 
moitteetonta toimintaa;

Or. it

Tarkistus 23
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että 
kasvojentunnistusohjelmistoista on tullut 
yhä kiistanalaisempia ja kansainvälisesti 
johtavat kehittäjäyritykset ovat 
keskeyttäneet kaiken tutkimuksen, koska 
sen alalla tietosuojaloukkauksiin ja 
yleistä turvallisuutta koskeviin 
näkökohtiin liittyy vakavia huolenaiheita; 
toteaa, että kasvontunnistusohjelmistoilla 
ja vastaavilla ohjelmistoilla voi olla paljon 
potentiaalia avustaa poliisia ja muita 
viranomaisia valvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä sekä vähentää 
rikosoikeuden hallinnollista taakkaa, 
mutta katsoo, että näiden ohjelmistojen 
moninaisten seurauksien ja monialaisten 
vaikutusten vuoksi asiasta on 
keskusteltava enemmän; toteaa, että 
eurooppalaisen datan lisäkehitys ja 
toimet, joilla vähennetään EU:n 
riippuvuutta ulkomaisista 
ohjelmistokehittäjistä, ulkomaisesta 
datasta ja tekoälyyn perustuvista 
palveluista, parantavat merkittävästi 
tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyviä 
puutteita;

Or. en
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Tarkistus 24
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että tällä teknologialla 
voidaan luoda anonymisoituja 
tilastotietokantoja, jotka auttavat 
viranomaisia, tiedemaailmaa ja 
lainsäätäjiä analysoimaan lukuja ja 
laatimaan tehokkaasti politiikkoja, joilla 
ehkäistään rikollisuutta ja autetaan 
rikoksentekijöitä sopeutumaan takaisin 
yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 25
Sabrina Pignedoli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. C. ottaa huomioon, että 
tekoälyjärjestelmien luontaisesti 
vaikeaselkoisen luonteen vuoksi 
rikosoikeudellisissa asioissa käytettävät 
uudet välineet voivat olla ristiriidassa 
eräiden perusvapauksien kanssa;

Or. it

Tarkistus 26
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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B b. toteaa, että tekoälyn oikeudellisen 
kehyksen ja sen rikosoikeuteen 
soveltamisen olisi sisällettävä tarvittaessa 
lainsäädäntötoimia alkaen pakollisista 
toimenpiteistä sellaisten käytäntöjen 
ehkäisemiseksi, jotka väistämättä 
heikentäisivät perusoikeuksia ja -
vapauksia;

Or. en

Tarkistus 27
Sabrina Pignedoli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. D. ottaa huomioon, että 
tekoälyjärjestelmien soveltamiseen 
rikosoikeusalalla liittyviä mahdollisia 
riskejä on ehkäistävä ja lievennettävä, 
jotta turvataan epäiltyjen ja syytettyjen 
henkilöiden perusoikeudet 
rikosoikeudellisessa menettelyssä;

Or. it

Tarkistus 28
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön eettiset ja 
operatiiviset vaikutukset on tärkeää ottaa 
huomioon rikosoikeusjärjestelmissä;

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön eettisiin ja 
operatiivisiin vaikutuksiin on sovellettava 
tiukkaa ennakkoarviointia 
rikosoikeusjärjestelmissä ja että liiallinen 
hätiköinti ottaa ne käyttöön 
rikostutkimuksessa ja oikeudellisessa 
tutkinnassa, asianosaisten välisissä 
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avoimissa keskusteluissa tai tuomioiden 
julistamisessa aiheuttaisi liian suuria 
riskejä yksilön vapauksien suojelun ja 
siihen liittyvän henkilökohtaisen vastuun 
periaatteen kannalta; korostaa, että tässä 
yhteydessä minkään jäsenvaltion ei pitäisi 
hyväksyä ennustavien 
oikeusmenettelyiden täytäntöönpanoa ja 
sertifiointia, sillä niiden tulokset ovat 
osoittautuneet tuhoisiksi, erityisesti 
syrjivään asenteeseen painottuen, 
kaikkialla, missä näitä menettelyitä on 
kokeiltu;

Or. fr

Tarkistus 29
Franco Roberti

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön eettiset ja 
operatiiviset vaikutukset on tärkeää ottaa 
huomioon rikosoikeusjärjestelmissä;

