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SUGESTÕES

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

– Tendo em conta os artigos 2.º e 3.º do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta os artigos 10.º, 19.º, 21.º e 167.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o direito de petição consagrado nos artigos 20.º e 227.º do TFUE e no 
artigo 44.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE,

– Tendo em conta os artigos 21.º e 22.° da Carta dos Direitos Fundamentais da UE,

– Tendo em conta o preâmbulo do TUE,

– Tendo em conta a Convenção-Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais do 
Conselho da Europa, o Protocolo n.º 12 à Convenção para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais e a Carta Europeia das Línguas Regionais ou 
Minoritárias,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que 
aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem 
racial ou étnica1 (Diretiva «Igualdade Racial»),

– Tendo em conta a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 
profissional2 (Diretiva «Igualdade de Tratamento no Emprego»),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 
95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)3, bem como a Diretiva (UE) 
2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativa à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 
pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou execução de sanções penais, e à livre circulação desses 
dados, e que revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI do Conselho4,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 11 de 
dezembro de 2019, sobre o Pacto Ecológico Europeu,

1JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
2 JO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
3 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
4 JO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
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– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de fevereiro de 2017, que contém 
recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica5,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho da OCDE sobre inteligência artificial, 
aprovada em 22 de maio de 2019,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de setembro de 2018, sobre sistemas de 
armamento autónomos6,

A. Considerando que o desenvolvimento e a conceção da chamada «inteligência artificial», 
da robótica e das tecnologias conexas são feitos pelo ser humano e que as suas escolhas 
determinam o potencial da tecnologia para beneficiar a sociedade;

B. Considerando que orientações éticas, como os princípios adotados pelo grupo de peritos 
de alto nível sobre a inteligência artificial, constituem um bom ponto de partida, mas 
não são suficientes para assegurar que as empresas atuem de forma equitativa e 
garantam uma proteção eficaz das pessoas;

1. Reconhece os riscos e o potencial oferecidos pelo desenvolvimento, a implantação e a 
utilização da inteligência artificial para a segurança tanto na UE, como no âmbito das 
suas relações externas; chama a atenção para o facto de muitos Estados-Membros 
utilizarem a inteligência artificial nos domínios civil e militar e sublinha a importância 
de a UE desempenhar um papel relevante e adequado nos futuros debates internacionais 
sobre esta matéria;

2. Constata que alguns Estados-Membros já realizaram progressos em matéria de 
regulamentação no domínio da inteligência artificial; salienta a importância de uma 
abordagem europeia comum a fim de harmonizar a situação jurídica em todos os 
Estados-Membros e de garantir segurança jurídica àqueles que procedem ao 
desenvolvimento e implantação de inteligência artificial;

3. Salienta que o desenvolvimento, a implantação, a utilização e a gestão da inteligência 
artificial devem respeitar os direitos, os valores e as liberdades fundamentais 
consagrados nos Tratados da UE e solicita que os Estados-Membros se abstenham de 
implantar sistemas de inteligência artificial de elevado risco que constituam uma 
ameaça para os direitos fundamentais; toma conhecimento da publicação do Livro 
Branco da Comissão sobre a inteligência artificial e defende uma investigação mais 
profunda sobre os potenciais riscos para os direitos fundamentais da utilização da 
inteligência artificial pelas autoridades do Estado, bem como pelas agências, 
organismos e instituições da União Europeia;

4. Salienta que, a fim de aproveitar as oportunidades que a inteligência artificial oferece, a 
UE deve adotar um quadro adequado para mitigar os riscos, garantir a sua utilização 
ética e impedir o seu uso para fins maliciosos; considera que esse quadro deve 
determinar claramente os regimes adequados de responsabilidade, responsabilização, 
segurança e rastreabilidade; sublinha a importância de a UE contribuir para o 
desenvolvimento dos investimentos indispensáveis, das infraestruturas de dados, da 

5 JO C 252 de 18.7.2018, p. 239.
6 JO C 433 de 23.12.2019, p. 86.
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investigação e de normas éticas comuns;

5. Salienta que a UE deve estar na vanguarda da criação de um quadro jurídico e ético 
internacional que regule a investigação e o desenvolvimento, a criação, a utilização e a 
manutenção no domínio da inteligência artificial, que se baseie nos princípios dos 
direitos humanos e neutralize e corrija riscos potenciais; considera necessário criar um 
regime internacional claro e equitativo para a atribuição da responsabilidade jurídica 
pelas consequências negativas destas tecnologias digitais avançadas; sublinha que o 
objetivo deve ser, acima de tudo, prevenir essas consequências;

6. Insta a Comissão a promover a investigação e o discurso sobre as oportunidades de 
utilização da inteligência artificial na assistência em caso de catástrofe, na prevenção de 
crises e na manutenção da paz;

