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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że prawo do rzetelnego procesu sądowego jest prawem podstawowym, 
które ma również zastosowanie do egzekwowania prawa;

B. mając na uwadze, że technologie takie jak sztuczna inteligencja (SI) i powiązane z nią 
technologie będą wpływały na zmniejszenie przestępczości, przyczyniały się do 
wykorzystywania analityki danych statystycznych w analizie kryminalnej i zapobieganiu 
przestępczości oraz wspomagały funkcjonowanie systemów sądownictwa karnego;

1. podkreśla, że ważne jest uwzględnienie etycznych i operacyjnych skutków stosowania 
sztucznej inteligencji i powiązanych z nią technologii w systemach sądownictwa karnego; 

2. podkreśla znaczenie możliwości dostępu do wyników wytworzonych przez sztuczną 
inteligencję lub uzyskanych z jej wykorzystaniem na potrzeby procedur powiadamiania, 
jak również znaczenie roli sztucznej inteligencji i powiązanych technologii w 
egzekwowaniu prawa karnego i w zapobieganiu przestępczości; przypomina o znaczeniu 
kwestii związanych z zarządzaniem, przejrzystością i rozliczalnością;

3. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia powołanej przez Komisję grupy ekspertów 
wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji w sprawie proporcjonalnego stosowania 
technologii rozpoznawania biometrycznego i sugeruje, że stosowanie takiej technologii 
musi być wyraźnie uzasadnione w oparciu o obowiązujące prawo i wzywa Komisję do 
dokonania oceny sposobów skutecznego włączenia tych technologii;

4. uważa, że konieczne jest doprecyzowanie, czy decyzje dotyczące egzekwowania prawa 
mogą być powierzane sztucznej inteligencji, i podkreśla potrzebę opracowania kodeksów 
postępowania w zakresie projektowania i stosowania sztucznej inteligencji, aby pomóc 
organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa i organom sądowym; odnosi się do 
bieżących prac Komisji Prawnej.


