
AM\1208275NL.docx PE653.890v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie juridische zaken

2020/2016(INI)

25.6.2020

AMENDEMENTEN
1 - 76
Ontwerpadvies
Angel Dzhambazki
(PE652.371v01-00)

Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en 
gerechtelijke instanties in strafzaken
(2020/2016(INI))



PE653.890v01-00 2/43 AM\1208275NL.docx

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1208275NL.docx 3/43 PE653.890v01-00

NL

Amendement 1
Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat ook 
van toepassing is op de wetshandhaving;

A. overwegende dat de in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie verankerde grondrechten 
en fundamentele vrijheden, waaronder 
het recht op eerbiediging van het 
privéleven, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, de vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst, en de 
vrijheid van vergadering en vereniging, 
maar ook de gelijkheid voor de wet, 
waaronder non-discriminatie, alsmede het 
burgerschap, waaronder de vrijheid van 
verkeer en van verblijf, het recht op een 
eerlijk proces en het vermoeden van 
onschuld en rechten van de verdediging 
niet door het gebruik van AI en 
aanverwante technologieën mogen 
worden ondermijnd en onder alle 
omstandigheden van toepassing zijn op de 
wetshandhaving;

Or. en

Amendement 2
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat ook 
van toepassing is op de wetshandhaving;

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is waarvan 
het behoud in alle stadia van de procedure 
maatregelen, ook technische maatregelen, 
uitsluit die direct of indirect tot gevolg 
hebben dat de rechten van de verdediging 
worden uitgehold, en overwegende dat de 
met dit beginsel verbonden waarborgen, 



PE653.890v01-00 4/43 AM\1208275NL.docx

NL

met name die van een "onafhankelijke 
rechtbank", "wapengelijkheid bij 
rechtbanken" en het vermoeden van 
onschuld, strikter zijn op het gebied van 
het strafrecht;

Or. fr

Amendement 3
Franco Roberti

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat ook 
van toepassing is op de wetshandhaving;

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht en een 
juridisch bindend recht is, dat is 
verankerd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens met het oog op de 
wetshandhaving;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat ook van 
toepassing is op de wetshandhaving;

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat 
verankerd is in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
ook van toepassing is op de gehele 
strafrechtelijke procedure, met inbegrip 
van de wetshandhaving;

Or. en
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Amendement 5
Jiří Pospíšil

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat ook van 
toepassing is op de wetshandhaving;

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat ook van 
toepassing is op de wetshandhaving en 
rekening houdend met het feit dat op AI 
gebaseerde technologieën tevens van 
invloed kunnen zijn op verschillende 
mensenrechten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat ook 
van toepassing is op de wetshandhaving;

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat onder 
alle omstandigheden, met name bij de 
aanwending van AI, moet worden 
geëerbiedigd;

Or. fr

Amendement 7
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat ook van 
toepassing is op de wetshandhaving;

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat ook en 
te allen tijde van toepassing is op de 
wetshandhaving;
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Or. en

Amendement 8
Sabrina Pignedoli

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat ook 
van toepassing is op de wetshandhaving;

A. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een van de grondrechten is 
die ook van toepassing zijn op de 
wetshandhaving;

Or. it

Amendement 9
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de bescherming 
van persoonsgegevens, in 
overeenstemming met de algemene 
verordening gegevensbescherming en, in 
voorkomend geval, met andere 
toepasselijke wetgeving, te allen tijde van 
toepassing is;

Or. en

Amendement 10
Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat er bij AI en 
aanverwante technologieën, met inbegrip 
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van het zelflerend vermogen van deze 
technologieën, altijd een bepaalde mate 
van menselijke tussenkomst komt kijken;

Or. en

Amendement 11
Emil Radev

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat artificiële 
intelligentie het potentieel heeft om een 
vast onderdeel te worden van 
strafrechtstelsels;

Or. bg

Amendement 12
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat artificiële 
intelligentie en aanverwante 
technologieën een prioriteit vormen voor 
de Unie met het oog op de snelle 
ontwikkelingen in de technologiesector en 
het belang van waakzaamheid ten aanzien 
van de huidige en toekomstige 
gevolgen daarvan voor het unieke 
Europese stelsel van intellectuele-
eigendomsrechten; overwegende dat 
artificiële intelligentie en aanverwante 
technologieën reeds in bepaalde sectoren 
worden ingezet, bijvoorbeeld in robotica, 
in het vervoer en in de gezondheidszorg;

Or. en
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Amendement 13
Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën zullen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van 
statistische gegevensanalyse bij 
misdaadpreventie en -analyse, en tot de 
werking van de strafrechtstelsels;

Schrappen

Or. en

Amendement 14
Franco Roberti

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën zullen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van statistische 
gegevensanalyse bij misdaadpreventie en -
analyse, en tot de werking van de 
strafrechtstelsels;

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën kunnen 
bijdragen tot het voorkomen van bepaalde 
misdrijven en dus tot het terugdringen van 
de misdaadcijfers; overwegende dat het 
gebruik ervan in de statistische 
gegevensanalyse en bij misdaadpreventie 
en -analyse nuttige ondersteuning kan 
bieden bij de onderzoeksactiviteiten van 
de politie met waarborging van de 
naleving van de procedurele waarborgen 
inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, zoals verankerd 
in de rechtsstaat en de wetgeving inzake 
de bescherming van persoonsgegevens in 
de zin van de AVG, met name artikel 22 
ervan, volgens welke eenieder het recht 
heeft niet te worden onderworpen aan een 
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besluit dat juridische of aanzienlijke 
gevolgen voor hem heeft en dat 
uitsluitend gebaseerd is op een 
geautomatiseerde gegevensverwerking die 
ervoor bedoeld is aspecten van zijn 
persoonlijkheid te beoordelen; 
overwegende dat het gebruik van 
dergelijke technologieën kan bijdragen tot 
een verbeterde efficiëntie en 
doelmatigheid van de werking van de 
strafrechtstelsels, hoewel dergelijke 
algoritmen - zogenaamde 
geautomatiseerde 
besluitvormingssystemen - bij definitieve 
besluiten het menselijk verstand nooit 
kunnen vervangen teneinde 
deterministische benaderingen te 
voorkomen en te waarborgen dat alle 
besluiten zijn gebaseerd op de vrije 
overtuiging van degenen die moeten 
oordelen en wier besluiten altijd 
motiveerbaar, verantwoord en vrij van 
vooroordelen moeten zijn;