7. Sublinha os riscos evidentes que representam as decisões tomadas pelos seres humanos 
quando se baseiam unicamente em dados, perfis e recomendações gerados pelas 
máquinas; sublinha que a conceção global dos sistemas de inteligência artificial deve 
incluir também orientações sobre a supervisão e a monitorização humanas; solicita que 
seja imposta uma obrigação em matéria de transparência e de explicação das aplicações 
de inteligência artificial, bem como a necessidade de intervenção humana, para além de 
outras medidas, como auditorias independentes e testes de esforço específicos para 
favorecer e assegurar o cumprimento; salienta que essas auditorias devem ser realizadas 
periodicamente por uma autoridade independente, a fim de supervisionar as aplicações 
de inteligência artificial de alto risco utilizadas pelas autoridades estatais ou pelos 
militares; 

8. Manifesta a sua preocupação com o facto de a inteligência artificial, quando concebida e 
desenvolvida de forma inadequada, poder dar origem a preconceitos e a discriminação; 
compromete-se a encontrar soluções regulamentares e políticas para garantir que a 
discriminação através da utilização de tecnologias atuais e emergentes não aumente, 
mas seja eliminada;

9. Sublinha que a realização de previsões decorrentes do tratamento, da partilha, do acesso 
aos dados e da sua utilização deve estar em conformidade com os requisitos de 
qualidade, integridade, transparência, segurança, privacidade e controlo; salienta a 
necessidade de, ao longo do desenvolvimento, da implantação e da utilização da 
inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas, se respeitar o quadro 
jurídico da UE em matéria de proteção de dados e privacidade, a fim de aumentar a 
segurança dos cidadãos e a sua confiança nessas tecnologias;

10. Observa o rápido desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial para 
reconhecer elementos característicos únicos, como características faciais, movimentos e 
comportamentos; alerta para questões de violação de privacidade, de não discriminação 
e de proteção de dados pessoais relacionadas com a utilização de aplicações de 
reconhecimento automatizado;

11. Realça que qualquer decisão sobre uma pessoa singular que se baseie exclusivamente 
no tratamento automatizado de dados, incluindo a definição de perfis, e que produza 
efeitos jurídicos adversos em relação à pessoa em causa ou que a afete de forma 
significativa é proibida nos termos do RGPD, a menos que tal seja autorizado pelo 
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direito da União ou pela legislação do Estado-Membro, sob reserva de medidas 
adequadas que salvaguardem os direitos, as liberdades e os interesses legítimos da 
pessoa em causa;

12. Apela à explicação dos algoritmos, à transparência e à supervisão regulamentar sempre 
que a inteligência artificial for utilizada pelas autoridades públicas, bem como à 
realização de avaliações de impacto antes de os instrumentos que recorrem às 
tecnologias de inteligência artificial serem implantados pelas autoridades estatais; insta 
a Comissão e o Comité Europeu para a Proteção de Dados a apresentarem orientações, 
recomendações e melhores práticas, a fim de especificar os critérios e as condições 
aplicáveis às decisões baseadas na definição de perfis e à utilização da inteligência 
artificial por parte das autoridades públicas;

13. Apela à adoção de medidas transparentes e de redução dos riscos a nível internacional 
no que diz respeito ao desenvolvimento e à utilização da inteligência artificial para fins 
militares, em particular no que se refere aos princípios da integridade territorial, da não 
intervenção e da utilização da força; salienta a importância de ter em conta os aspetos 
militares no momento de abordar as questões jurídicas e éticas no quadro europeu em 
matéria de inteligência artificial; recorda a sua posição sobre a proibição do 
desenvolvimento, produção e utilização de sistemas de armas letais autónomos; lamenta 
que não existam convenções explícitas à escala mundial sobre a utilização dessas armas;

14. Observa que algumas tecnologias de inteligência artificial permitem a automatização do 
tratamento de informação e das ações de informação a uma dimensão sem precedentes, 
como no caso da vigilância em larga escala nos domínios civil e militar, o que constitui 
uma ameaça para os direitos fundamentais e abre caminho para interferências ilícitas no 
âmbito da soberania nacional; apela ao controlo das atividades de vigilância em larga 
escala no âmbito da jurisdição do direito internacional e das normas de execução; 
manifesta a sua profunda preocupação com o desenvolvimento de algumas aplicações 
de classificação social altamente intrusivas, uma vez que representam um grave perigo 
para o respeito dos direitos fundamentais; apela a uma proibição explícita da utilização 
da classificação social em massa por parte das autoridades públicas para restringir os 
direitos dos cidadãos; considerando a hegemonia decisória e o controlo de certos 
intervenientes privados sobre o desenvolvimento dessas tecnologias, apela a um reforço 
da responsabilidade desses intervenientes privados no quadro do Direito internacional;