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön eettiset ja 
operatiiviset vaikutukset 
rikosoikeusjärjestelmissä on sidottava 
tiiviisti tiukkojen eettisten periaatteiden 
noudattamiseen, kuten Euroopan 
neuvoston tekoälyn käyttöä 
rikosoikeudessa käsittelevässä 
asiakirjassa ”European Ethical Charter 
on the Use of Artificial Intelligence in 
Judicial Systems and their environment” 
vahvistetut periaatteet, joita 
tekoälyvälineiden ja -palvelujen 
alkuperäisestä suunnittelusta ja 
kehittämisestä vastaavien julkisten ja 
yksityisten tahojen on noudatettava, jotta 
kaikki sidosryhmät voivat saada 
perusteellisesti tietoa tekoälyohjelmia 
tuottavien yritysten yritysrakenteesta;

Or. it
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Tarkistus 30
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön eettiset ja 
operatiiviset vaikutukset on tärkeää ottaa 
huomioon rikosoikeusjärjestelmissä;

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön eettiset ja 
operatiiviset vaikutukset on tärkeää ottaa 
huomioon rikosoikeusjärjestelmissä; 
korostaa inhimillisen tekijän merkitystä ja 
toteaa, että sen on aina oltava lopullinen 
päätöksentekijä ja että 
tekoälyteknologiaan perustuvien 
ohjelmistojen ja sovellusten olisi oltava 
yksinomaan avustavassa roolissa 
rikosjärjestelmässä, olipa kyseessä sitten 
lainvalvonta tai rikosoikeus; muistuttaa, 
että biometrisiä tunnistusohjelmistoja olisi 
käytettävä vain tilanteissa, jotka selkeästi 
edellyttävät sitä, eikä niiden käytöstä 
pitäisi tulla vakioratkaisua;

Or. en

Tarkistus 31
Caterina Chinnici

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön eettiset ja 
operatiiviset vaikutukset on tärkeää ottaa 
huomioon rikosoikeusjärjestelmissä;

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön vaikutukset 
voidaan ottaa huomioon 
rikosoikeusjärjestelmissä ainoastaan 
tiukkoja eettisiä periaatteita noudattaen, 
kuten esimerkiksi niitä, jotka on 
vahvistettu Euroopan neuvoston tekoälyn 
käyttöä rikosoikeudessa käsittelevässä 
asiakirjassa ”European Ethical Charter 
on the Use of Artificial Intelligence in 
Judicial Systems and their environment”;
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Or. it

Tarkistus 32
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön eettiset ja 
operatiiviset vaikutukset on tärkeää ottaa 
huomioon rikosoikeusjärjestelmissä;

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käyttöön liittyvät 
eettiset ja operatiiviset vaikutukset on 
erittäin tärkeää ottaa huomioon 
rikosoikeusjärjestelmissä, sillä siihen 
liittyy merkittäviä riskejä, kuten syrjintä ja 
yksityisyyden loukkaaminen; katsoo, että 
tarvitaan selkeä sääntelykehys, jotta 
voidaan asettaa rajat ja tarjota riittävät 
suojakeinot;

Or. en

Tarkistus 33
Patrick Breyer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön eettiset ja 
operatiiviset vaikutukset on tärkeää ottaa 
huomioon rikosoikeusjärjestelmissä;

1. korostaa, että on erittäin tärkeää 
arvioida tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian käytön riskit ja ottaa 
huomioon sen kaikki eettiset ja 
operatiiviset vaikutukset yhteiskunnassa, 
ja toteaa, että tämä koskee erityisesti 
valtion viranomaisia, poliisi- ja 
oikeusviranomaisten suorittamaa 
rikosasioiden käsittelyä sekä 
rikosoikeusjärjestelmiä;

Or. en
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Tarkistus 34
Jiří Pospíšil

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian käytön eettiset ja 
operatiiviset vaikutukset on tärkeää ottaa 
huomioon rikosoikeusjärjestelmissä;

1. korostaa, että on tärkeää ottaa 
huomioon tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian käytön eettiset ja operatiiviset 
vaikutukset rikosoikeusjärjestelmissä sekä 
vastuuta ja todisteita koskevat kysymykset 
tapauksissa, joissa tekoälyjärjestelmien 
toimintaan liittyy mahdollisia virheitä;

Or. en

Tarkistus 35
Patrick Breyer

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa tarvetta kehittää 
tehokkainta tapaa vähentää vinoutumia 
tekoälyjärjestelmissä eettisten ja syrjinnän 
kieltävien normien mukaisesti; korostaa, 
että tuotokset olisi arvioitava, jotta 
vältytään kaikilta stereotypioiden ja 
syrjinnän muodoilta ja vinoutumilta ja 
hyödynnetään tarvittaessa tekoälyä 
ihmisten mahdollisten ennakkoluulojen 
tunnistamiseksi ja korjaamiseksi; 
kehottaa komissiota kannustamaan ja 
helpottamaan datan vinoutumien 
torjumista koskevien strategioiden 
jakamista erityisesti rikosasioissa 
suoritettavan lainvalvonnan alalla; panee 
merkille nämä vinoutumia koskevat riskit 
tekoälyjärjestelmissä ja kehottaa tämän 
vuoksi komissiota kieltämään tekoälyn ja 
siihen liittyvän teknologian käyttämisen 
apuna oikeusjärjestelmissä ja 
oikeudellisissa päätöksissä;
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Or. en

