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Τροπολογία 1
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τα άρθρα 2 και 
6, και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τα άρθρα 2 και 
6, και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 16,

Or. en

Τροπολογία 2
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 20, 21, 24 και 47,

Or. en

Τροπολογία 3
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα άρθρα 7 
και 8,
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Or. en

Τροπολογία 4
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των ατόμων σε σχέση με την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα 
(ETS αριθ. 108),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των ατόμων σε σχέση με την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα 
(ETS αριθ. 108) και το πρωτόκολλο για 
την τροποποίησή της («Σύμβαση 108+»),

Or. en

Τροπολογία 5
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη Δεοντολογίας για τη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης σε δικαστικά 
συστήματα και συναφείς τομείς που 
εγκρίθηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
της δικαιοσύνης (CEPEJ) του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις 
3 Δεκεμβρίου 20181α,
_________________
1α https://rm.coe.int/carta-etica-europea-
sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-
nei-si/1680993348

Or. it
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Τροπολογία 6
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη Δεοντολογίας για τη χρήση της 
Τεχνητής Νοημοσύνης στα δικαστικά 
συστήματα και το περιβάλλον τους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης 
(CEPEJ) του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Or. en

Τροπολογία 7
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Romana Tomc, Paulo Rangel, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο 
«Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας 
για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη», το 
οποίο δημοσιεύθηκε από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
την τεχνητή νοημοσύνη που συστάθηκε 
από την Επιτροπή στις 8 Απριλίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 8
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων)4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων)4, και 
συγκεκριμένα το άρθρο 22,

_________________ _________________
4 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1. 4 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

Or. it

Τροπολογία 9
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ακρόαση στην 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(LIBE), της 20ής Φεβρουαρίου 2020, 
σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο 
ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε 
ποινικές υποθέσεις,

Or. en

Τροπολογία 10
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη Δεοντολογίας για τη χρήση της 
Τεχνητής Νοημοσύνης στα δικαστικά 
συστήματα και το περιβάλλον τους, ο 
οποίος εκδόθηκε από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης στις 4 Δεκεμβρίου 2018,

Or. en

Τροπολογία 11
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
αποστολής της Επιτροπής LIBE στις 
Ηνωμένες Πολιτείες τον Φεβρουάριο του 
2020,

Or. en

Τροπολογία 12
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τις 
αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά τον 
θάνατο του George Floyd1α,
_________________
1α P9_TA(2020)0173
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Τροπολογία 13
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις 
επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, 
προστασία δεδομένων, μη διακριτική 
μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του 
νόμου1α,
_________________
1α P8_TA(2017)0076

Or. en

Τροπολογία 14
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΤΝ είναι μία από τις στρατηγικές 
τεχνολογίες του 21ου αιώνα που 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 
την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την 
ευκολία και, ως εκ τούτου, επιφέρει μια 
θετική αλλαγή στην ευρωπαϊκή 
οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, 
αλλά εργαλείο για την εξυπηρέτηση των 
ανθρώπων με απώτερο στόχο την ενίσχυση 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες, δυστυχώς όμως 
υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα 
στις υποσχέσεις και τις πρακτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ είναι μία 
από τις στρατηγικές τεχνολογίες του 21ου 
αιώνα που δυνητικά αποφέρουν σημαντικά 
οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα, την 
ακρίβεια και την ευκολία και, ως εκ 
τούτου, επιφέρει μια θετική αλλαγή στην 
κοινωνία, αλλά και τεράστιους κινδύνους 
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της ευημερίας τους· για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
δημοκρατίες που βασίζονται στο κράτος 
δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ δεν 
θα πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά 
εργαλείο για την εξυπηρέτηση των 
ανθρώπων με απώτερο στόχο την ενίσχυση 
της ευημερίας τους·