Or. it

Amendement 15
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën zullen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van statistische 
gegevensanalyse bij misdaadpreventie en -
analyse, en tot de werking van de 
strafrechtstelsels;

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën kunnen 
bijdragen tot het voorkomen van bepaalde 
misdrijven en dus tot het terugdringen van 
de misdaadcijfers; overwegende dat het 
gebruik ervan in de statistische 
gegevensanalyse en bij misdaadpreventie 
en -analyse kan helpen bij de activiteiten 
van de politie, mits de procedurele 
waarborgen van de rechtsstaat en de 
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, zoals verankerd in de 
AVG, worden nageleefd; overwegende dat 
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de toepassing van deze technologieën als 
technisch ondersteunend instrument ertoe 
kan bijdragen de operationele organisatie 
en de werking van de strafrechtsstelsels te 
verbeteren, maar dat onder geen beding 
de zogenaamde geautomatiseerde 
besluitvormingssystemen, de op AI 
gebaseerde algoritmen, voor het nemen 
van besluiten mogen worden gebruikt;

Or. it

Amendement 16
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën zullen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van statistische 
gegevensanalyse bij misdaadpreventie en -
analyse, en tot de werking van de 
strafrechtstelsels;

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën kunnen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, tot het vergemakkelijken 
van bepaalde procedures door het gebruik 
van deze technologieën bij statistische 
gegevensanalyse evenals bij 
misdaadpreventie en -analyse, en tot de 
werking van de strafrechtstelsels; 
overwegende dat de Unie sterk 
afhankelijk is van externe gegevens, die 
cruciaal zijn voor de efficiëntie en 
optimale arbeidsomstandigheden van op 
AI gebaseerde algoritmen, alsmede van 
buitenlandse aanbieders van AI;

Or. en

Amendement 17
Jiří Pospíšil

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën zullen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van statistische 
gegevensanalyse bij misdaadpreventie en -
analyse, en tot de werking van de 
strafrechtstelsels;

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën aanzienlijke 
voordelen met zich meebrengen op het 
gebied van strafrecht en bijvoorbeeld 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van statistische 
gegevensanalyse bij misdaadpreventie en -
analyse, en tot doeltreffendere en 
efficiëntere opsporing en onderzoeken in 
verband met strafzaken, evenals een 
betere werking van de strafrechtstelsels;

Or. en

Amendement 18
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën zullen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van statistische 
gegevensanalyse bij misdaadpreventie en -
analyse, en tot de werking van de 
strafrechtstelsels;

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën zullen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van statistische 
gegevensanalyse bij misdaadpreventie en -
analyse, en tot de doeltreffendere werking 
van de strafrechtstelsels en strafrechtelijke 
procedures wat betreft kwaliteit en 
snelheid;

Or. ro

Amendement 19
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement
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B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën zullen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van statistische 
gegevensanalyse bij misdaadpreventie en -
analyse, en tot de werking van de 
strafrechtstelsels;

B. overwegende dat op lange termijn 
technologieën zoals artificiële intelligentie 
(AI) en aanverwante technologieën aan de 
besluitvorming door de mens, die altijd 
doorslaggevend moet zijn, ondersteuning 
kunnen bieden die bijdraagt tot het 
terugdringen van de misdaadcijfers, het 
gebruik van statistisch gegevensonderzoek 
bij misdaadpreventie en -analyse, en tot de 
werking van de strafrechtstelsels;

Or. fr

Amendement 20
Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën zullen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van 
statistische gegevensanalyse bij 
misdaadpreventie en -analyse, en tot de 
werking van de strafrechtstelsels;

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën kunnen 
worden ingezet voor het terugdringen van 
de misdaadcijfers;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën zullen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van statistische 
gegevensanalyse bij misdaadpreventie en -

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën kunnen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, dankzij het gebruik van 
statistische gegevensanalyse bij 



AM\1208275NL.docx 13/43 PE653.890v01-00

NL

analyse, en tot de werking van de 
strafrechtstelsels;

misdaadpreventie en -analyse;

Or. fr

Amendement 22
Sabrina Pignedoli

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën zullen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers, het gebruik van 
statistische gegevensanalyse bij 
misdaadpreventie en -analyse, en tot de 
werking van de strafrechtstelsels;

B. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën kunnen 
worden gebruikt voor de statistische 
gegevensanalyse bij misdaadpreventie en -
analyse, en kunnen bijdragen tot de goede 
werking van de strafrechtstelsels;

Or. it

Amendement 23
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat 
gezichtsherkenningssoftware een steeds 
controversiëlere kwestie vormt en dat 's 
werelds meest vooraanstaande 
ontwikkelaars al het onderzoek op dit 
gebied hebben gestaakt vanwege ernstige 
bezorgdheid over inbreuken op 
gegevensbescherming en zorgpunten in 
verband met de openbare veiligheid; 
overwegende dat 
gezichtsherkenningssoftware en andere, 
soortgelijke software een grote uitkomst 
kan bieden voor politiële en gerechtelijke 
instanties in de vorm van hulp bij de 
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rechtshandhaving en misdaadpreventie, 
en daarnaast de administratieve lasten op 
het gebied van strafrecht kan 
verminderen; overwegende dat deze 
kwestie met het oog op de vele implicaties 
en sectoroverschrijdende gevolgen van 
dergelijke software nader moet worden 
besproken; overwegende dat de verdere 
ontwikkeling van Europese gegevens en 
inspanningen om de afhankelijkheid van 
de Unie van buitenlandse software-
ontwikkelaars, gegevens en op AI 
gebaseerde diensten te verminderen, zal 
zorgen voor de bevordering van 
tekortkomingen op het gebied van 
gegevensbescherming en privacy;