Tarkistus 36
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa tarvetta pyrkiä 
tasapainoon ja säilyttää tasapaino 
rikosoikeusmenettelyihin liittyvän 
tekoälyjärjestelmien käytön ja toisaalta 
kaikkien eurooppalaisessa ja 
kansainvälisessä lainsäädännössä 
vahvistettujen perusoikeuksien ja 
menettelyllisten takeiden noudattamisen 
välillä;

Or. ro

Tarkistus 37
Emil Radev

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. painottaa tarvetta käyttää tekoälyä 
siten, että päätöksentekoprosessissa 
noudatetaan asianmukaisesti 
oikeusvaltioperiaatetta ja oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta koskevaa periaatetta;

Or. bg

Tarkistus 38
Patrick Breyer

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)



AM\1208275FI.docx 21/42 PE653.890v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota selventämään 
edelleen tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian välityksellä kerättyjen tietojen 
suojaamiseen ja jakamiseen liittyviä 
sääntöjä, silloin kun nämä tiedot keräävät 
niiden keräämiseen ja/tai käsittelyyn 
valtuutetut viranomaiset, ja toteaa, että 
tämä kattaa myös muut kuin henkilötiedot 
ja anonymisoidut tiedot, joissa henkilöt 
tunnistetaan suoraan tai välillisesti, 
yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin 
mukaisesti; korostaa edelleen, että 
oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 
koskevaan oikeuteen olisi sisällytettävä 
kansalaisten ja osapuolten kyky tutustua 
näihin tietoihin, erityisesti kun ne on 
kerätty heidän henkilökohtaisista 
laitteistaan tai laitteistostaan, yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaisesti, mutta 
myös heidän puolustusoikeutensa 
toteutumiseksi heti, jos asiaan liittyy 
heidän oikeudellinen vastuunsa;

Or. en

Tarkistus 39
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja 
painottaa tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian roolia rikosalan 
lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 40
Franco Roberti

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä;

2. korostaa osapuolten oikeutta saada 
pääsy tiedonkeruuprosessiin sekä 
prosessiin, joka liittyy rikollisuutta 
ehkäisevälle poliisille hyödyllisiin 
ennakoiviin arvioihin, rikostutkimuksen 
kannalta ratkaisevan todistusaineiston 
luettelointiin ja arviointiin sekä 
arviointiin siitä, onko epäilty 
yhteiskunnalle vaarallinen, ja saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
vastuuvelvollisuuteen ja avoimuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä, kuten 
on todettu Euroopan parlamentin vuonna 
2017 antamassa robotiikkaa käsittelevässä 
päätöslauselmassa, jossa korostetaan, että 
jokaisen tekoälyn avulla tehdyn päätöksen 
pohjana on tärkeää voida aina käyttää 
perusteluja, jos tällainen päätös saattaa 
vaikuttaa yhden tai useamman ihmisen 
elämään; pitää näin ollen keskeisenä 
vakiinnuttaa sääntö, jolla vahvistetaan 
ohjelmoijien riippumattomuuden periaate, 
koska juuri he valmistelevat algoritmien 
perustana olevan käsiteltävän datan ja 
tietojen valinnan, mutta sen lisäksi myös 
arviointiperusteet, joiden pohjalta päätös 
rakentuu ja tuotetaan;

Or. it

Tarkistus 41
Patrick Breyer
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja 
painottaa tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian roolia rikosalan 
lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä;

2. korostaa, että tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian kehittäjien on 
tärkeää huolehtia riittävästä algoritmeja ja 
algoritmisia päätöksiä koskevasta 
avoimuudesta toimivaltaisia viranomaisia 
ja kansalaisia kohtaan sekä mahdollistaa 
tutustuminen tekoälypohjaisiin tai -
avusteisiin tuloksiin erityisesti 
rikosasioihin liittyvissä 
ilmoitusmenettelyissä; muistuttaa 
hallintaan, avoimuuteen ja 
vastuuvelvollisuuteen liittyvien 
kysymysten tärkeydestä ja siitä, että 
samalla varmistetaan ihmisen suorittama 
valvonta kaikissa tilanteissa; painottaa 
oikeusviranomaisten velvollisuutta 
perustella päätöksensä myös silloin, kun 
käytetään tekoälyavusteisen teknologian 
tuottamaa todistusaineistoa, mikä 
edellyttää tarkkaa oikeudellista valvontaa 
ja käsiteltäväksi ottamisen tarkastelua;