15. Insta a Comissão a avaliar as consequências de uma moratória sobre a utilização de 
sistemas de reconhecimento facial e, em função dos resultados dessa avaliação, a 
ponderar uma moratória sobre a utilização desses sistemas pelas autoridades públicas 
nos espaços públicos e nos estabelecimentos de ensino e de prestação de cuidados de 
saúde, bem como sobre a utilização de sistemas de reconhecimento facial por parte das 
autoridades de aplicação da lei em espaços semipúblicos como os aeroportos, até que as 
normas técnicas possam ser consideradas plenamente conformes aos direitos 
fundamentais, os resultados obtidos não sejam tendenciosos nem discriminatórios e 
sejam criadas salvaguardas rigorosas para prevenir a má utilização e garantir o respeito 
pelos princípios da necessidade e da proporcionalidade na utilização de tais tecnologias;

16. Considera que a inteligência artificial, a robótica e as tecnologias conexas, incluindo o 
software, os algoritmos e os dados utilizados ou produzidos por essas tecnologias, 
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independentemente do domínio em que são utilizadas, devem ser desenvolvidas de 
forma segura e rigorosa do ponto de vista técnico;

17. Salienta a importância de permitir a implantação e utilização adequadas da inteligência 
artificial; insta os Estados-Membros a ministrarem formação adequada ao seu pessoal 
civil e militar, a fim de permitir que procedam a uma identificação exata, evitando 
discriminações e preconceitos nos conjuntos de dados;

18. Observa que a utilização da inteligência artificial na luta contra a criminalidade e a 
cibercriminalidade pode criar uma vasta gama de possibilidades e oportunidades, 
sublinhando ao mesmo tempo que deve continuar a prevalecer o princípio «o que é 
ilegal fora de linha também é ilegal em linha»;

19. Manifesta a sua profunda preocupação com as tecnologias de falsificação profunda que 
permitem a produção de fotos, gravações de áudio e vídeo falsificadas cada vez mais 
realistas, que podem ser utilizadas para chantagem, para gerar notícias falsas ou para 
minar a confiança dos cidadãos e influenciar o discurso público; entende que estas 
práticas são suscetíveis de desestabilizar os países, difundir desinformação e influenciar 
as eleições; solicita, por conseguinte, que seja imposta uma obrigação para que todos os 
materiais que constituem falsificações profundas ou vídeos de síntese feitos de forma 
realista sejam rotulados como não originais pelo seus criadores, estabelecendo uma 
limitação estrita da sua utilização para fins eleitorais e prevendo medidas de aplicação 
rigorosas; apela, a este respeito, a uma investigação adequada, a fim de assegurar que as 
tecnologias destinadas a combater esta evolução acompanhem o ritmo da utilização 
mal-intencionada da inteligência artificial;

20. Sublinha que a utilização da inteligência artificial na justiça poderia melhorar a análise e 
recolha de dados e a proteção das vítimas, e que tal poderia ser explorado no âmbito da 
investigação e desenvolvimento e da realização de avaliações de impacto, 
nomeadamente no que diz respeito à salvaguarda de um processo equitativo e à luta 
contra os preconceitos e a discriminação, assegurando a aplicação do princípio da 
precaução; recorda, no entanto, que tal não substitui os seres humanos em termos da 
definição de sentenças ou da tomada de decisões;

21. Salienta a importância da cibersegurança para a inteligência artificial, tanto em cenários 
ofensivos como defensivos; observa, a este respeito, a importância da cooperação 
internacional e da publicação e partilha de vulnerabilidades e soluções em matéria de 
segurança informática; apela à cooperação internacional em matéria de cibersegurança 
para uma utilização e implantação eficazes da inteligência artificial, bem como à criação 
de salvaguardas para prevenir a utilização abusiva da inteligência artificial e os 
ciberataques; constata, ademais, a dupla utilização inerente aos sistemas informáticos 
(ou seja, a sua utilização para fins civis e militares) e à inteligência artificial, e apela à 
adoção de regulamentação eficaz nesta matéria;

22. Insta os Estados-Membros a ponderarem a necessidade de garantir salvaguardas 
relativas à utilização de inteligência artificial, como regras de deontologia profissional; 
insta a Comissão a estabelecer claramente um conjunto de critérios a fim de determinar 
os diferentes níveis de risco nos domínios para os quais as tecnologias de inteligência 
artificial são concebidas ou em que são implantadas, tendo em conta a legislação da UE 
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em vigor;

23. Salienta a importância de verificar a forma como as tecnologias de inteligência artificial 
chegam a uma decisão; recorda que o princípio da proporcionalidade deve ser 
respeitado e que é necessário clarificar questões relativas à causalidade e à 
responsabilidade;

24. Recorda a importância dos princípios de governação, transparência, imparcialidade, 
responsabilização, equidade e integridade intelectual na utilização da inteligência 
artificial na justiça penal;

25. Insta os Estados-Membros a avaliarem os riscos associados às tecnologias baseadas na 
inteligência artificial antes de procederem à automatização de atividades relacionadas 
com o exercício da autoridade do Estado, em particular no domínio da Justiça; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a necessidade de garantir salvaguardas, como a 
supervisão por um profissional qualificado e regras relativas à deontologia profissional;
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