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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

– като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид членове 10, 19, 21 и 167 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид правото на петиция, заложено в членове 20 и 227 от ДФЕС и в 
член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид членове 21 и 22 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз,

– като взе предвид преамбюла на ДЕС,

– като взе предвид Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на 
националните малцинства, Протокол № 12 към Конвенцията за защита на правата 
на човека и основните свободи и Европейската харта за регионалните или 
малцинствените езици,

– като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно 
прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или 
етническия произход1 (Директива за равенството между расите),

– като взе предвид Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите2 (Директивата за равно третиране в областта на заетостта),

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)3 
(ОРЗД) и като взе предвид Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване 
на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение 
на такива данни и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета4,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 11 

1  ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
2  ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
3  ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
4  ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.
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декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“,

– като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г., съдържаща препоръки 
към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката5,

– като взе предвид препоръката на Съвета на ОИСР относно изкуствения интелект, 
приета на 22 май 2019 г.,

А. като има предвид, че разработването и проектирането на т.нар. „изкуствен 
интелект“, роботиката и свързаните с тях технологии се извършва от хора и 
техният избор определя потенциала на технологиите в полза на обществото;

Б. като има предвид, че алгоритмичната отчетност следва да означава прилагане на 
технически и оперативни мерки, които гарантират прозрачност, ясно определени 
вериги на отговорност, недискриминация чрез автоматизирано вземане на 
решения или изчисляване на вероятностите за поведението на отделните лица; 
като има предвид, че прозрачността следва да даде на лицата съдържателна 
информация относно използваната логика, значимостта и предвидените 
последствия; като има предвид, че това следва да включва информация за 
данните, използвани за обучението на ИИ, и да позволява на отделните лица да 
разберат и следят решенията, които ги засягат;

В. като има предвид, че съществуват сериозни опасения, че действащата правна 
уредба на ЕС, включително достиженията на правото в областта на защитата на 
потребителите, на безопасността на продуктите и на надзора на пазара, както и на 
законодателството в областта на борбата срещу дискриминацията, не винаги е 
пригодена да се справи ефективно с рисковете, произтичащи от изкуствения 
интелект, роботиката и свързаните с тях технологии;

Г. като има предвид, че изкуственият интелект, роботиката и свързаните с тях 
технологии могат да имат сериозни последици върху материалните и 
нематериалните блага на отделни лица, групи и обществото като цяло и че тези 
индивидуални и колективни вреди трябва да бъдат отразени в законодателните 
ответни действия;

Д. като има предвид, че управленските въпроси, свързани с въвеждането на ИИ в 
публичния сектор, трябва да бъдат надлежно взети под внимание от гледна точка 
на последиците от него за демокрацията, особено демократичната легитимност, 
отчетността, съдържателното обществено ангажиране и надзора;

Е. като има предвид, че анализът на данни и ИИ оказват все по-голямо въздействие 
върху информацията, която е достъпна за гражданите; като има предвид, че ако с 
подобни технологии се злоупотребява, основното право на получаване на 
информация, както и свободата и плурализмът на медиите може да бъдат 
застрашени;

Ж. като има предвид, че етичните насоки – като например принципите, приети от 
експертната група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект – 

5 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 239
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представляват добра отправна точка, но не са достатъчни, за да се гарантира, че 
дружествата действат честно и гарантират ефективната защита на отделните лица;

1. подчертава, че гражданите, публичният и частният сектор, академичните среди и 
научноизследователската общност могат да черпят в пълна степен от 
перспективите и възможностите на ИИ единствено, когато общественото доверие 
в тези технологии се гарантира чрез стриктно прилагане на основните права и 
спазване на действащото законодателство на ЕС за защита на данните, както и 
правна сигурност за всички участници; подчертава, че обработването на лични 
данни може да се извърши единствено на някое от правните основания, 
предвидени в член 6 от Регламент (ЕС) 2016/679; счита, че е от решаващо 
значение прозрачността и правилното предоставяне на информация на засегнатия 
кръг от лица да са ключов фактор за изграждането на обществено доверие и за 
защитата на индивидуалните права;