Or. en

Tarkistus 42
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä;

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä; 
muistuttaa edelleen, että on erotettava 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
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käyttö rikosten ehkäisemisessä ja 
rikosoikeudessa; korostaa, että 
tekoälyteknologia on aina alisteisessa 
roolissa;

Or. en

Tarkistus 43
Jiří Pospíšil

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja 
painottaa tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian roolia rikosalan 
lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä;

2. korostaa toisaalta, että tekoälyllä ja 
siihen liittyvällä teknologialla on tärkeä 
rooli ja potentiaali rikosalan 
lainvalvonnassa ja rikosten ehkäisemisessä, 
erityisesti kun analysoidaan suuria 
todistusaineistoja rikostutkinnassa sekä 
halutaan tunnistaa epäiltyjä tai rikosten 
uhreja; korostaa kuitenkin toisaalta riskiä 
siihen, että tekoälyteknologian käyttöön 
perustuvat päätökset ovat vinoutuneita, ja 
katsoo, että on käytävä perusteellisia 
keskusteluja tällaisten päätösten 
välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 44
Emil Radev

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
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avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä;

avoimuuteen, puolueettomuuteen, 
vastuuvelvollisuuteen, 
oikeudenmukaisuuteen ja totuuteen 
pyrkimiseen liittyvien kysymysten 
tärkeydestä, kun on kyse tekoälyn käytöstä 
rikosoikeuden alalla;

Or. bg

Tarkistus 45
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä;

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa tässä 
yhteydessä tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian hallintaan, vinoutumien 
puutteeseen, syrjimättömyyteen, ihmisen 
suorittamaan valvontaan, avoimuuteen ja 
vastuuvelvollisuuteen liittyvien 
kysymysten tärkeydestä;

Or. en

Tarkistus 46
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 
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ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä;

ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen sekä 
perusoikeuksiin ja menettelyllisiin 
takeisiin liittyvien kysymysten tärkeydestä;

Or. ro

Tarkistus 47
Sabrina Pignedoli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja 
painottaa tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian roolia rikosalan 
lainvalvonnassa ja rikosten ehkäisemisessä; 
muistuttaa hallintaan, avoimuuteen ja 
vastuuvelvollisuuteen liittyvien 
kysymysten tärkeydestä;

2. korostaa, että on tärkeää lisätä 
rikosoikeusalalla käytettävien 
tekoälyjärjestelmien avoimuutta, jotta 
voidaan mahdollistaa oikeudellinen 
valvonta ja saada käyttöön 
tekoälypohjaiset ja -avusteiset tulokset 
sekä viime kädessä määrittää tekoälyn 
siihen liittyvän teknologian vastuu ja rooli 
lainvalvonnassa ja rikosten ehkäisemisessä;

Or. it

Tarkistus 48
Caterina Chinnici

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että on tärkeää saada 
käyttöön tekoälypohjaiset tai -avusteiset 
tulokset ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä;

2. korostaa asianomaisten 
henkilöiden oikeutta saada käyttöön 
tekoälypohjaiset tai -avusteiset tulokset 
ilmoitusmenettelyissä, ja painottaa 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
roolia rikosalan lainvalvonnassa ja rikosten 
ehkäisemisessä; muistuttaa hallintaan, 
avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen 
liittyvien kysymysten tärkeydestä;
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Or. it

Tarkistus 49
Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että vakavimmat 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
väärinkäyttötavat, kuten laajamittainen 
valvonta, profilointi ja sellaiset 
ennakoivaan poliisitoimintaan liittyvät 
ohjelmat, joilla voitaisiin arvioida, missä 
rikos todennäköisesti tapahtuu, missä 
uhrit todennäköisesti sijaitsevat, mikä on 
henkilön todennäköisyys joutua uhriksi, 
olla haavoittuva, tulla ilmoitetuksi 
kadonneeksi tai joutua perheväkivallan 
tai seksuaalirikoksen uhriksi tai olla 
tällaisten rikosten tekijä, sekä 
oikeudenmukaista menettelyä koskevien 
oikeuksien rikkominen, voivat olla 
lähtöisin viranomaisista, jotka 
harjoittavat lainvalvontaa;