Or. en

Amendement 24
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat deze 
technologieën gebruikt kunnen worden 
om statistisch geanonimiseerde 
databanken tot stand te brengen die 
autoriteiten, academici en wetgevers 
kunnen helpen bij het analyseren van 
cijfers en het efficiënt vormgeven van 
beleid om criminaliteit te voorkomen en 
overtreders te helpen met succes in de 
samenleving te re-integreren;

Or. en

Amendement 25
Sabrina Pignedoli

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat, wegens de 
intrinsiek ondoorzichtige aard van AI-
systemen, de nieuwe, in de context van de 
strafrechtspleging gebruikte instrumenten 
in strijd kunnen zijn met een aantal 
grondrechten;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat het rechtskader 
voor artificiële intelligentie en de 
toepassing daarvan op het strafrecht waar 
nodig wetgevende maatregelen moet 
omvatten, te beginnen met verplichte 
maatregelen ter voorkoming van 
praktijken die de grondrechten en 
fundamentele vrijheden ongetwijfeld 
zouden ondermijnen;

Or. en

Amendement 27
Sabrina Pignedoli

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat het het nodig is 
de mogelijke risico's in verband met de 
toepassing van AI-systemen op het gebied 
van het strafrecht te voorkomen en te 
beperken teneinde de grondrechten van de 
verdachten en aangeklaagden in 
strafrechtzaken te beschermen;
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Or. it

Amendement 28
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het van belang is 
rekening te houden met de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën in 
de strafrechtstelsels;

1. benadrukt dat de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën in 
de strafrechtstelsels moeten worden 
onderworpen aan een zeer grondige 
voorafgaande evaluatie, dat elke 
overhaaste aanwending ervan in het 
onderzoek, de instructie, hoor en 
wederhoor tussen de partijen en het 
uitspreken van het vonnis excessieve 
risico's met zich meebrengt voor de 
bescherming van de individuele vrijheden 
en het daarmee verbonden beginsel van 
individuele verantwoordelijkheid, en dat 
in dit verband geen enkele lidstaat de 
invoering en certificatie van procedures 
inzake "voorspellende justitie" zou mogen 
toestaan waarvan de resultaten rampzalig 
zijn gebleken, met name ten aanzien van 
vooringenomenheid van discriminerende 
aard, telkens wanneer deze procedures 
werden toegepast.

Or. fr

Amendement 29
Franco Roberti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het van belang is 
rekening te houden met de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 

1. benadrukt dat de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën in 
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van AI en aanverwante technologieën in 
de strafrechtstelsels;

de strafrechtstelsels nauw moeten worden 
gekoppeld aan de naleving van strikte 
ethische beginselen, zoals die welke zijn 
vastgelegd in het "Europees ethisch 
handvest voor het gebruik van AI in 
strafrechtsstelsels en hun omgeving" van 
de Raad van Europa, waaraan openbare 
en particuliere entiteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het 
oorspronkelijke design en de ontwikkeling 
van instrumenten en diensten van 
artificiële intelligentie, zich moeten 
houden opdat alle sociale actoren over 
volledige informatie kunnen beschikken 
over de bedrijfsstructuren van 
ondernemingen die AI-programma's 
maken;

Or. it

Amendement 30
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het van belang is 
rekening te houden met de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën in de 
strafrechtstelsels;

1. benadrukt dat het van belang is 
rekening te houden met de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën in de 
strafrechtstelsels; benadrukt het belang 
van de menselijke factor, die altijd 
verantwoordelijk moet zijn voor de 
uiteindelijke besluitvorming, en 
beklemtoont dat de rol van op AI-
technologieën gebaseerde software en 
toepassingen er puur in moet bestaan te 
helpen binnen het strafrechtstelsel, zowel 
bij de handhaving door de politie als bij 
de strafrechtspraak; wijst er nogmaals op 
dat software voor biometrische 
herkenning alleen moet worden gebruikt 
in situaties die dit daadwerkelijk vereisen 
en geen standaard mag worden;

Or. en
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Amendement 31
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het van belang is 
rekening te houden met de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën in 
de strafrechtstelsels;

1. benadrukt dat de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën in 
de strafrechtstelsels alleen in aanmerking 
kunnen worden genomen wanneer strikte 
ethische beginselen worden nageleefd, 
zoals die welke zijn vastgelegd in het 
"Europees ethisch handvest voor het 
gebruik van AI in strafrechtsstelsels en 
hun omgeving" van de Raad van Europa;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het van belang is 
rekening te houden met de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën in de 
strafrechtstelsels;

1. benadrukt dat het van cruciaal 
belang is rekening te houden met de 
ethische en operationele implicaties in 
verband met het gebruik van AI en 
aanverwante technologieën in de 
strafrechtstelsels, die aanzienlijke risico's 
met zich meebrengen, zoals discriminatie 
en privacyschending; is van oordeel dat er 
een duidelijk regelgevingskader nodig is 
om grenzen te trekken en de nodige 
waarborgen te bieden;

Or. en

Amendement 33
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Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het van belang is 
rekening te houden met de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën in de 
strafrechtstelsels;

1. benadrukt dat het van cruciaal 
belang is zorgvuldig na te gaan wat de 
risico's zijn en rekening te houden met alle 
ethische en operationele implicaties van het 
gebruik van AI en aanverwante 
technologieën voor onze samenleving, met 
name door overheids-, politiële en 
gerechtelijke instanties in strafzaken, 
alsook in de strafrechtstelsels;

Or. en

Amendement 34
Jiří Pospíšil

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het van belang is 
rekening te houden met de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën in de 
strafrechtstelsels;

1. benadrukt dat het van belang is 
rekening te houden met de ethische en 
operationele implicaties van het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën in de 
strafrechtstelsels, evenals met de 
toerekeningsvatbaarheid en 
bewijskwesties in het geval van eventuele 
tekortkomingen in verband met de 
werking van AI-systemen;