2. подчертава, че спазването на съществуващото законодателство за защита на 
данните, наред със силни научни, етични и правни стандарти и методи за 
демократичен контрол, са от ключово значение за създаването на доверие в 
решенията в областта на ИИ и за тяхната надеждност; подчертава също, че 
разкритата чрез ИИ информация не предлага безпристрастен преглед на всеки 
въпрос и е надеждна само доколкото го позволяват използваните изходни данни; 
изтъква, че прогнозните анализи въз основа на ИИ могат да покажат единствено 
статистическата вероятност и поради това не винаги могат да предвиждат точно 
индивидуалното поведение; във връзка с това подчертава, че сериозните научни, 
етични и правни стандарти са от жизненоважно значение за управлението на 
събирането на данни и за оценяването на резултатите от подобни анализи чрез 
използване на ИИ;

3. счита, че всяка рамка от етични принципи за разработването, внедряването и 
използването на ИИ, роботиката и свързаните с тях технологии следва да зачита 
изцяло Хартата на основните права на ЕС, като по този начин се зачитат 
човешкото достойнство, самостоятелността и самоопределянето на личността, 
предотвратяват се вреди, насърчава се справедливостта, приобщаването и 
прозрачността, премахват се предубежденията и дискриминацията, също и на 
малцинствените групи, и се зачитат и спазват принципите за ограничаване на 
отрицателните външни страни на използваната технология, обяснимостта на 
технологиите и гаранцията, че технологиите са там, за да служат на хората, а не да 
ги заменят или да решават вместо тях, като крайната цел е все по-голямо човешко 
благоденствие за всички;

4. подчертава асиметрията между тези, които използват технологии с ИИ, и тези, 
които си взаимодействат с тях и са подложени на тях; подчертава, че доверието на 
гражданите в ИИ може да се изгради единствено върху рамка за „етичност по 
подразбиране и по проект“, която гарантира, че всеки пуснат в действие ИИ 
изцяло зачита и спазва Хартата на основните права на Европейския съюз, правото 
на Съюза и Договорите; счита, че това следва да съответства на принципа на 
предпазливост, който направлява законодателството на ЕС, и следва да бъде в 
основата на всяка рамка за ИИ; във връзка с това призовава за ясен и 
последователен модел на управление, който да даде възможност на дружествата и 
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новаторите да развиват допълнително изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии; 

5. призовава Европейския съюз и държавите членки да насърчават осведомеността 
на обществеността относно рисковете и възможностите при използването на ИИ 
като етично изискване;

6. счита, че настоящата правна рамка на Съюза, по-специално относно защитата на 
неприкосновеността на личния живот и на личните данни, ще трябва да се 
прилага в пълна степен по отношение на ИИ, роботиката и свързаните с тях 
технологии и да бъде подложена на редовен преглед и при необходимост да бъде 
актуализирана, за да може ефективно да се справи с рисковете, породени от 
изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии, и във връзка с 
това може да се подобри чрез допълнение със стабилни ръководни етични 
принципи; посочва, че в случаите, в които би било прибързано да се приемат 
правни актове, следва да се използва незадължителна правна рамка; 

7. очаква от Комисията да включи стабилна етична рамка в предстоящото 
законодателно предложение като последващо действие във връзка с Бялата книга 
относно изкуствения интелект, включително във връзка с безопасността, 
отговорността и основните права, която да увеличава максимално възможностите 
и да свежда до минимум рисковете от технологиите в областта на ИИ; очаква, че 
предстоящото законодателно предложение ще включва политически решения на 
основните признати рискове от изкуствения интелект, включително, наред с 
другото, във връзка с етичното събиране и използване на големи информационни 
масиви, въпроса за прозрачността и пристрастността на алгоритмите; призовава 
Комисията да разработи критерии и показатели за етикетиране на технологиите в 
областта на ИИ, за да се стимулира прозрачността, обяснимостта и отчетността и 
да се стимулират допълнителни предпазни мерки от страна на разработчиците; 
подчертава необходимостта от инвестиране в интегрирането на нетехнически 
дисциплини пригодени към социалния контекст в проучванията и изследванията в 
областта на ИИ;