Or. en

Τροπολογία 15
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΤΝ είναι μία από τις στρατηγικές 
τεχνολογίες του 21ου αιώνα που 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 
την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την 
ευκολία και, ως εκ τούτου, επιφέρει μια 
θετική αλλαγή στην ευρωπαϊκή οικονομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ δεν θα 
πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά 
εργαλείο για την εξυπηρέτηση των 
ανθρώπων με απώτερο στόχο την ενίσχυση 
της ευημερίας τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
διάδοση της επεξεργασίας και της 
ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται 
στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα 
είναι πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανάπτυξη της ΤΝ έχει 
πραγματοποιήσει μεγάλο άλμα προόδου 
τα τελευταία έτη, γεγονός που την 
καθιστά μία από τις στρατηγικές 
τεχνολογίες του 21ου αιώνα που 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 
την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την 
ευκολία και, ως εκ τούτου, επιφέρει μια 
θετική αλλαγή στην ευρωπαϊκή οικονομία 
και κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΤΝ δεν θα πρέπει να θεωρείται 
αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο για την 
εξυπηρέτηση των ανθρώπων με απώτερο 
στόχο την ενίσχυση της ευημερίας, των 
δυνατοτήτων και της ασφάλειάς τους·

Or. en

Τροπολογία 16
Patrick Breyer
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΤΝ είναι μία από τις στρατηγικές 
τεχνολογίες του 21ου αιώνα που 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 
την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την 
ευκολία και, ως εκ τούτου, επιφέρει μια 
θετική αλλαγή στην ευρωπαϊκή 
οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ 
δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, 
αλλά εργαλείο για την εξυπηρέτηση των 
ανθρώπων με απώτερο στόχο την ενίσχυση 
της ευημερίας τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες και, ταυτόχρονα, 
ενέχουν πολλούς κινδύνους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΤΝ δεν θα πρέπει να 
θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο για 
την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με 
απώτερο στόχο την ενίσχυση της 
ευημερίας τους·

Or. en

Τροπολογία 17
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΤΝ είναι μία από τις στρατηγικές 
τεχνολογίες του 21ου αιώνα που 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 
την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την 
ευκολία και, ως εκ τούτου, επιφέρει μια 
θετική αλλαγή στην ευρωπαϊκή οικονομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ δεν θα 
πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά 
εργαλείο για την εξυπηρέτηση των 
ανθρώπων με απώτερο στόχο την ενίσχυση 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες, ωστόσο δέχονται 
επίσης κριτική για τις ηθικές επιπτώσεις 
τους, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπό 
τους σε διάφορες θεμελιώδεις ελευθερίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ είναι μία 
από τις στρατηγικές τεχνολογίες του 21ου 
αιώνα που δύναται να αποφέρει 
σημαντικά οφέλη όσον αφορά την 
αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την 
ευκολία και, ως εκ τούτου, να επιφέρει μια 
θετική αλλαγή στην ευρωπαϊκή κοινωνία 
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της ευημερίας τους· και οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΤΝ δεν θα πρέπει να θεωρείται 
αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο για την 
εξυπηρέτηση των ανθρώπων με απώτερο 
στόχο την ενίσχυση της ευημερίας τους·

Or. it

Τροπολογία 18
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΤΝ είναι μία από τις στρατηγικές 
τεχνολογίες του 21ου αιώνα που 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 
την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την 
ευκολία και, ως εκ τούτου, επιφέρει μια 
θετική αλλαγή στην ευρωπαϊκή οικονομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ δεν θα 
πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά 
εργαλείο για την εξυπηρέτηση των 
ανθρώπων με απώτερο στόχο την ενίσχυση 
της ευημερίας τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΤΝ είναι μία από τις στρατηγικές 
τεχνολογίες του 21ου αιώνα που 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 
την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την 
ευκολία και, ως εκ τούτου, επιφέρει μια 
θετική αλλαγή στην ευρωπαϊκή οικονομία 
και βελτιώνουν την ασφάλεια και την 
προστασία των πολιτών τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ δεν θα 
πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά 
εργαλείο για την εξυπηρέτηση των 
ανθρώπων με απώτερο στόχο την ενίσχυση 
της ευημερίας τους·

