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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre právne veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ),

– so zreteľom na články 10, 19, 21 a 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na petičné právo zakotvené v článkoch 20 a 227 ZFEÚ a v článku 44 
Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na články 21 a 22 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na preambulu Zmluvy o EÚ,

– so zreteľom na Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín, 
protokol č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európsku 
chartu regionálnych alebo menšinových jazykov,

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod1 
(smernica o rasovej rovnosti),

– so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní2 (smernica 
o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov)3, a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými 
orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania 
alebo stíhania, alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 11. decembra 2019 
o Európskej zelenej dohode,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 s odporúčaniami pre Komisiu 
k normám občianskeho práva v oblasti robotiky5,

1 Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
2 Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
3 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.
5 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 239.
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– so zreteľom na odporúčanie Rady OECD o umelej inteligencii prijaté 22. mája 2019,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o autonómnych zbraňových 
systémoch6,

A. keďže vývoj a navrhovanie tzv. umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií 
uskutočňujú ľudia a ich voľby predurčujú potenciál technológií prospievať spoločnosti;

B. keďže etické usmernenia, ako sú zásady prijaté expertnou skupinou na vysokej úrovni 
pre umelú inteligenciu, sú dobrým východiskovým bodom, ale nestačia na zabezpečenie 
toho, aby podniky konali spravodlivo a zaručili účinnú ochranu jednotlivcov;

1. uznáva potenciál a riziká, ktoré prináša vývoj, zavádzanie a používanie umelej 
inteligencie, pre bezpečnosť v rámci EÚ aj v jej vonkajších vzťahoch; upozorňuje na to, 
že mnohé členské štáty používajú umelú inteligenciu v civilnej, ako aj vo vojenskej 
oblasti, a zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ zohrávala dôležitú a primeranú úlohu 
v budúcich medzinárodných rokovaniach o tejto téme;

2. konštatuje, že niektoré členské štáty už dosiahli pokrok, pokiaľ ide o reguláciu oblasti 
umelej inteligencie; zdôrazňuje význam spoločného európskeho prístupu, ktorým sa 
harmonizuje právna situácia v členských štátoch a poskytuje právna istota tým, ktorí 
vyvíjajú a zavádzajú umelú inteligenciu;

3. zdôrazňuje, že pri vývoji, zavádzaní, používaní a riadení umelej inteligencie sa musia 
rešpektovať základné práva, hodnoty a slobody vyjadrené v zmluvách EÚ a vyzýva 
členské štáty, aby sa zdržali zavádzania vysoko rizikových systémov umelej 
inteligencie, ktoré predstavujú hrozbu pre základné práva; berie na vedomie bielu knihu 
o umelej inteligencii, ktorú uverejnila Komisia, a nabáda na dôkladnejší výskum 
možného rizika, ktoré pre základné práva predstavuje používanie umelej inteligencie 
štátnymi orgánmi a agentúrami, orgánmi a inštitúciami Európskej únie;

4. zdôrazňuje, že v záujme využitia príležitostí, ktoré ponúka umelá inteligencia, by EÚ 
mala prijať vhodný rámec na zmiernenie rizík, zabezpečenie etického používania 
umelej inteligencie a zabránenie využívaniu umelej inteligencie na škodlivé účely; 
domnieva sa, že v takomto rámci by sa mali jasne určiť vhodné režimy povinnosti, 
zodpovednosti, bezpečnosti a vysledovateľnosti; zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ 
pomohla vytvoriť veľmi potrebné investície, dátovú infraštruktúru, výskum a spoločné 
etické normy;

5. zdôrazňuje, že EÚ musí zaujať vedúce postavenie pri tvorbe medzinárodného právneho 
a etického rámca, ktorý upravuje výskum a vývoj, tvorbu, používanie a údržbu v oblasti 
umelej inteligencie a ktorý vychádza zo zásad ľudských práv a je zameraný na boj proti 
možným rizikám a na ich nápravu; domnieva sa, že je potrebné vytvoriť jasný a 
spravodlivý medzinárodný režim určovania právnej zodpovednosti za negatívne 
dôsledky vyplývajúce z týchto moderných digitálnych technológií; zdôrazňuje, že 
cieľom musí byť predovšetkým predchádzanie takýmto dôsledkom;

