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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o direito a um processo equitativo é um direito fundamental que 
também se aplica no âmbito da aplicação da lei;

B. Considerando que tecnologias como a inteligência artificial (IA) e as tecnologias conexas 
contribuirão para a redução das taxas de criminalidade, para a utilização de análises de 
dados estatísticos no âmbito da análise e da prevenção da criminalidade e para o 
funcionamento dos sistemas de justiça penal;

1. Salienta a importância de ter em conta as implicações éticas e operacionais da utilização 
da IA e das tecnologias conexas nos sistemas de justiça penal; 

2. Sublinha a importância da possibilidade de acesso aos resultados produzidos ou obtidos 
através da IA para os procedimentos de notificação, bem como o papel da IA e das 
tecnologias conexas no âmbito da aplicação do direito penal e da prevenção da 
criminalidade; recorda a importância das questões relacionadas com a governação, a 
transparência e a responsabilização;

3. Acolhe com agrado as recomendações do Grupo de Peritos de Alto Nível em Inteligência 
Artificial da Comissão relativas a uma utilização proporcionada das tecnologias de 
reconhecimento biométrico, sugere que a aplicação destas tecnologias seja claramente 
justificada com base na legislação em vigor e insta a Comissão a avaliar a forma de as 
integrar eficazmente;

4. Considera que é necessário esclarecer se as decisões relativas à aplicação da lei podem ser 
delegadas na IA e insiste na necessidade de elaborar códigos de conduta para a conceção e 
a utilização da IA, a fim de ajudar as autoridades policiais e as autoridades judiciais; 
remete para o trabalho em curso na Comissão dos Assuntos Jurídicos.


