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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,

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

– като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно автономните 
оръжейни системи6,

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 етичните насоки – като например принципите, приети от 
експертната група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект – 
представляват добра отправна точка, но не са достатъчни, за да се гарантира, че 
дружествата действат честно и гарантират действителна защита на отделните 
лица;

1. отчита потенциала и рисковете, които носят развитието, внедряването и 
използването на изкуствения интелект (ИИ) за сигурността както в рамките на ЕС, 
така и във външните му отношения; обръща внимание на факта, че много 
държави членки използват ИИ както в гражданската, така и във военната област и 
подчертава, че е важно ЕС да играе значима и подходяща роля в бъдещите 
международни разисквания по тези въпроси;

2. отбелязва напредъка в нормативната област, който някои държави членки вече са 
постигнали в областта на ИИ; подчертава значението на общ европейски подход, 
който хармонизира правното положение във всички държави членки и дава 
правна сигурност на тези, които разработват и внедряват ИИ;

3. подчертава факта, че разработването, внедряването, използването и управлението 
на ИИ трябва да зачитат основните права, ценности и свободи, посочени в 
Договорите на ЕС, и призовава държавите членки да се въздържат от 
внедряването на високорискови системи с ИИ, които представляват заплаха за 
основните права; отбелязва публикуването на Бялата книга на Комисията за 
изкуствения интелект и насърчава по-задълбоченото изследване на потенциалния 
риск за основните права от използването на ИИ от държавните органи и от 
агенциите, органите и институциите на Европейския съюз;

4. подчертава, че за да се възползва от възможностите, които предлага ИИ, ЕС 
следва да приеме подходяща рамка за намаляване на рисковете, гарантиране на 
етичното му използване и предотвратяване на използването му за злонамерени 

5 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 239
6 OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 86.
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цели; счита, че тази рамка следва ясно да определя подходящи режими на 
отговорност, отчетност, сигурност и проследимост; подчертава, че е важно ЕС да 
спомогне за развитието на така необходимите инвестиции, инфраструктура за 
данни, научни изследвания и общи етични норми;

5. подчертава, че ЕС трябва да бъде начело на създаването на международна правна 
и етична рамка, уреждаща научноизследователската дейност, разработването, 
създаването, използването и поддръжката в областта на ИИ, която се основава на 
принципите на правата на човека и противодейства на потенциалните рискове и 
ги отстранява; счита, че е необходимо да се създаде ясен и справедлив 
международен режим за носене на правна отговорност за неблагоприятни 
последици от тези модерни цифрови технологии; подчертава, най-вече, че целта 
трябва да бъде предотвратяването на такива последици;

6. призовава Комисията да улесни научните изследвания и разискването относно 
възможностите за използване на ИИ за предоставяне на помощ при бедствия, 
предотвратяване на кризи и поддържане на мира;

7. посочва явните рискове при вземането на решения от страна на човек, ако се 
разчита единствено на генерирани от машини данни, профили и препоръки; 
посочва, че цялостната структура на основаните на ИИ системи следва също така 
да включва насоки относно надзор и контрол от страна на човек; призовава да 
бъде наложено задължение за прозрачност и обяснимост на приложенията с ИИ и 
необходимостта от човешка намеса, а също така и други мерки, като например 
независими одити и специални стрес тестове, за да се подпомогне и осигури 
спазването на изискванията; подчертава, че такива одити следва да се извършват 
периодично от независим орган за надзор на високорисковите приложения с ИИ, 
използвани от държавни органи или от военни сили; 

8. отбелязва загриженост във връзка с това, че ИИ, когато е неправилно проектиран 
и разработен, може да доведе до предубеждения и дискриминация; ангажира се да 
намери регулаторни и политически решения, за да се гарантира, че чрез 
използването на съществуващи и нововъзникващи технологии дискриминацията 
не се усилва, а по-скоро се премахва;