Or. en

Amendement 35
Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat gezocht moet 
worden naar de meest doeltreffende 
manier om vooroordelen in AI-systemen 
te verminderen, in overeenstemming met 
ethische en non-discriminatienormen; 
onderstreept dat de resultaten moeten 
worden geëvalueerd om alle soorten 
stereotypen en vooroordelen en vormen 
van discriminatie te vermijden en, in 
voorkomend geval, gebruik te maken van 
AI om eventuele menselijke vooroordelen 
in kaart te brengen en te corrigeren; 
verzoekt de Commissie de uitwisseling van 
strategieën ter voorkoming van 
vooroordelen met betrekking tot gegevens 
aan te sporen en te vergemakkelijken, met 
name op het gebied van rechtshandhaving 
en strafzaken; verzoekt de Commissie in 
het licht van dit risico op vooroordelen 
voorts het gebruik van AI en aanverwante 
technologieën ter ondersteuning van 
rechtsstelsels en rechterlijke beslissingen 
te verbieden;

Or. en

Amendement 36
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont dat evenwicht tot 
stand moet worden gebracht en in stand 
moet worden gehouden tussen het gebruik 
van AI-systemen in strafzaken en de 
eerbiediging van alle grondrechten en 
procedurele waarborgen waarin het 
Europees en het internationaal recht 
voorzien;

Or. ro
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Amendement 37
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
dat artificiële intelligentie bij de 
besluitvorming met gepaste inachtneming 
van de beginselen van de rechtsstaat en de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht wordt gebruikt;

Or. bg

Amendement 38
Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie om verdere 
verduidelijking van de voorschriften voor 
het beschermen en delen van met behulp 
van AI en aanverwante technologieën 
verzamelde gegevens door bevoegde 
instanties die zijn toegerust voor de 
verzameling en/of verwerking van deze 
gegevens, met inbegrip van niet-
persoonsgebonden en geanonimiseerde 
gegevens die direct of indirect kunnen 
leiden tot de identificatie van personen, 
met volledige inachtneming van de AVG 
en de e-privacyrichtlijn; onderstreept 
voorts dat het recht op een eerlijk proces 
de mogelijkheid moet omvatten voor 
burgers en rechtzoekenden om deze 
gegevens te raadplegen, met name 
wanneer de desbetreffende gegevens via 
hun persoonlijke toestellen of apparaten 
worden verzameld, in overeenstemming 
met de AVG, maar ook zodat zij hun 
rechten van de verdediging kunnen 
uitoefenen zodra zij wettelijk 



PE653.890v01-00 22/43 AM\1208275NL.docx

NL

aansprakelijk worden gesteld;

Or. en

Amendement 39
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol 
van AI en aanverwante technologieën op 
het gebied van rechtshandhaving in 
strafzaken en misdaadpreventie; herinnert 
aan het belang van kwesties op het gebied 
van governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht;

Schrappen

Or. fr

Amendement 40
Franco Roberti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert aan het 
belang van kwesties op het gebied van 
governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht;

2. benadrukt het recht van de partijen 
om toegang te krijgen tot het proces 
inzake het verzamelen van gegevens en de 
prognoses die van nut zijn voor de 
preventiediensten van de politie, het 
catalogiseren en beoordelen van 
bewijsmateriaal in strafzaken en de 
preventieve evaluatie van het gevaar dat 
een verdachte voor de samenleving zou 
kunnen opleveren; onderstreept voorts het 
recht van de partijen om toegang te 
krijgen tot door AI geproduceerde of door 
AI ondersteunde output voor 
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kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert aan het 
belang van kwesties op het gebied van 
governance, verantwoordingsplicht en 
transparantie, overeenkomstig de resolutie 
van het Parlement van 2017 over robotica, 
waarin wordt onderstreept dat het altijd 
mogelijk moet zijn om de redenering te 
volgen die ten grondslag ligt aan een met 
behulp van AI genomen beslissing die een 
grote invloed kan hebben op het leven van 
een of meer personen; is derhalve van 
mening dat het onontbeerlijk is ook te 
zorgen voor een regel waarin het beginsel 
van de onafhankelijkheid van 
programmeurs wordt vastgelegd, 
aangezien zij niet alleen de selectie van de 
te verwerken gegevens en informatie 
voorbereiden waarop de algoritmes 
gebaseerd worden, maar ook de 
beoordelingscriteria die aan een besluit 
ten grondslag liggen;

Or. it

Amendement 41
Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol 
van AI en aanverwante technologieën op 
het gebied van rechtshandhaving in 
strafzaken en misdaadpreventie; herinnert 
aan het belang van kwesties op het gebied 
van governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht;

2. benadrukt hoe belangrijk het voor 
de ontwikkelaars van AI en aanverwante 
technologieën is om te zorgen voor een 
toereikend niveau van transparantie met 
betrekking tot algoritmen en 
algoritmische besluiten ten aanzien van 
bevoegde instanties en burgers, en om 
toegang te bieden tot door AI 
geproduceerde of door AI ondersteunde 
resultaten, met name voor 
kennisgevingsprocedures in strafzaken; 
herinnert aan het belang van kwesties op 
het gebied van governance, transparantie 
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en verantwoordingsplicht, waarbij 
menselijk toezicht te allen tijde moet 
worden gegarandeerd; staat erop dat de 
gerechtelijke instanties worden verplicht 
hun beslissingen te onderbouwen, ook 
wanneer zij gebruikmaken van 
bewijsmateriaal dat met behulp van door 
AI ondersteunde technologieën is 
aangeleverd en daarom gepaard gaat met 
een hoog niveau van rechterlijke toetsing 
en toelaatbaarheid;

Or. en

Amendement 42
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert aan het 
belang van kwesties op het gebied van 
governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht;

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert aan het 
belang van kwesties op het gebied van 
governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht; herinnert voorts 
aan het onderscheid tussen het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën op 
het gebied van misdaadpreventie en 
strafrechtspraak; beklemtoont dat AI-
technologieën te allen tijde een 
ondergeschikte rol spelen;

Or. en

Amendement 43
Jiří Pospíšil

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol 
van AI en aanverwante technologieën op 
het gebied van rechtshandhaving in 
strafzaken en misdaadpreventie; herinnert 
aan het belang van kwesties op het gebied 
van governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht;