8. припомня, че ИИ, в зависимост от начина, по който се разработва, използва и 
прилага, има потенциал да създава и да засилва предубежденията, включително 
чрез вътрешни пристрастия в основните набори от данни, и следователно да 
създава различни форми на автоматизирана дискриминация, включително 
непряка дискриминация, по отношение по-специално на групи от хора със сходни 
характеристики; призовава Комисията и държавите членки да вземат всички 
възможни мерки, за да се избегнат подобни предубеждения и да се гарантира 
пълна защита на основните права;

9. отбелязва, че областта на ИИ, роботиката и свързаните с тях технологии е 
учудващо хомогенна и ѝ липсва многообразие; признава необходимостта да се 
гарантира, че екипите, които проектират, разработват, изпитват, поддържат, 
разгръщат и предоставят такива системи, отразяват многообразието на тяхното 
ползване и на обществото като цяло, за да се гарантира, че в тези технологии 
неволно няма да бъде „вградена“ пристрастност;
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10. счита, че ефективно трансгранично сътрудничество и етични стандарти могат да 
бъдат постигнати, само ако всички заинтересовани страни се ангажират да 
гарантират свобода на действие на хората и надзор от тяхна страна, техническа 
стабилност и безопасност, прозрачност и отчетност, многообразие, 
недискриминация и справедливост, благосъстоянието на обществото и околната 
среда и зачитане на установените принципи за неприкосновеност на личния 
живот и управление и защита на данните, по-специално на залегналите в 
Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД);

11. призовава за основан на риска и насочен към бъдещето подход за регулиране на 
изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии, включително 
технологично неутрални стандарти във всички сектори, със специфични за 
сектора стандарти, когато това е целесъобразно; изразява твърдо убеждение, че за 
всеки, който възнамерява да разработва или управлява приложения с изкуствен 
интелект в Съюза, следва да се прилага важаща за целия ЕС работеща етична 
рамка с цел избягване на разпокъсаност; призовава Съюза да насърчава силно и 
прозрачно сътрудничество и обмен на знания между публичния и частния сектор 
за създаване на най-добра практика и за идентифициране на високорискови 
приложения на ИИ;

12. насърчава корпоративната отговорност в областта на цифровите технологии на 
доброволна основа; Съюзът следва да подкрепя корпорациите, които по собствен 
избор използват по етичен начин цифрови технологии и ИИ в рамките на своите 
дружества; Съюзът следва да насърчава корпорациите да станат проактивни, като 
създаде платформа за дружествата, за да споделят своя опит в областта на 
етичната цифровизация, както и като координира действията и стратегиите на 
участващите дружества;

13. подчертава, че е важно мрежите да бъдат защитени от взаимосвързани ИИ и 
роботика и че трябва да се предприемат сериозни мерки за предотвратяване на 
нарушения на сигурността, изтичане на данни, замърсяване на данни, кибератаки 
и злоупотреба с лични данни и че това ще изисква съответните агенции, органи и 
институции както на европейско така и на национално равнище да работят заедно 
и в сътрудничество с крайните потребители на тези технологии; призовава 
Комисията и държавите членки да гарантират зачитането на европейските 
ценности и спазването на основните права по всяко време, когато разработват и 
внедряват технологии в областта на ИИ, за да гарантират сигурността и 
устойчивостта на цифровата инфраструктура на ЕС;