9. подчертава, че правенето на предвиждания от обработката, обмена, достъпа и 
използването на такива данни трябва да се управлява в съответствие с 
изискванията за качество, почтеност, прозрачност, сигурност, неприкосновеност 
на личния живот и контрол; подчертава необходимостта през цялото време на 
разработването, внедряването и използването на ИИ, роботиката и свързаните с 
тях технологии да се спазва правната рамка на ЕС относно защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот, така че да се повишат безопасността и 
доверието на гражданите в тези технологии;

10. отбелязва бързото развитие на основаващите се на ИИ приложения в 
разпознаването на уникални характерни елементи, като лицеви характеристики, 
движения и нагласи; предупреждава за проблемите, свързани с нарушаването на 
неприкосновеността на личния живот, на недискриминацията и защитата на 
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личните данни, свързани с използването на автоматизирани приложения за 
разпознаване;

11. подчертава, че всяко решение, отнасящо се до физическо лице, което се основава 
единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, и което 
поражда неблагоприятни правни последици за субекта на данните или съществено 
го засяга, е забранено съгласно ОРЗД, освен ако не е разрешено от правото на 
Съюза или на държавата членка с налични подходящи мерки за защита на 
правата, свободите и законните интереси на субекта на данните;

12. призовава за обяснимост на алгоритмите, прозрачност и регулаторен надзор, 
когато изкуственият интелект се използва от публичните органи, както и за 
извършване на оценки на въздействието преди държавните органи да внедрят 
инструменти, използващи технологии с ИИ; призовава Комисията и Европейския 
комитет по защита на данните да излязат с насоки, препоръки и най-добри 
практики, за да уточнят допълнително критериите и условията за решенията, 
основаващи се на профилиране и използване на ИИ от страна на държавните 
органи;

13. призовава за прозрачни и намаляващи риска мерки на международно равнище по 
отношение на разработването и използването на военен ИИ, по-специално по 
отношение на принципите на териториална цялост и ненамеса, както и по 
отношение на използването на сила; подчертава, че при разглеждането на 
правните и етичните въпроси в европейската рамка относно ИИ е важно да се 
вземат предвид военните аспекти; припомня своята позиция относно забраната на 
разработването, производството и използването на смъртоносни автономни 
оръжейни системи; изразява съжаление, че в световен мащаб не съществуват 
изрични конвенции за използването на такива оръжия;

14. отбелязва, че някои технологии с ИИ позволяват автоматизиране на обработката 
на информация и действия в безпрецедентен мащаб, като например масово 
наблюдение в гражданската и военната област, което представлява заплаха за 
основните права и проправя път за незаконна намеса в държавния суверенитет; 
призовава за упражняване на контрол върху дейностите за масово наблюдение 
съгласно нормите на международното право и стандартите за правоприлагане; 
изразява силна загриженост относно някои вече разработени приложения за 
социален ранкинг с висока степен на вмешателство като изключително опасни за 
зачитането на основните права; призовава за изрична забрана на използването на 
масов социален ранкинг от страна на публичните органи с цел ограничаване на 
правата на гражданите; предвид хегемонията и контрола върху вземането на 
решения на някои частни субекти над разработването на такива технологии, 
призовава за засилване на отчетността на тези частни субекти в съответствие с 
международното право;

15. приканва Комисията да направи оценка на последиците от мораториум върху 
използването на системи за лицево разпознаване и, в зависимост от резултатите от 
тази оценка, да разгледа възможността за мораториум върху използването на тези 
системи от публичните органи в публичното пространство и в помещенията, 
предназначени за образование и здравеопазване, както и върху използването на 



AD\1218530BG.docx 7/10 PE652.639v02-00

BG

системи за лицево разпознаване от правоприлагащите органи в не изцяло 
публични пространства, като например летищата, докато техническите стандарти 
могат да се считат за напълно съответстващи на основните права, получените 
резултати са непредубедени и недискриминиращи, както и съществуват строги 
предпазни мерки срещу злоупотреби и гарантиращи необходимостта и 
пропорционалността на тези технологии;