2. benadrukt enerzijds het belang van 
de rol en het potentieel van AI en 
aanverwante technologieën op het gebied 
van rechtshandhaving in strafzaken en 
misdaadpreventie, met name bij de 
analyse van grote hoeveelheden 
bewijsmateriaal in strafrechtelijke 
onderzoeken en de opsporing van 
verdachte personen of slachtoffers van 
misdrijven; beklemtoont anderzijds het 
risico op bevooroordeelde beslissingen op 
basis van het gebruik van AI-
technologieën, evenals de noodzaak om 
diepgaande discussies te voeren en zo 
dergelijke beslissingen te vermijden;

Or. en

Amendement 44
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert aan het 
belang van kwesties op het gebied van 
governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht;

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert aan het 
belang van kwesties op het gebied van 
governance, transparantie, onpartijdigheid, 
verantwoordingsplicht, eerlijkheid en 
intellectuele integriteit met betrekking tot 
het gebruik van AI op het gebied van 
strafrecht;

Or. bg

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert aan het 
belang van kwesties op het gebied van 
governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht;

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert in dit 
verband aan het belang van kwesties op het 
gebied van governance, objectiviteit, non-
discriminatie, menselijk toezicht, 
transparantie en verantwoordingsplicht wat 
betreft AI en aanverwante technologieën;

Or. en

Amendement 46
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert aan het 
belang van kwesties op het gebied van 
governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht;

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert aan het 
belang van kwesties op het gebied van 
governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht, alsook van 
grondrechten en procedurele waarborgen;

Or. ro

Amendement 47
Sabrina Pignedoli
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol 
van AI en aanverwante technologieën op 
het gebied van rechtshandhaving in 
strafzaken en misdaadpreventie; herinnert 
aan het belang van kwesties op het gebied 
van governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht;

2. benadrukt hoe belangrijk het is de 
transparantie van in de strafrechtspleging 
gebruikte AI-systemen te vergroten om 
rechterlijke toetsing mogelijk te maken en 
toegang te krijgen tot door AI 
geproduceerde of door AI ondersteunde 
output en, uiteindelijk, de 
verantwoordelijkheid en de rol van AI en 
aanverwante technologieën op het gebied 
van rechtshandhaving in strafzaken en 
misdaadpreventie af te bakenen;

Or. it

Amendement 48
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van toegang 
tot door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert aan het 
belang van kwesties op het gebied van 
governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht;

2. benadrukt het recht van de 
betrokkenen toegang te kunnen krijgen 
door AI geproduceerde of door AI 
ondersteunde output voor 
kennisgevingsprocedures, alsook de rol van 
AI en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving in strafzaken 
en misdaadpreventie; herinnert aan het 
belang van kwesties op het gebied van 
governance, transparantie en 
verantwoordingsplicht;

Or. it

Amendement 49
Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat overheidsinstanties 
die zich bezighouden met 
rechtshandhaving verantwoordelijk 
kunnen zijn voor het ernstigste misbruik 
van AI en aanverwante technologieën, 
zoals grootschalig toezicht, profilering, 
voorspellende politieprogramma's aan de 
hand waarvan kan worden bepaald waar 
zich waarschijnlijk misdaden zullen 
voordoen, waar verdachten zich 
waarschijnlijk bevinden, hoe kwetsbaar 
mensen zijn, hoe waarschijnlijk het is dat 
iemand ten prooi valt, als vermist wordt 
opgegeven of het slachtoffer of de dader 
wordt van huiselijk geweld of een seksueel 
misdrijf, evenals inbreuken op het recht 
op een eerlijk proces;

Or. en

Amendement 50
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept het belang van het 
gebruik van automatisch gegenereerde 
gegevens bij de verzameling en analyse 
van bewijsmateriaal; wijst erop dat fouten 
of eventueel misbruik tijdens de analyse 
en interpretatie van invoergegevens en 
resultaten, zowel in verband met 
misdaadpreventie als strafrechtspraak, 
door menselijk toedoen kunnen worden 
veroorzaakt; pleit er daarom voor de 
analyse van de doeltreffendheid en 
passendheid van het gebruik van AI-
technologieën in alle 
besluitvormingsprocessen voorzichtig te 
benaderen;
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Or. en

Amendement 51
Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt alle bevoegde 
overheidsinstanties, en met name 
rechtshandhavingsinstanties zoals 
politiële en gerechtelijke instanties, het 
publiek te informeren en voldoende 
transparantie te bieden met betrekking tot 
hun gebruik van AI en aanverwante 
technologieën bij de uitvoering van hun 
bevoegdheden, met name in strafzaken, en 
in dit verband onder meer de broncode 
van de desbetreffende technologie 
openbaar toegankelijk te maken en het 
percentage foutpositieve en foutnegatieve 
resultaten bekend te maken;

Or. en

Amendement 52
Sabrina Pignedoli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. acht het van essentieel belang dat 
bij de toepassing van AI-systemen in het 
kader van strafzaken de grondbeginselen 
van de strafvervolging worden nageleefd 
waaronder het recht op een eerlijk proces, 
de waarborging van het beginsel van het 
vermoeden van onschuld en het recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte, 
alsook het toezicht en een onafhankelijke 
controle op de geautomatiseerde 
besluitvormingssystemen; acht het van 
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essentieel belang dat bij de toepassing van 
AI-systemen in het kader van strafzaken 
de grondbeginselen van de strafvervolging 
worden nageleefd waaronder het recht op 
een eerlijk proces, de waarborging van het 
beginsel van het vermoeden van onschuld 
en het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte, alsook het toezicht 
op en een onafhankelijke controle van de 
geautomatiseerde 
besluitvormingssystemen;

Or. it

Amendement 53
Jiří Pospíšil

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept het belang van het 
"human in command"-beginsel en de 
verificatie van door AI geproduceerde of 
door AI ondersteunde resultaten; 
herinnert voorts aan het belang van 
kwesties op het gebied van governance, 
transparantie en verantwoordingsplicht 
om de eerbiediging van de grondrechten 
te waarborgen en eventuele gebreken met 
betrekking tot de AI te voorkomen;