14. отбелязва в това отношение разпоредбите, предвидени в Регламент 2019/881 на 
Европейския парламент и на Съвета относно ENISA и Закона за 
киберсигурността, и по-специално ролята на ENISA за насърчаване на кампании 
за осведомяване на обществеността и образователни кампании, насочени към 
крайните потребители, включително относно потенциални киберзаплахи и 
престъпни дейности онлайн, както и за насърчаване на съществени мерки за 
защита на данните; признава добавената стойност на тази агенция на ЕС в това 
отношение;

15. подчертава, че злонамереното използване на ИИ може да изложи на риск 
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ценностите на нашите демокрации и основните права на гражданите на 
Европейския съюз; призовава Комисията да предложи рамка, която да 
санкционира тези, които чрез използването на тази технология изкривяват 
възприемането на реалността чрез кампании за дезинформация или провокират 
кибератаки с цел нарушаване на цифровата киберсигурност.

16. отбелязва, че ИИ, роботиката и свързаните с тях технологии в областта на 
правоприлагането и граничния контрол биха могли да подобрят обществената 
безопасност и сигурност, но също така се нуждаят от всеобхватен и строг 
обществен контрол и възможно най-високо равнище на прозрачност както по 
отношение на оценката на риска на отделните приложения, така и от общ надзор 
по отношение на тяхното използване на ИИ, роботика и свързани с тях 
технологии в областта на правоприлагането и граничния контрол;  счита, че тези 
технологии носят значителни етични рискове, които трябва да бъдат обмислени 
подобаващо, като се отчитат възможните неблагоприятни последици за 
физическите лица, когато става въпрос, по-специално за техните права на 
неприкосновеност на личния живот, защита на данните и недискриминация; 
подчертава, че злоупотребата с тях може да се превърне в пряка заплаха за 
демокрацията и че внедряването и използването им трябва да зачитат принципите 
на пропорционалност и необходимост, Хартата на основните права, както и 
съответното вторично право на Съюза, като например правилата на ЕС за защита 
на данните; подчертава, че ИИ никога не следва да замества хората при 
издаването на съдебни решения; решения, които се разглеждат в съд, например за 
освобождаване под гаранция или условно, или решения, основаващи се 
единствено на автоматизирано обработване, които произвеждат правно действие 
по отношение на физически лица или съществено ги засягат, трябва винаги да 
включват съдържателна оценка и преценка от страна на човек;

17. предупреждава, че поради степента на намеса на решенията и мерките, 
предприети от правоприлагащите органи – включително чрез обработката на 
данни и ИИ – в живота и правата на гражданите, е необходима максимална 
предпазливост, за да се предотврати неправомерна дискриминация и визиране на 
определени лица или групи лица, определени по раса, цвят на кожата, етнически 
или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, 
политически или други мнения, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст, 
пол, изразяване на половата принадлежност или идентичност, сексуална 
ориентация, статус на пребиваване, здравословно състояние или принадлежност 
към национално малцинство, което често е предмет на етническо профилиране 
или на засилени полицейски действия в областта на правоприлагането, както и на 
лица, които се определят от специфични характеристики; призовава за подходящо 
обучение на лицата, пряко събиращи данни, и на ползвателите на разузнавателни 
сведения, получени от ИИ;

18. изтъква, че възможността, предоставяна от тези технологии за използване на 
лични и нелични данни, за да се категоризират и визират тясно хора, за да се 
идентифицират уязвимите места на отделните лица или за да се извлича полза от 
точни предвидими знания, трябва да бъде неутрализирана чрез ефективно 
наложени принципи за защита на данните и на неприкосновеността на личния 
живот, като например свеждането на данните до минимум, правото на възражение 
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срещу профилиране и личен контрол над данните, правото на получаване на 
обяснение за решение, основаващо се на автоматизирана обработка, и защита на 
неприкосновеността на личния живот още при проектирането, както и чрез 
принципите на пропорционалност, необходимост и ограничение въз основа на 
строго определена цел; посочва, че макар някои модели на предвиждащо 
полицейско наблюдение да са съобразени в по-голяма степен с 
неприкосновеността на личния живот от други, например когато се правят 
основани на теорията на вероятностите прогнози за места или събития, а не за 
отделни лица, системите за полицейско прогнозиране доказано засилват 
прекомерната полицейска дейност въз основа на съществуваща предубеденост, 
като например расово профилиране, или мигрантски или работнически произход, 
дори когато това не съответства на действителното равнище на престъпност;