Or. en

Tarkistus 50
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää käyttää 
automaattisesti tuotettuja tietoja 
todisteiden keräämisessä ja 
analysoinnissa; muistuttaa, että sekä 
rikosten ehkäisemisessä että 
rikosoikeudessa toteutettavassa panos-
tuotosanalyysissa ja sen tulkinnassa 
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virheiden tai mahdollisten 
väärinkäytösten syy voi olla siihen 
liittyvässä inhimillisessä tekijässä, ja 
kehottaa siksi noudattamaan varovaista 
lähestymistapaa, kun tarkastellaan 
tekoälyteknologian käytön vaikuttavuutta 
ja asianmukaisuutta kaikessa 
päätöksenteossa;

Or. en

Tarkistus 51
Patrick Breyer

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa kaikkia toimivaltaisia 
viranomaisia, erityisesti 
lainvalvontaviranomaisia, kuten poliisia 
ja oikeuslaitosta, tiedottamaan 
kansalaisille tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian käytöstä näiden 
viranomaisten toimivaltuuksien 
toteuttamisessa erityisesti 
rikosoikeusasioissa ja noudattamaan siinä 
riittävää avoimuutta ja toteaa, että tämä 
kattaa yleisen mahdollisuuden tutustua 
lähdekoodiin sekä käytettävän 
teknologian väärien positiivisten ja 
väärien negatiivisten osuuden 
julkistamisen;

Or. en

Tarkistus 52
Sabrina Pignedoli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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2 a. pitää keskeisenä, että 
tekoälyjärjestelmien soveltaminen 
rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä 
takaa rikosoikeudellisen menettelyn 
perusperiaatteiden noudattamisen, kuten 
oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin, syyttömyysolettamaa 
koskevan periaatteen säilyttäminen ja 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
sekä automaattisten 
päätöksentekojärjestelmien seurannan ja 
valvonnan varmistaminen;

Or. it

Tarkistus 53
Jiří Pospíšil

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää tärkeänä ihminen määrää -
periaatetta sekä tekoälypohjaisten tai -
avusteisten tuloksien varmentamista; 
muistuttaa hallintaan, avoimuuteen, 
ymmärrettävyyteen ja 
vastuuvelvollisuuteen liittyvien 
kysymysten tärkeydestä, jotta 
varmistetaan perusoikeuksien 
noudattaminen ja vältetään mahdolliset 
virheet tekoälyssä;

Or. en

Tarkistus 54
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa suhtautuvansa 
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varovaisesti biometristen 
tunnistusohjelmistojen käyttöön; tuo esiin 
epäselvyyden, joka johtuu luontaisesta 
riittämättömyydestä tietosuojan alalla 
sekä tietosuojan loukkauksista; pitää 
huolestuttavana ulkomaiden harjoittamaa 
EU:n kansalaisten henkilötietojen 
kokoamista, joka toteutetaan 
yksityissektorin kehittäjien ja tarjoajien 
välityksellä;

Or. en

Tarkistus 55
Patrick Breyer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta käytöstä ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 
suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 56
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
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asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta käytöstä ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 
suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon;

asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta käytöstä ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 
suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon; ehdottaa, että perustetaan 
tilapäinen monialainen neuvoa-antava 
ryhmä, joka koostuu kaikkien asiaan 
liittyvien EU:n ja kansallisen tason 
toimijoiden ja sidosryhmien edustajista, 
jotta voidaan erityisesti ratkaista 
kasvontunnistusohjelmistoihin liittyvä 
ongelma, ja toteaa, että nämä ohjelmistot 
ovat erityisen tärkeitä nykyisen 
maailmanlaajuisen terveyteen liittyvän 
pandemian yhteydessä; suosittaa, että 
komissio arvioi perusteellisesti 
biometrisen tunnistusohjelmiston 
vaikutusta asiaan liittyvään EU-
lainsäädäntöön ja tekee ehdotuksia 
nykyisen lainsäädännön päivittämiseksi 
tarvittaessa vastaamaan tekoälyn ja 
kaikkiaan siihen liittyvän teknologian 
realiteetteja;

Or. en

Tarkistus 57
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta käytöstä ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 

3. suhtautuu myönteisesti IBM-yhtiön 
8. kesäkuuta 2020 antamaan 
ilmoitukseen, että se lopettaa 
kasvojentunnistustekniikan kehittämisen 
havaittuaan, että näihin tekniikoihin 
sisältyy ikään, sukupuoleen ja esitettyjen 
kasvojen väriin liittyvää syrjintää; 
kehottaa kaikkia osapuolia panemaan 
merkille näiden järjestelmien puutteiden 
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suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon;

laajuuden, sillä riippumattomat 
tutkimukset ovat osoittaneet, että 
90 prosenttia kasvojentunnistuksen 
virheistä koskee muita kuin valkoihoisia 
henkilöitä ja että jotkut ryhmät ovat 
saattaneet joutua 100 kertaa enemmän 
tunnistusvirheiden kohteeksi kuin muut; 
kehottaa näin ollen välittömästi 
poistamaan 
kasvojentunnistustekniikoiden käytöstä 
koko unionissa;