Or. en

Amendement 54
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. beklemtoont een behoedzame 
houding in te nemen ten aanzien van 
software voor biometrische herkenning; 
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wijst op de ambiguïteit die voortvloeit uit 
een inherent gebrek aan 
gegevensbescherming en inbreuken op 
gegevensprivacy; neemt met bezorgdheid 
kennis van de samensmelting van de 
persoonsgegevens van burgers uit de 
Europese Unie door derde landen via 
ontwikkelaars en aanbieders uit de private 
sector;

Or. en

Amendement 55
Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de 
aanbevelingen van de deskundigengroep 
op hoog niveau inzake AI van de 
Commissie voor een evenredig gebruik 
van technologie voor biometrische 
herkenning, en stelt voor dat de 
toepassing van deze technologie op grond 
van de bestaande wetgeving duidelijk 
moet worden gerechtvaardigd; dringt er 
bij de Commissie op aan na te gaan hoe 
deze technologie op doeltreffende wijze 
kan worden geïntegreerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake AI van de Commissie voor een 

3. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake AI van de Commissie voor een 
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evenredig gebruik van technologie voor 
biometrische herkenning, en stelt voor dat 
de toepassing van deze technologie op 
grond van de bestaande wetgeving 
duidelijk moet worden gerechtvaardigd; 
dringt er bij de Commissie op aan na te 
gaan hoe deze technologie op doeltreffende 
wijze kan worden geïntegreerd;

evenredig gebruik van technologie voor 
biometrische herkenning, en stelt voor dat 
de toepassing van deze technologie op 
grond van de bestaande wetgeving 
duidelijk moet worden gerechtvaardigd; 
dringt er bij de Commissie op aan na te 
gaan hoe deze technologie op doeltreffende 
wijze kan worden geïntegreerd; stelt voor 
dat er een sectoroverschrijdende ad-
hocadviesgroep wordt opgezet, bestaande 
uit vertegenwoordigers van alle betrokken 
actoren en belanghebbenden op EU- en 
op nationaal niveau, om specifieke 
aandacht te besteden aan de kwestie van 
gezichtsherkenningssoftware, die van 
bijzonder belang is in de huidige context 
van een wereldwijde pandemie; beveelt de 
Commissie aan het effect van software 
voor biometrische herkenning op de 
toepasselijke EU-wetgeving grondig te 
beoordelen en met voorstellen komen voor 
de afstemming, waar passend, van de 
bestaande wetgeving op de realiteit van 
artificiële intelligentie en aanverwante 
technologieën in het algemeen;

Or. en

Amendement 57
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de 
aanbevelingen van de deskundigengroep 
op hoog niveau inzake AI van de 
Commissie voor een evenredig gebruik 
van technologie voor biometrische 
herkenning, en stelt voor dat de 
toepassing van deze technologie op grond 
van de bestaande wetgeving duidelijk moet 
worden gerechtvaardigd; dringt er bij de 
Commissie op aan na te gaan hoe deze 
technologie op doeltreffende wijze kan 

3. is ingenomen met de aankondiging 
van de onderneming IBM van 8 juni 2020 
dat zij een einde maakt aan de 
ontwikkeling van 
gezichtsherkenningstechnologie, nadat zij 
heeft vastgesteld dat deze technologie 
vertekeningen in verband met leeftijd, 
gender en gelaatskleur oplevert; verzoekt 
alle belanghebbenden nota te nemen van 
de omvang van de functiestoringen van 
deze systemen waarbij onafhankelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 
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worden geïntegreerd; 90 % van de fouten bij 
gezichtsherkenning zich voordeden bij 
niet-blanke personen en dat bij bepaalde 
groepen 100 maal meer fouten bij de 
authenticatie kunnen optreden dan bij 
andere groepen; dringt derhalve aan op 
een onmiddellijk moratorium op 
gezichtsherkenningstechnologieën op het 
gehele grondgebied van de Unie; 

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de 
aanbevelingen van de deskundigengroep 
op hoog niveau inzake AI van de 
Commissie voor een evenredig gebruik 
van technologie voor biometrische 
herkenning, en stelt voor dat de toepassing 
van deze technologie op grond van de 
bestaande wetgeving duidelijk moet 
worden gerechtvaardigd; dringt er bij de 
Commissie op aan na te gaan hoe deze 
technologie op doeltreffende wijze kan 
worden geïntegreerd;

3. herinnert eraan dat AI, in 
overeenstemming met de huidige EU-
regels inzake gegevensbescherming en het 
Handvest van de grondrechten van de EU, 
alleen kan worden gebruikt voor 
biometrische identificatie op afstand mits 
voor dit gebruik een gegronde reden 
bestaat en sprake is van evenredigheid en 
passende waarborgen; stelt voor dat de 
toepassing van deze 
technologieën overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel moet worden vermeden 
indien de gevolgen ervan voor de 
samenleving en de rechten en vrijheden 
van individuen onzeker zijn; dringt er bij 
de Commissie op aan op basis van de 
resultaten van een grondige 
effectbeoordeling relevante oplossingen 
voor te stellen voor de bestaande 
problemen;

Or. en

Amendement 59
Franco Roberti
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake AI van de Commissie voor een 
evenredig gebruik van technologie voor 
biometrische herkenning, en stelt voor dat 
de toepassing van deze technologie op 
grond van de bestaande wetgeving 
duidelijk moet worden gerechtvaardigd; 
dringt er bij de Commissie op aan na te 
gaan hoe deze technologie op 
doeltreffende wijze kan worden 
geïntegreerd;

3. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake AI van de Commissie voor een 
evenredig gebruik van technologie voor 
biometrische herkenning dat gereguleerd 
wordt op basis van de beginselen van de 
menselijke waardigheid, het voorkomen 
van schade, billijkheid en 
verklaarbaarheid van gebruik, zoals 
vastgelegd in de AVG-regelgeving inzake 
de bescherming van persoonsgegevens, en 
stelt voor dat de toepassing van deze 
technologie op grond van de bestaande 
wetgeving duidelijk moet worden 
gerechtvaardigd; dringt er bij de 
Commissie op aan na te gaan hoe deze 
aanbevelingen op doeltreffende wijze 
kunnen worden geïntegreerd;