Or. es

Τροπολογία 19
Dragoş Tudorache, Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Fabienne Keller, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΤΝ είναι μία από τις στρατηγικές 
τεχνολογίες του 21ου αιώνα που 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 
την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την 
ευκολία και, ως εκ τούτου, επιφέρει μια 
θετική αλλαγή στην ευρωπαϊκή οικονομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ δεν θα 
πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά 
εργαλείο για την εξυπηρέτηση των 
ανθρώπων με απώτερο στόχο την ενίσχυση 
της ευημερίας τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΤΝ είναι μία από τις στρατηγικές 
τεχνολογίες του 21ου αιώνα που έχουν τη 
δυνατότητα να αποφέρουν σημαντικά 
οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα, την 
ακρίβεια και την ευκολία και, ως εκ 
τούτου, να επιφέρουν μια θετική αλλαγή 
στην ευρωπαϊκή οικονομία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΤΝ δεν θα πρέπει να 
θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο για 
την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με 
απώτερο στόχο την ενίσχυση της 
ευημερίας τους και του κοινού καλού·

Or. en

Τροπολογία 20
Birgit Sippel, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΤΝ είναι μία από τις στρατηγικές 
τεχνολογίες του 21ου αιώνα που 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά 
την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την 
ευκολία και, ως εκ τούτου, επιφέρει μια 
θετική αλλαγή στην ευρωπαϊκή οικονομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ δεν θα 
πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά 
εργαλείο για την εξυπηρέτηση των 
ανθρώπων με απώτερο στόχο την ενίσχυση 
της ευημερίας τους·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ειδικότερα είναι 
πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΤΝ θα μπορούσε να είναι μία από τις 
στρατηγικές τεχνολογίες του 21ου αιώνα, 
ότι μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη 
όσον αφορά την αποδοτικότητα, την 
ακρίβεια και την ευκολία και, ως εκ 
τούτου, να επιφέρει μια θετική αλλαγή 
στην ευρωπαϊκή οικονομία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΤΝ δεν θα πρέπει να 
θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο για 
την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με 
απώτερο στόχο την ενίσχυση της 
ευημερίας τους·

Or. en
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Τροπολογία 21
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως ΤΝ 
μπορεί να θεωρηθεί η ικανότητα ενός 
συστήματος να ερμηνεύει ορθά 
εξωτερικά δεδομένα, να μαθαίνει από τα 
εν λόγω δεδομένα και να χρησιμοποιεί τις 
εν λόγω γνώσεις για την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων και την εκτέλεση 
συγκεκριμένων εργασιών μέσω ευέλικτης 
προσαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βασικές συνιστώσες της ανάπτυξης στην 
ΤΝ είναι η διαθεσιμότητα τεράστιων 
ποσοτήτων: δεδομένων, υπολογιστικής 
ισχύος και ανθρώπινου κεφαλαίου και 
ταλέντου·

Or. en

Τροπολογία 22
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξανόμενη χρήση της ΤΝ στον τομέα 
του ποινικού δικαίου βασίζεται στις 
υποσχέσεις ότι μπορεί να μειώσει το 
έγκλημα και να οδηγήσει σε πιο 
αντικειμενικές αποφάσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη, ωστόσο, ότι η πείρα έχει δείξει ότι 
υπάρχουν αρκετοί λόγοι να μην πιστεύει 
κανείς σε αυτές τις υποσχέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 23
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα σε δίκαιη δίκη αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να 
τηρείται σε κάθε περίσταση, 
συγκεκριμένα κατά τη χρήση της ΤΝ·