Or. fr

Tarkistus 58
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta käytöstä ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 
suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon;

3. muistuttaa, että nykyisten EU:n 
tietosuojasääntöjen ja EU:n 
perusoikeuskirjan mukaisesti tekoälyä 
voidaan käyttää biometriseen 
etätunnistukseen vain silloin, kun 
tällainen käyttö on asianmukaisesti 
perusteltua ja oikeasuhteista ja siihen 
sovelletaan riittäviä suojatoimia; ehdottaa, 
että varovaisuusperiaatteen mukaisesti 
tällaisen teknologian soveltamista olisi 
vältettävä, jos sen vaikutus yhteiskuntaan 
sekä yksilöiden oikeuksiin ja vapauksiin 
on epävarma; kehottaa komissiota 
ehdottamaan asianmukaisia ratkaisuja 
nykyisiin ongelmiin perusteellisen 
vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 59
Franco Roberti
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta käytöstä ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 
suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon;

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta ja ihmisarvon, vahingon 
ehkäisemisen sekä tasapuolisen ja 
ymmärrettävän käytön periaatteiden 
mukaan säännellystä käytöstä, kuten 
yleisen tietosuoja-asetuksen 
henkilötietojen suojaa koskevassa 
lainsäädännössä on vahvistettu, ja 
ehdottaa, että tällaisen teknologian 
soveltamisen on oltava selvästi perusteltua 
voimassa olevassa lainsäädännössä, sekä 
kehottaa komissiota arvioimaan, miten 
nämä suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon;

Or. it

Tarkistus 60
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta käytöstä ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 
suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon;

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta käytöstä ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 
suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon, kiinnittäen erityistä huomiota 
yksityisyyden takaavaan oikeuteen ja 
henkilötietojen suojaan;
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Or. ro

Tarkistus 61
Caterina Chinnici

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta käytöstä ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 
suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon;

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta käytöstä yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa vahvistettua 
henkilötietojen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä noudattaen ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 
suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon;

Or. it

Tarkistus 62
Jiří Pospíšil

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta käytöstä ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 
suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 

3. suhtautuu myönteisesti tekoälyä 
käsittelevän komission korkean tason 
asiantuntijaryhmän suosituksiin 
biometrisen tunnistusteknologian 
oikeasuhteisesta, harkitusta ja 
riskiperusteisesta käytöstä ja ehdottaa, että 
tällaisen teknologian soveltamisen on 
oltava selvästi perusteltua voimassa 
olevassa lainsäädännössä, sekä kehottaa 
komissiota arvioimaan, miten nämä 
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huomioon; suositukset voidaan ottaa tehokkaasti 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 63
Patrick Breyer

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
säädösten ja muiden välineiden sekä 
tarvittaessa rikkomusmenettelyjen avulla 
kiellon, joka koskee kaikkea sellaista 
lainvalvontaa varten toteutettua 
henkilötietojen biometristä käsittelyä, joka 
johtaa laajamittaiseen valvontaan yleisillä 
paikoilla; kehottaa komissiota 
lopettamaan sellaisen biometrisen 
tutkimuksen tai käyttöönoton 
rahoittamisen, joka voisi tukea 
laajamittaista valvontaa yleisillä paikoilla;

Or. en

Tarkistus 64
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on vahvasti sitä mieltä, että 
tekoälyn tai siihen liittyvän teknologian 
tuottamiin päätöksiin erityisesti oikeus- ja 
lainvalvonta-aloilla, joilla niillä on suora 
ja merkittävä vaikutus luonnollisten tai 
oikeushenkilöiden oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin, olisi sovellettava tiukkaa 
ihmisen tekemää varmistusta ja 
asianmukaista prosessia;
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Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää laatia 
tiukat säännöt, joilla säännellään 
kasvojentunnistustekniikoita 
rikosoikeusasioissa; ehdottaa 
suositeltavaksi niiden tilapäistä 
kieltämistä sääntöjen laadintaa 
odotettaessa;

Or. fr

Tarkistus 66
Patrick Breyer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tarpeellisena selventää, 
voidaanko lainvalvontapäätökset 
delegoida tekoälylle, ja korostaa, että on 
kehitettävä käytännesääntöjä tekoälyn 
suunnittelua ja käyttöä varten, jotta 
voidaan tukea lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia; viittaa oikeudellisten 
asioiden valiokunnan meneillään olevaan 
työhön.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 67
Franco Roberti
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tarpeellisena selventää, 
voidaanko lainvalvontapäätökset 
delegoida tekoälylle, ja korostaa, että on 
kehitettävä käytännesääntöjä tekoälyn 
suunnittelua ja käyttöä varten, jotta 
voidaan tukea lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia; viittaa oikeudellisten 
asioiden valiokunnan meneillään olevaan 
työhön.