6. vyzýva Komisiu, aby uľahčila výskum a diskusiu v oblasti možností použitia umelej 

6 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 86.
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inteligencie pri zmierňovaní následkov katastrof, predchádzaní krízam a podpore mieru;

7. poukazuje na jasné riziká vyplývajúce z rozhodnutí prijatých ľuďmi, ktorí sa spoliehajú 
len na údaje, profily a odporúčania, ktoré vytvorili stroje; poukazuje na to, že celkový 
návrh systémov umelej inteligencie by mal zahŕňať aj usmernenia týkajúce sa ľudského 
dozoru a dohľadu; žiada, aby sa zaviedla povinnosť transparentnosti a vysvetliteľnosti 
aplikácií umelej inteligencie a potreby ľudského zásahu, ako aj ďalšie opatrenia, ako sú 
nezávislé audity a špecifické záťažové testy, na podporu dodržiavania predpisov a na 
ich presadzovanie; zdôrazňuje, že takéto audity by mal pravidelne vykonávať nezávislý 
orgán s cieľom dohliadať na vysoko rizikové aplikácie umelej inteligencie, ktoré 
používajú štátne orgány alebo armáda; 

8. berie na vedomie obavy, že umelá inteligencia, ak je nesprávne navrhnutá a vyvinutá, 
môže viesť k zaujatosti a diskriminácii; zaväzuje sa nájsť regulačné a politické riešenia 
s cieľom zabezpečiť, že diskriminácia sa nebude presadzovať, ale sa odstráni, a to 
prostredníctvom používania existujúcich a vznikajúcich technológií;

9. zdôrazňuje, že vypracúvanie predpovedí zo spracúvania a výmeny údajov, prístupu 
k nim a ich používania sa musí riadiť požiadavkami na kvalitu, integritu, 
transparentnosť, bezpečnosť, súkromie a kontrolu; zdôrazňuje, že pri vývoji, zavádzaní 
a používaní umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií je potrebné 
rešpektovať právny rámec EÚ v oblasti ochrany údajov a súkromia s cieľom zvýšiť 
bezpečnosť občanov a ich dôveru v tieto technológie;

10. konštatuje rýchly vývoj aplikácií umelej inteligencie na rozpoznávanie jedinečných 
charakteristických prvkov, ako napríklad rysov tváre, pohybov a postojov; upozorňuje 
na otázky narúšania súkromia, nediskriminácie a ochrany osobných údajov v súvislosti 
s používaním aplikácií automatického rozpoznávania;

11. zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutie o fyzickej osobe, ktoré sa zakladá výlučne na 
automatickom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má negatívne právne účinky voči 
dotknutej osobe alebo má na ňu významný vplyv, je zakázané podľa všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ nie je prípustné podľa práva Únie alebo právnych 
predpisov členského štátu a nepodlieha vhodným opatreniam na ochranu práv a slobôd 
a legitímnych záujmov dotknutej osoby;

12. žiada vysvetliteľnosť algoritmov, transparentnosť a regulačný dohľad v prípade 
používania umelej inteligencie verejnými orgánmi a posúdenia vplyvu, ktoré sa majú 
vykonať predtým, ako štátne orgány zavedú nástroje založené na technológiách umelej 
inteligencie; vyzýva Komisiu a Európsky výbor pre ochranu údajov, aby vydali 
usmernenia a odporúčania a vypracovali najlepšie postupy s cieľom bližšie špecifikovať 
kritériá a podmienky pre rozhodnutia založené na profilovaní a používaní umelej 
inteligencie verejnými orgánmi;