Or. fr

Τροπολογία 24
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη 
συνεχή πρόοδο στην ταχύτητα 
υπολογιστικής επεξεργασίας και τη 
χωρητικότητα μνήμης, δεν υπάρχουν 
ακόμα προγράμματα που μπορούν να 
συναγωνιστούν την ανθρώπινη ευελιξία 
σε ευρύτερους τομείς ή σε εργασίες που 
απαιτούν κατανόηση γενικότερου 
πλαισίου ή κριτική ανάλυση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
εφαρμογές ΤΝ έχουν επιτύχει επίπεδα 
επιδόσεων αντίστοιχα εμπειρογνωμόνων 
και επαγγελματιών κατά την εκτέλεση 
ορισμένων συγκεκριμένων εργασιών και 
μπορούν να παρέχουν αποτελέσματα σε 
εντελώς διαφορετική ταχύτητα και 
κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 25
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Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη 
(ΤΝ) και οι συνδεδεμένες με αυτήν 
τεχνολογίες τείνουν να συμβάλουν στη 
μείωση της εγκληματικότητας, χάρη στην 
αξιοποίηση της στατιστικής ανάλυσης 
δεδομένων στο πλαίσιο της ανάλυσης και 
πρόληψης του εγκλήματος·

Or. fr

Τροπολογία 26
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την εφαρμογή 
ενσωματωμένων συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) στον τομέα της 
επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 27
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη της ΤΝ πρέπει να σέβεται τις 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που 
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αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, 
ιδίως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, 
το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα και 
θεμελιώδη δικαιώματα·

κατοχυρώνονται στον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο σεβασμός 
της ιδιωτικής ζωής, η προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 
ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης 
και της θρησκείας, η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, 
αλλά και η ισότητα έναντι του νόμου, 
όπως η απαγόρευση των διακρίσεων, 
καθώς και τα δικαιώματα των πολιτών, 
όπως η ελευθερία κυκλοφορίας και 
διαμονής, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και 
το τεκμήριο αθωότητας και τα 
δικαιώματα της υπεράσπισης, δεν θα 
πρέπει να υπονομεύονται από τη χρήση 
της ΤΝ και των συναφών τεχνολογιών και 
ισχύουν κατά την επιβολή του νόμου σε 
κάθε περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 28
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη της ΤΝ πρέπει να σέβεται τις 
αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το 
κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα και 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες 
στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η 
δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα, πρέπει να 
γίνονται σεβαστές καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής των εργαλείων ΤΝ, 
κυρίως κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, 
της ανάπτυξης, της εγκατάστασης και 
της χρήσης τους·

Or. en

Τροπολογία 29
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Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη της ΤΝ πρέπει να σέβεται τις 
αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την 
ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το 
κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα και 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη της ΤΝ πρέπει να σέβεται το 
κράτος δικαίου, καθώς και τις αξίες στις 
οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη 
δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα και θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 30
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Ευρωπαϊκός Χάρτης Δεοντολογίας για τη 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε 
δικαστικά συστήματα και συναφείς 
τομείς που υιοθέτησε η ευρωπαϊκή 
επιτροπή αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης 
(CEPEJ) του Συμβουλίου της Ευρώπης 
καθορίζει ορισμένες θεμελιώδεις 
κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες 
πρέπει να ακολουθήσουν οι δημόσιοι και 
ιδιωτικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για 
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
εργαλείων και υπηρεσιών ΤΝ· 
λαμβάνοντας υπόψη, συγκεκριμένα, ότι ο 
Χάρτης Δεοντολογίας καθορίζει τις 
ακόλουθες αρχές: 1) αρχή του σεβασμού 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 2) αρχή 
της απαγόρευσης των διακρίσεων· 3) 
αρχή ποιότητας και ασφάλειας· 4) αρχή 
διαφάνειας, αμεροληψίας και ορθότητας· 
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5) αρχή εγγύησης του ελέγχου από τον 
άνθρωπο· 