4. pitää tarpeellisena selventää, ettei 
lainvalvontapäätöksiä voida delegoida 
tekoälylle, ja korostaa, että on kehitettävä 
erityisiä pakollisia käytännesääntöjä 
tekoälyn suunnittelusta ja käytöstä 
vastaavia julkisia ja yksityisiä tahoja 
varten, jotta ne noudattaisivat 
matemaattisten mallien ja ennakoivien 
algoritmien suunnitteluprosessien 
avoimuutta ja selkeyttä koskevia 
periaatteita ja noudattaisivat samalla 
vaatimuksia saatujen tulosten laadun ja 
luotettavuuden riippumattomasta 
todentamisesta todisteiden ja erityisesti 
aihetodisteiden, hankinnan ja arvioinnin 
yhteydessä, riittävän varmasti, jotta 
voidaan tukea lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia; viittaa oikeudellisten 
asioiden valiokunnan meneillään olevaan 
työhön.

Or. it

Tarkistus 68
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tarpeellisena selventää, 
voidaanko lainvalvontapäätökset 
delegoida tekoälylle, ja korostaa, että on 
kehitettävä käytännesääntöjä tekoälyn 
suunnittelua ja käyttöä varten, jotta 
voidaan tukea lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia; viittaa oikeudellisten 
asioiden valiokunnan meneillään olevaan 
työhön.

4. katsoo, että lainvalvontapäätösten 
delegointi tekoälylle olisi kiellettävä.

Or. fr
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Tarkistus 69
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tarpeellisena selventää, 
voidaanko lainvalvontapäätökset delegoida 
tekoälylle, ja korostaa, että on kehitettävä 
käytännesääntöjä tekoälyn suunnittelua ja 
käyttöä varten, jotta voidaan tukea 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisia; viittaa 
oikeudellisten asioiden valiokunnan 
meneillään olevaan työhön.

4. pitää tarpeellisena selventää, 
voidaanko lainvalvontapäätökset delegoida 
tekoälylle, ja korostaa, että on kehitettävä 
käytännesääntöjä tekoälyn suunnittelua ja 
käyttöä varten, jotta voidaan tukea 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisia; viittaa 
oikeudellisten asioiden valiokunnan 
meneillään olevaan työhön; korostaa 
kuitenkin, että jäsenvaltioiden 
osallistuminen on keskeistä ja että ei 
pitäisi toteuttaa toimia, jotka 
heikentäisivät niiden toimivaltaa 
puolustukseen ja kansalliseen 
turvallisuuteen liittyvissä asioissa;

Or. en

Tarkistus 70
Jiří Pospíšil

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tarpeellisena selventää, 
voidaanko lainvalvontapäätökset delegoida 
tekoälylle, ja korostaa, että on kehitettävä 
käytännesääntöjä tekoälyn suunnittelua ja 
käyttöä varten, jotta voidaan tukea 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisia; viittaa 
oikeudellisten asioiden valiokunnan 
meneillään olevaan työhön.

4. pitää tarpeellisena tarkastella, 
voitaisiinko lainvalvontapäätökset 
mahdollisesti delegoida tekoälylle, ja jos 
näin on, missä olosuhteissa ja missä 
yhteyksissä jäsenvaltiot voisivat sallia 
tällaisen tekoälyn käytön; korostaa, että on 
kehitettävä käytännesääntöjä tekoälyn 
suunnittelua ja käyttöä varten, jotta 
voidaan tukea lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia siinä tapauksessa, että 
lainvalvontapäätökset delegoitaisiin 
tekoälylle; viittaa oikeudellisten asioiden 
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valiokunnan meneillään olevaan työhön.

Or. en

Tarkistus 71
Emil Radev

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tarpeellisena selventää, 
voidaanko lainvalvontapäätökset delegoida 
tekoälylle, ja korostaa, että on kehitettävä 
käytännesääntöjä tekoälyn suunnittelua ja 
käyttöä varten, jotta voidaan tukea 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisia; viittaa 
oikeudellisten asioiden valiokunnan 
meneillään olevaan työhön.