19. подчертава, че гражданите имат право на доверие в технологията, която 
използват, и на доверие в технологията, използвана от други; подчертава, че ИИ и 
роботиката не са непогрешими, и поради това подчертава значението на правото 
на обяснение, когато лицата се подлагат на алгоритми за вземане на решения, 
както и необходимостта алгоритмите да бъдат прозрачни, тъй като прозрачността 
по отношение на основната логика на даден алгоритъм е от голямо значение за 
засегнатите лица, за да могат основните им права да бъдат напълно защитени; 
счита, че е необходимо законодателите да обмислят сложния въпрос за 
отговорността и че отговорността за всички приложения с ИИ следва винаги да се 
носи от физическо или юридическо лице; 

20. подчертава, че изкуственият интелект, роботиката и свързаните с тях технологии 
са глобални технологии и че тези стандарти трябва да бъдат приети в целия свят, 
за да се гарантира, че бъдещото им развитие съответства на европейските 
ценности и етични стандарти; призовава Комисията да се включи в дипломацията 
относно ИИ в рамките на международните форуми с партньори със сходни 
възгледи като Съединените щати, Г-7, Г-20 и ОИСР за установяване на общи 
етични стандарти и насоки за развитие на ИИ, роботиката и свързаните с тях 
технологии;

21 подчертава, че трябва да бъде въведена ясна рамка за използването на ИИ от 
страна на платформите на социалните медии, както и изисквания за прозрачност 
за използваните алгоритми и техните настройки, с цел да се избегне прекомерно 
премахване на съдържание и всякаква форма на филтриране или цензуриране в 
интернет;

22 отбелязва, че ИИ може да се използва за манипулиране на лицевите и 
аудиовизуалните характеристики, наричано често „дълбинни фалшификати“; 
припомня, че тази техника може да бъде използвана за манипулиране на избори, 
за разпространение на дезинформация и за други нежелани действия; поради това 
призовава Комисията да използва своята етична рамка, за да наложи задължение 
всички материали, представляващи дълбинни фалшификати, или други 
синтетични видеоматериали, изглеждащи реалистично, да съдържат заявление, че 
не са оригинални, и да въведе строги ограничения върху използването на такива 
материали за предизборни цели;
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23. предлага да се създаде експертен център, който да обединява на равнището на 
Съюза академичните среди, научните изследвания, промишлеността и отделни 
експерти или като неразделна част от Агенцията или асоциирани към нея, с цел 
насърчаване на обмена на знания и технически експертен опит и улесняване на 
сътрудничеството в целия ЕС и извън него;

24. припомня значението на езиковото и културното многообразие; поради това 
призовава Комисията да използва своята етична рамка, за да не позволи ИИ да 
намалява това разнообразие, а да продължи да предлага достъп до голямо 
разнообразие на съдържание, което да не застъпва прекомерно един език и/или 
културен модел, и да осъди всеки опит за въвеждане на алгоритми, които биха 
ограничили това многообразие и биха предлагали само съдържание, 
съответстващо на вече съществуващи модели, или които биха могли да действат 
като „ехо камера“, възпрепятстваща достъпа до повече многообразие;

25. препоръчва на Комисията да покаже, че ясно е преразгледала, оценила и 
коригирала своя координиран план относно ИИ, за да се справи с тежките 
последици от изкуствения интелект за основните права и да очертае как тези 
рискове ще бъдат смекчени чрез законодателния подход на ЕС и в изпълнението 
на националните стратегии на държавите членки;
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