Or. it

Τροπολογία 31
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Marina Kaljurand, 
Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της τεχνολογίας ΤΝ θα πρέπει να 
αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
θέτει τους ανθρώπους στο επίκεντρό της 
και, επομένως, να αξίζει την εμπιστοσύνη 
των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 32
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αξιόπιστα συστήματα ΤΝ πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις λογοδοσίας, να 
είναι σχεδιασμένα για όλους 
(συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
και περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών 
ομάδων), να μην εισάγουν διακρίσεις, να 
είναι ασφαλή και διαφανή και να σέβονται 
την ανθρώπινη αυτονομία και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αξιόπιστα συστήματα ΤΝ πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις λογοδοσίας, να 
είναι σχεδιασμένα για όλους, να μην 
εισάγουν διακρίσεις, να είναι ασφαλή και 
διαφανή και να σέβονται την ανθρώπινη 
αυτονομία και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. es
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Τροπολογία 33
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αξιόπιστα συστήματα ΤΝ πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις λογοδοσίας, να 
είναι σχεδιασμένα για όλους 
(συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και 
περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών 
ομάδων), να μην εισάγουν διακρίσεις, να 
είναι ασφαλή και διαφανή και να σέβονται 
την ανθρώπινη αυτονομία και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αξιόπιστα συστήματα ΤΝ πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις λογοδοσίας, να 
είναι σχεδιασμένα για την προστασία και 
προς όφελος όλων (συμπεριλαμβανομένων 
των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων 
πληθυσμιακών ομάδων), να μην εισάγουν 
διακρίσεις, να είναι ασφαλή και διαφανή 
και να σέβονται την ανθρώπινη αυτονομία 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 34
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αξιόπιστα συστήματα ΤΝ πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις λογοδοσίας, να 
είναι σχεδιασμένα για όλους 
(συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων 
και περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών 
ομάδων), να μην εισάγουν διακρίσεις, να 
είναι ασφαλή και διαφανή και να σέβονται 
την ανθρώπινη αυτονομία και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα ΤΝ πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις λογοδοσίας, να μην εισάγουν 
διακρίσεις, να είναι ασφαλή και διαφανή 
και να σέβονται την ανθρώπινη αυτονομία 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα, έτσι ώστε 
να είναι αξιόπιστα, όπως περιγράφεται 
στις κατευθυντήριες γραμμές 
δεοντολογίας της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
την τεχνητή νοημοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 35
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Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Fabienne 
Keller, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αξιόπιστα συστήματα ΤΝ πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις λογοδοσίας, να 
είναι σχεδιασμένα για όλους 
(συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και 
περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών 
ομάδων), να μην εισάγουν διακρίσεις, να 
είναι ασφαλή και διαφανή και να σέβονται 
την ανθρώπινη αυτονομία και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αξιόπιστα συστήματα ΤΝ πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα για όλους 
(συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και 
περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών 
ομάδων), να μην εισάγουν διακρίσεις, να 
είναι ασφαλή και διαφανή και να σέβονται 
την ανθρώπινη αυτονομία και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 36
Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Franco Roberti, Birgit Sippel, Marina Kaljurand, 
Katarina Barley, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα ΤΝ πρέπει να είναι πάντα 
στην υπηρεσία των ανθρώπων και, ως 
τελική δικλείδα ασφαλείας, να είναι 
σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι πάντα 
δυνατός ο τερματισμός της λειτουργίας 
τους από άνθρωπο-χειριστή·