13. žiada transparentné opatrenia na znižovanie rizika na medzinárodnej úrovni v súvislosti 
s vývojom a používaním umelej inteligencie vo vojenskej oblasti, a to najmä pokiaľ ide 
o zásady územnej celistvosti a nezasahovania a použitie sily; zdôrazňuje, že pri riešení 
právnych a etických otázok súvisiacich s európskym rámcom pre umelú inteligenciu je 
dôležité zohľadniť vojenské aspekty; pripomína svoju pozíciu k zákazu vývoja, výroby 
a používania smrtiacich autonómnych zbraňových systémov; vyjadruje poľutovanie nad 
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tým, že v celosvetovom meradle neexistujú žiadne výslovné dohovory o používaní 
takýchto zbraní;

14. konštatuje, že isté technológie umelej inteligencie umožňujú automatizáciu spracúvania 
informácií a opatrení v bezprecedentnom rozsahu, ako je to v prípade hromadného 
sledovania v civilnej a vojenskej oblasti, ktoré ohrozuje základné práva a umožňuje 
nezákonné zásahy do štátnej zvrchovanosti; žiada kontrolu činností hromadného 
sledovania v rámci jurisdikcie medzinárodného práva a noriem jeho presadzovania; 
vyjadruje veľké znepokojenie nad niektorými vysoko rušivými aplikáciami sociálneho 
hodnotenia, ktoré boli vyvinuté, keďže sú veľmi nebezpečné, pokiaľ ide o rešpektovanie 
základných práv; žiada výslovný zákaz používania masového sociálneho hodnotenia 
verejnými orgánmi s cieľom obmedziť práva občanov; keďže niektoré súkromné 
subjekty majú v súvislosti s vývojom takýchto technológií prevahu pri rozhodovaní a 
vykonávaní kontroly, vyzýva na posilnenie vyvodzovania zodpovednosti voči takýmto 
súkromným subjektom podľa medzinárodného práva;

15. vyzýva Komisiu, aby posúdila dôsledky moratória na používanie systémov 
rozpoznávania tváre a aby v závislosti od výsledkov tohto posúdenia zvážila zavedenie 
moratória na používanie týchto systémov verejnými orgánmi vo verejných priestoroch a 
v priestoroch určených na vzdelávanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na 
používanie systémov rozpoznávania tváre orgánmi presadzovania práva 
v poloverejných priestoroch, ako sú letiská, kým sa nedosiahne úplný súlad technických 
noriem s ľudskými právami, kým vyvodené výsledky nebudú objektívne 
a nediskriminačné a kým sa nezavedú prísne záruky proti zneužívaniu, ktorými sa 
zabezpečí, že používanie týchto technológií bude v súlade so zásadami nevyhnutnosti a 
primeranosti;

16. domnieva sa, že umelá inteligencia, robotika a súvisiace technológie vrátane softvéru, 
algoritmov a údajov používaných alebo produkovaných týmito technológiami bez 
ohľadu na oblasť, v ktorej sa používajú, by sa mali vyvíjať bezpečným a technicky 
dôsledným spôsobom;

17. zdôrazňuje, že je dôležité umožniť riadne zavádzanie a používanie umelej inteligencie; 
vyzýva členské štáty, aby svojim civilným a vojenským zamestnancom poskytli 
primeranú odbornú prípravu s cieľom umožniť im správne identifikovať diskrimináciu a 
zaujatosť v dátových súboroch a predchádzať im;

18. konštatuje, že používanie umelej inteligencie v boji proti trestnej činnosti a počítačovej 
kriminalite by mohlo priniesť širokú škálu možností a príležitostí a že zároveň by mala 
naďalej prevažovať zásada, podľa ktorej platí, že to, čo je nezákonné offline, je 
nezákonné aj online;

19. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tzv. technológiami deepfake, ktoré umožňujú 
vytvárať čoraz realistickejšie falšované fotografie, zvukové záznamy a videá, ktoré by 
sa mohli použiť na vydieranie, vytváranie falošných správ alebo oslabenie dôvery 
verejnosti a ovplyvňovanie verejnej diskusie; domnieva, že takéto praktiky majú 
potenciál destabilizovať krajiny, šíriť dezinformácie a ovplyvňovať voľby; žiada preto, 
aby sa tvorcom uložila povinnosť uviesť v prípade všetkých materiálov vytvorených 
pomocou technológií deepfake alebo akýchkoľvek iných syntetických videí, ktoré 
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vyzerajú realisticky, že nejde o originál, a aby sa zaviedli prísne obmedzenia, pokiaľ ide 
o využívanie týchto materiálov a videí na volebné účely, a dôsledné presadzovanie; 
žiada v tejto súvislosti primeraný výskum s cieľom zabezpečiť, že obranné technológie 
budú držať krok so škodlivým používaním umelej inteligencie;

20. zdôrazňuje, že používanie umelej inteligencie v oblasti justície by mohlo prispieť k 
zlepšeniu analýzy a zhromažďovania údajov a ochrany obetí a že to by sa mohlo 
preskúmať v rámci výskumu a vývoja a doplniť o posúdenia vplyvu, najmä pokiaľ ide o 
záruky riadneho procesu a záruky proti zaujatosti a diskriminácii, pričom by sa mala 
uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti; pripomína však, že pokiaľ ide o vynášanie 
rozsudkov alebo rozhodovanie, v žiadnom prípade to nenahrádza človeka;

21. zdôrazňuje význam kybernetickej bezpečnosti pre umelú inteligenciu v ofenzívnych, 
ako aj v defenzívnych scenároch; v tejto súvislosti poukazuje na význam medzinárodnej 
spolupráce a uverejňovania a výmeny slabých miest a prostriedkov nápravy v oblasti 
bezpečnosti informačných technológií; žiada medzinárodnú spoluprácu v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti v záujme účinného používania a zavádzania umelej 
inteligencie a záruky proti zneužívaniu umelej inteligencie a kybernetickým útokom; 
navyše konštatuje povahu dvojakého použitia systémov informačných technológií (napr. 
civilné a vojenské použitie) a umelej inteligencie a žiada v tejto oblasti účinnú 
reguláciu;

22. vyzýva členské štáty, aby zvážili potrebu poskytovať záruky v prípade používania 
umelej inteligencie, ako sú pravidlá profesijnej etiky; vyzýva Komisiu, aby stanovila 
jasný súbor kritérií na určenie rôznych úrovní rizika v oblastiach, pre ktoré sú 
technológie umelej inteligencie navrhnuté a v ktorých sú zavedené, pričom by mala 
zvážiť existujúce právne predpisy EÚ;

23. zdôrazňuje, že je dôležité overovať, akým spôsobom vysoko rizikové technológie 
umelej inteligencie dospievajú k rozhodnutiam; pripomína, že zásada proporcionality sa 
musí rešpektovať a že otázky príčinnej súvislosti a zodpovednosti sa musia objasniť;

24. pripomína význam zásad riadenia, transparentnosti, nestrannosti, zodpovednosti, 
spravodlivosti a intelektuálnej integrity, pokiaľ ide o používanie umelej inteligencie v 
oblasti trestnej justície;

25. naliehavo vyzýva členské štáty, aby pred automatizáciou činností spojených s výkonom 
štátnej moci, najmä v oblasti justície, posúdili riziká súvisiace s technológiami 
založenými na umelej inteligencii; vyzýva členské štáty, aby zvážili potrebu poskytovať 
záruky, ako je dohľad vykonávaný kvalifikovanými odborníkmi a pravidlá profesijnej 
etiky.
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Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, 
Bettina Vollath, Elena Yoncheva 

Renew Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu, Dragoş Tudorache, Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka 

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche 

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke 
Strik 

ECR Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska 

NI Laura Ferrara 

4 -
PPE Nadine Morano 

GUE/NGL Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst 
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Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