Or. it

Amendement 60
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake AI van de Commissie voor een 
evenredig gebruik van technologie voor 
biometrische herkenning, en stelt voor dat 
de toepassing van deze technologie op 
grond van de bestaande wetgeving 
duidelijk moet worden gerechtvaardigd; 
dringt er bij de Commissie op aan na te 
gaan hoe deze technologie op doeltreffende 
wijze kan worden geïntegreerd;

3. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake AI van de Commissie voor een 
evenredig gebruik van technologie voor 
biometrische herkenning, en stelt voor dat 
de toepassing van deze technologie op 
grond van de bestaande wetgeving 
duidelijk moet worden gerechtvaardigd; 
dringt er bij de Commissie op aan na te 
gaan hoe deze technologie op doeltreffende 
wijze kan worden geïntegreerd, met 
bijzondere aandacht voor het recht op 
privacy en bescherming van 
persoonsgegevens;
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Or. ro

Amendement 61
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake AI van de Commissie voor een 
evenredig gebruik van technologie voor 
biometrische herkenning, en stelt voor dat 
de toepassing van deze technologie op 
grond van de bestaande wetgeving 
duidelijk moet worden gerechtvaardigd; 
dringt er bij de Commissie op aan na te 
gaan hoe deze technologie op doeltreffende 
wijze kan worden geïntegreerd;

3. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake AI van de Commissie voor een 
evenredig gebruik van technologie voor 
biometrische herkenning, met 
inachtneming van de AVG-regelgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, en stelt voor dat de 
toepassing van deze technologie op grond 
van de bestaande wetgeving duidelijk moet 
worden gerechtvaardigd; dringt er bij de 
Commissie op aan na te gaan hoe deze 
technologie op doeltreffende wijze kan 
worden geïntegreerd;

Or. it

Amendement 62
Jiří Pospíšil

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake AI van de Commissie voor een 
evenredig gebruik van technologie voor 
biometrische herkenning, en stelt voor dat 
de toepassing van deze technologie op 
grond van de bestaande wetgeving 
duidelijk moet worden gerechtvaardigd; 
dringt er bij de Commissie op aan na te 
gaan hoe deze technologie op 
doeltreffende wijze kan worden 

3. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake AI van de Commissie voor een 
evenredig, weloverwogen en op risico 
gebaseerd gebruik van technologie voor 
biometrische herkenning, en stelt voor dat 
de toepassing van deze technologie op 
grond van de bestaande wetgeving 
duidelijk moet worden gerechtvaardigd; 
stelt voor dat de Commissie nagaat hoe 
deze technologie op doeltreffende wijze 
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geïntegreerd; kan worden geïntegreerd;

Or. en

Amendement 63
Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie alle 
biometrische verwerking van 
persoonsgegevens voor 
rechtshandhavingsdoeleinden die tot 
grootschalig toezicht in openbare ruimten 
leidt, te verbieden met behulp van 
wetgevende en niet-wetgevende middelen, 
en indien nodig, via inbreukprocedures; 
verzoekt de Commissie de financiering 
van biometrisch onderzoek en de uitrol 
van biomedische toepassingen die tot 
grootschalig toezicht in openbare ruimten 
kunnen leiden, stop te zetten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. meent ten stelligste dat door AI of 
aanverwante technologieën genomen 
beslissingen, met name op het gebied van 
rechtspraak en rechtshandhaving, die 
directe en aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de rechten en plichten van 
natuurlijke of rechtspersonen, aan 
strenge menselijke toetsing en een eerlijk 
proces moeten worden onderworpen;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept de noodzaak van 
strikte regelingen voor het gebruik van 
technieken voor gezichtsherkenning in 
strafzaken; stelt voor een voorlopig verbod 
hiervan aan te bevelen in afwachting van 
het opstellen van deze regelingen;

Or. fr

Amendement 66
Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken of 
rechtshandhavingsbeslissingen kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat gedragscodes voor het ontwerp en het 
gebruik van AI moeten worden 
ontwikkeld om de 
rechtshandhavingsinstanties en de 
justitiële autoriteiten te helpen; verwijst in 
dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

Schrappen

Or. en

Amendement 67
Franco Roberti
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken of 
rechtshandhavingsbeslissingen kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat gedragscodes voor het ontwerp en het 
gebruik van AI moeten worden ontwikkeld 
om de rechtshandhavingsinstanties en de 
justitiële autoriteiten te helpen; verwijst in 
dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken dat 
rechtshandhavingsbeslissingen niet kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat specifieke, niet te omzeilen 
gedragsregels voor publieke en 
particuliere entiteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en 
het gebruik van AI, moeten worden 
ontwikkeld, dat ervoor moet worden 
gezorgd dat zij de beginselen van 
transparantie en duidelijkheid inzake de 
processen voor het ontwikkelen van 
wiskundige modellen en voorspellende 
algoritmen naleven en dat tegelijkertijd 
moet worden voldaan aan de eis inzake 
onafhankelijke verificatie van de kwaliteit 
en betrouwbaarheid van de bereikte 
resultaten ten aanzien van het verwerven 
en beoordelen van bewijsmateriaal - 
vooral indirecte bewijzen - waarover geen 
redelijke twijfel bestaat, om de 
rechtshandhavingsinstanties en de justitiële 
autoriteiten te helpen; verwijst in dit 
verband naar de lopende werkzaamheden 
in de Commissie juridische zaken.

Or. it

Amendement 68
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken of 
rechtshandhavingsbeslissingen kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat gedragscodes voor het ontwerp en het 

4. is van oordeel dat de overdracht 
van rechtshandhavingsbeslissingen aan 
kunstmatige intelligentie zou moeten 
worden verboden.
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gebruik van AI moeten worden ontwikkeld 
om de rechtshandhavingsinstanties en de 
justitiële autoriteiten te helpen; verwijst in 
dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

Or. fr

Amendement 69
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken of 
rechtshandhavingsbeslissingen kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat gedragscodes voor het ontwerp en het 
gebruik van AI moeten worden ontwikkeld 
om de rechtshandhavingsinstanties en de 
justitiële autoriteiten te helpen; verwijst in 
dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken of 
rechtshandhavingsbeslissingen kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat gedragscodes voor het ontwerp en het 
gebruik van AI moeten worden ontwikkeld 
om de rechtshandhavingsinstanties en de 
gerechtelijke instanties te helpen; verwijst 
in dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken; benadrukt niettemin dat 
de betrokkenheid van de lidstaten van 
cruciaal belang is en dat niet moet worden 
overgegaan tot maatregelen die hun 
bevoegdheid op het gebied van defensie en 
nationale veiligheid zouden ondermijnen.