4. pitää tarpeellisena selventää, onko 
sopivaa, että lainvalvontapäätökset ovat 
osittain delegoitavissa tekoälylle siten, että 
lopullisten tuomioiden antamisesta 
päättävät kuitenkin ihmiset; korostaa, että 
on kehitettävä erityisiä eettisiä 
käytännesääntöjä tekoälyn kehittämistä ja 
käyttöä varten, jotta voidaan tukea 
lainvalvonta- ja oikeusviranomaisia; viittaa 
oikeudellisten asioiden valiokunnan 
meneillään olevaan työhön;

Or. bg

Tarkistus 72
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tarpeellisena selventää, 
voidaanko lainvalvontapäätökset 
delegoida tekoälylle, ja korostaa, että on 
kehitettävä käytännesääntöjä tekoälyn 
suunnittelua ja käyttöä varten, jotta 
voidaan tukea lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia; viittaa oikeudellisten 
asioiden valiokunnan meneillään olevaan 
työhön.

4. katsoo, että on suhtauduttava 
erittäin varovaisesti sellaiseen tekoälyyn 
ja siihen liittyvään teknologiaan, jolla 
voidaan korvata viranomaispäätökset; 
korostaa, että on kehitettävä tiukkoja 
eettisiä periaatteita ja käytännesääntöjä 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
suunnittelua, käyttöönottoa ja käyttöä 
varten, jotta voidaan tukea lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia; viittaa oikeudellisten 
asioiden valiokunnan meneillään olevaan 
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työhön.

Or. en

Tarkistus 73
Caterina Chinnici

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tarpeellisena selventää, 
voidaanko lainvalvontapäätökset 
delegoida tekoälylle, ja korostaa, että on 
kehitettävä käytännesääntöjä tekoälyn 
suunnittelua ja käyttöä varten, jotta 
voidaan tukea lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia; viittaa oikeudellisten 
asioiden valiokunnan meneillään olevaan 
työhön.

4. pitää tarpeellisena selventää, ettei 
lainvalvontapäätöksiä voida delegoida 
tekoälylle, ja korostaa, että on kehitettävä 
sitovia käytännesääntöjä tekoälyn 
suunnittelua ja käyttöä varten, jotta 
voidaan tukea lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia ja taata Euroopan 
kansalaisten perusoikeudet; viittaa 
oikeudellisten asioiden valiokunnan 
meneillään olevaan työhön.

Or. it

Tarkistus 74
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tarpeellisena selventää, 
voidaanko lainvalvontapäätökset 
delegoida tekoälylle, ja korostaa, että on 
kehitettävä käytännesääntöjä tekoälyn 
suunnittelua ja käyttöä varten, jotta 
voidaan tukea lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia; viittaa oikeudellisten 
asioiden valiokunnan meneillään olevaan 
työhön.

4. varoittaa pyrkimyksestä delegoida 
valta tehdä rikosoikeuteen liittyviä 
päätöksiä tekoälylle, ja korostaa, että on 
kehitettävä käytännesääntöjä tekoälyn 
suunnittelua ja käyttöä varten, jotta 
voidaan tukea lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisia; viittaa oikeudellisten 
asioiden valiokunnan meneillään olevaan 
työhön.

Or. fr
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Tarkistus 75
Angel Dzhambazki

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää tärkeänä, että komissio 
toteuttaa kokonaisarvioinnin koko EU:n 
tilanteesta, joka koskee tekoälyyn 
perustuvan teknologian tehokasta 
käyttöönottoa varten saatavilla olevaa 
teknistä infrastruktuuria ja resursseja 
kansallisissa toimintakehyksissä asiaa 
koskevan lainsäädännön perusteella; 
korostaa lisäksi, että on arvioitava 
alueellisiin ja kansallisiin erityispiirteisiin 
liittyviä koulutuksen ja tietoisuuden 
tasoja; kehottaa komissiota toteuttamaan 
tällaisen perusteellisen arvioinnin ja 
tekemään ehdotuksia, joilla tuetaan 
jäsenvaltioita niiden toimissa, mutta myös 
tekemään ehdotuksia nykyisen tietosuojaa 
ja muuta asiaan liittyvää EU-
lainsäädäntöä koskevan oikeudellisen 
kehyksen päivittämisestä vastaamaan 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian 
realiteetteja;

Or. en

Tarkistus 76
Patrick Breyer

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille kaikki havaitut 
riskit ja kehottaa niiden vuoksi komissiota 
kieltämään tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian käyttämisen apuna 
oikeusjärjestelmissä ja oikeudellisissa 
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päätöksissä, niin kauan kuin 
perusoikeuksia ja -vapauksia sekä 
ihmisen tarkastusmahdollisuuksia ei 
pystytä takaamaan täysimääräisesti;

Or. en