16. счита, че изкуственият интелект, роботиката и свързаните с тях технологии, 
включително софтуерът, алгоритмите и данните, използвани или генерирани от 
такива технологии независимо от отрасъла, в който се използват, следва да бъдат 
разработвани по сигурен и технически стриктен начин;

17. подчертава, че е важно да се предостави възможност за подходящо внедряване и 
използване на ИИ; призовава държавите членки да осигурят подходящо обучение 
на своя граждански и военен персонал, за да може той точно да идентифицира и 
избягва дискриминация и пристрастност в наборите от данни;

18. отбелязва, че използването на ИИ в борбата с престъпността и 
киберпрестъпността би могло да донесе широк спектър от възможности и 
шансове, като същевременно следва да продължи да преобладава принципът, че 
това, което е незаконно офлайн, е незаконно онлайн;

19. изразява дълбока загриженост във връзка с технологиите за дълбинно 
фалшифициране, които дават възможност за създаването на все по-реалистични 
фалшификации на снимки, аудио- и видеоматериали, които биха могли да се 
използват за изнудване, за генериране на фалшиви новини или за подкопаване на 
общественото доверие и оказване на влияние върху обществения дискурс; счита, 
че подобни практики имат потенциал за дестабилизиране на държави, 
разпространяване на дезинформация и влияние върху избори; поради това 
призовава за задължение всички материали, представляващи дълбинни 
фалшификати, или други реалистично изглеждащи синтетични видеоматериали 
да бъдат обозначени от създателя си с етикет „недействително“, както и за строги 
ограничения при тяхното използване за изборни цели и за строги политики на 
прилагане; призовава за подходящи научни изследвания в това отношение, за да 
се гарантира, че противодействието на технологиите върви в крак със 
злонамереното използване на ИИ;

20. подчертава, че използването на ИИ в съдебната система би могло да подобри 
анализа и събирането на данни и защитата на жертвите, и че това би могло да 
бъде проучено в научноизследователската и развойната дейност и придружено от 
оценки на въздействието, по-специално по отношение на гаранциите за 
справедлив процес, както и борбата с предубежденията и дискриминацията, като 
се прилага принципът на предпазливост; подчертава, че това не представлява 
замяна на човека при издаването на присъди или вземането на каквито и да било 
решения;

21. подчертава значението на киберсигурността за ИИ както при офанзивни, така и 
при дефанзивни сценарии; във връзка с това отбелязва значението на 
международното сътрудничество и на публикуването и споделянето на слабости в 
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сигурността на ИТ и начини за справяне с тях; призовава за международно 
сътрудничество в областта на киберсигурността за ефективно използване и 
внедряване на ИИ, както и за предпазни мерки срещу кибератаки и злоупотреба с 
ИИ; отбелязва освен това двойната употреба (т.е. използването за граждански и 
военни цели) на системите на ИТ и на ИИ, и призовава за тяхното ефективно 
регулиране;

22. призовава държавите членки да обмислят необходимостта да предоставят 
гаранции за използването на ИИ, като например правила относно 
професионалната етика; призовава Комисията да установи ясен набор от критерии 
за определяне на различните нива на риск в областите, за които са разработени и в 
които се внедряват технологии с ИИ, като взема предвид съществуващото 
законодателство на ЕС;

23. подчертава, че е важно да се провери как високорисковите технологии с ИИ 
достигат до решение; припомня, че трябва да се спазва принципът на 
пропорционалност и че въпросите за причинно-следствената връзка и 
отговорността трябва да бъдат изяснени;

24. припомня значението на принципите на управление, прозрачност, 
безпристрастност, отчетност, справедливост и интелектуална неприкосновеност 
при използването на ИИ в наказателното правосъдие;

25. настоятелно призовава държавите членки да направят оценка на рисковете, 
свързани с технологиите, основани на ИИ, преди да автоматизират дейностите, 
свързани с упражняването на държавна власт, особено в областта на 
правосъдието; призовава държавите членки да обмислят необходимостта от 
осигуряване на гаранции, като надзор от квалифициран специалист и правила 
относно професионалната етика.
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