Or. en

Amendement 70
Jiří Pospíšil

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken of 

4. acht het noodzakelijk te analyseren 
of rechtshandhavingsbeslissingen wellicht 
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rechtshandhavingsbeslissingen kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat gedragscodes voor het ontwerp en het 
gebruik van AI moeten worden ontwikkeld 
om de rechtshandhavingsinstanties en de 
justitiële autoriteiten te helpen; verwijst in 
dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

kunnen worden gedelegeerd aan AI en, zo 
ja, onder welke voorwaarden en in welke 
situaties de lidstaten een dergelijk gebruik 
van AI kunnen toestaan; benadrukt dat 
gedragscodes voor het ontwerp en het 
gebruik van AI moeten worden ontwikkeld 
om de rechtshandhavingsinstanties en de 
gerechtelijke instanties te helpen ingeval 
rechtshandhavingsbeslissingen aan AI 
worden gedelegeerd; verwijst in dit 
verband naar de lopende werkzaamheden 
in de Commissie juridische zaken.

Or. en

Amendement 71
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken of 
rechtshandhavingsbeslissingen kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat gedragscodes voor het ontwerp en het 
gebruik van AI moeten worden ontwikkeld 
om de rechtshandhavingsinstanties en de 
justitiële autoriteiten te helpen; verwijst in 
dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken of het passend is om 
rechtshandhavingsbeslissingen gedeeltelijk 
te delegeren aan AI, en daarbij menselijke 
controle te handhaven voor de vaststelling 
van definitieve uitspraken; benadrukt dat 
specifieke codes voor ethisch gedrag bij de 
ontwikkeling en het gebruik van AI 
moeten worden ontwikkeld om de 
rechtshandhavingsinstanties en de 
gerechtelijke instanties te helpen; verwijst 
in dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

Or. bg

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken of 
rechtshandhavingsbeslissingen kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat gedragscodes voor het ontwerp en het 
gebruik van AI moeten worden ontwikkeld 
om de rechtshandhavingsinstanties en de 
justitiële autoriteiten te helpen; verwijst in 
dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

4. is van oordeel dat uiterst 
voorzichtig moet worden omgegaan met 
AI en aanverwante technologieën die 
besluiten van overheidsinstanties kunnen 
vervangen; benadrukt dat sterke ethische 
beginselen en gedragscodes voor het 
ontwerp, de uitrol en het gebruik van AI en 
aanverwante technologieën moeten 
worden ontwikkeld om de 
rechtshandhavingsinstanties en de 
gerechtelijke instanties te helpen; verwijst 
in dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

Or. en

Amendement 73
Caterina Chinnici

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken of 
rechtshandhavingsbeslissingen kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat gedragscodes voor het ontwerp en het 
gebruik van AI moeten worden ontwikkeld 
om de rechtshandhavingsinstanties en de 
justitiële autoriteiten te helpen; verwijst in 
dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken dat 
rechtshandhavingsbeslissingen niet kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat bindende gedragscodes voor het 
ontwerp en het gebruik van AI moeten 
worden ontwikkeld om de 
rechtshandhavingsinstanties en de justitiële 
autoriteiten te helpen en de naleving van 
de grondrechten van de Europese burgers 
te waarborgen; verwijst in dit verband naar 
de lopende werkzaamheden in de 
Commissie juridische zaken.

Or. it

Amendement 74
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het noodzakelijk te 
verduidelijken of 
rechtshandhavingsbeslissingen kunnen 
worden gedelegeerd aan AI, en benadrukt 
dat gedragscodes voor het ontwerp en het 
gebruik van AI moeten worden ontwikkeld 
om de rechtshandhavingsinstanties en de 
justitiële autoriteiten te helpen; verwijst in 
dit verband naar de lopende 
werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

4. waarschuwt tegen de verleiding 
om de bevoegdheid voor het nemen van 
strafrechtelijke beslissingen te delegeren 
aan AI, en benadrukt dat gedragscodes 
voor het ontwerp en het gebruik van AI 
moeten worden ontwikkeld om de 
rechtshandhavingsinstanties en de justitiële 
autoriteiten te helpen; verwijst in dit 
verband naar de lopende werkzaamheden 
in de Commissie juridische zaken.

Or. fr

Amendement 75
Angel Dzhambazki

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. acht het van belang dat de 
Commissie een algemene beoordeling 
uitvoert van de stand van zaken in de 
gehele Unie met betrekking tot de 
technische infrastructuur en middelen die 
beschikbaar zijn voor de doeltreffende 
invoering van op AI gebaseerde 
technologieën in hun nationale kaders, in 
overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving; benadrukt voorts dat het 
opleidingsniveau en de mate 
van bewustmaking met betrekking tot 
regionale en nationale specificiteiten 
moeten worden beoordeeld; vraagt de 
Commissie niet alleen een grondige 
beoordeling uit te voeren en met 
voorstellen te komen voor de 
ondersteuning van de inspanningen van 
de lidstaten, maar ook met voorstellen te 
komen voor de bijwerking van het 
bestaande wetgevingskader met 
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betrekking tot gegevensbescherming en 
andere EU-wetgeving ter zake om ervoor 
te zorgen dat de realiteit van AI en 
aanverwante technologieën wordt 
weerspiegeld.

Or. en

Amendement 76
Patrick Breyer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie in het licht 
van alle uiteengezette risico's het gebruik 
van AI en aanverwante technologieën ter 
ondersteuning van rechtsstelsels en 
rechterlijke beslissingen te verbieden 
zolang de grondrechten en de 
fundamentele vrijheden, alsook 
menselijke toetsing, niet volledig worden 
gewaarborgd.

Or. en