Or. en

Τροπολογία 37
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, 
από κοινού με τα κράτη μέλη, έχει κρίσιμη 
ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι επιλογές 
πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και τη χρήση εφαρμογών ΤΝ 
στον τομέα της δικαιοσύνης και της 
επιβολής του νόμου πραγματοποιούνται με 
διαφανή τρόπο, τηρούν τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και 
εγγυώνται ότι οι πολιτικές και τα μέτρα 
που εγκρίνονται διασφαλίζουν πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, 
από κοινού με τα κράτη μέλη, έχει κρίσιμη 
ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι επιλογές 
πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και τη χρήση εφαρμογών ΤΝ 
στον τομέα της δικαιοσύνης και της 
επιβολής του νόμου πραγματοποιούνται με 
διαφανή τρόπο, τηρούν τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και 
εγγυώνται ότι οι πολιτικές και τα μέτρα 
που εγκρίνονται διασφαλίζουν πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση, ιδίως 
ότι οι εφαρμογές ΤΝ δεν διαιωνίζουν 
υπάρχουσες διακρίσεις, προκαταλήψεις ή 
μεροληψία·

Or. en

Τροπολογία 38
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, 
από κοινού με τα κράτη μέλη, έχει κρίσιμη 
ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι επιλογές 
πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και τη χρήση εφαρμογών ΤΝ 
στον τομέα της δικαιοσύνης και της 
επιβολής του νόμου πραγματοποιούνται με 
διαφανή τρόπο, τηρούν τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και 
εγγυώνται ότι οι πολιτικές και τα μέτρα 
που εγκρίνονται διασφαλίζουν πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, 
από κοινού με τα κράτη μέλη, έχει κρίσιμη 
ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι επιλογές 
πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και τη χρήση εφαρμογών ΤΝ 
στον τομέα της δικαιοσύνης και της 
επιβολής του νόμου πραγματοποιούνται με 
διαφανή τρόπο, τηρούν τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και 
εγγυώνται ότι οι πολιτικές και τα μέτρα 
που εγκρίνονται διασφαλίζουν πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση και 
αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες των 
κοινωνιών σε ένα συνταγματικό, δίκαιο 
και ανθρωπιστικό σύστημα ποινικής 
δικαιοσύνης·
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Τροπολογία 39
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, 
από κοινού με τα κράτη μέλη, έχει κρίσιμη 
ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι επιλογές 
πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και τη χρήση εφαρμογών ΤΝ 
στον τομέα της δικαιοσύνης και της 
επιβολής του νόμου πραγματοποιούνται με 
διαφανή τρόπο, τηρούν τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και 
εγγυώνται ότι οι πολιτικές και τα μέτρα 
που εγκρίνονται διασφαλίζουν πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, 
από κοινού με τα κράτη μέλη, έχει κρίσιμη 
ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις 
που αφορούν τον κύκλο ζωής των 
εφαρμογών ΤΝ στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου 
πραγματοποιούνται με διαφανή τρόπο και 
διασφαλίζουν πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
σχετικές επιλογές πολιτικής θα πρέπει να 
τηρούν τις αρχές της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 40
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, 
από κοινού με τα κράτη μέλη, έχει κρίσιμη 
ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι επιλογές 
πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και τη χρήση εφαρμογών ΤΝ 
στον τομέα της δικαιοσύνης και της 
επιβολής του νόμου πραγματοποιούνται με 
διαφανή τρόπο, τηρούν τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και 
εγγυώνται ότι οι πολιτικές και τα μέτρα 
που εγκρίνονται διασφαλίζουν πλήρως τα 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν κρίσιμη ευθύνη να 
διασφαλίζουν ότι οι επιλογές πολιτικής 
που αφορούν την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και τη χρήση εφαρμογών ΤΝ 
στον τομέα της δικαιοσύνης και της 
επιβολής του νόμου πραγματοποιούνται με 
διαφανή τρόπο, τηρούν τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και 
εγγυώνται ότι οι πολιτικές και τα μέτρα 
που εγκρίνονται διασφαλίζουν πλήρως τα 
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θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση· θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. es

Τροπολογία 41
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
22 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ορίζει, 
παρά τις ειδικές εξαιρέσεις, ότι το 
υποκείμενο των δεδομένων έχει το 
δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση 
που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
προφίλ, η οποία παράγει έννομα 
αποτελέσματα που το αφορούν ή το 
επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο·

Or. it

Τροπολογία 42
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ προσφέρουν μεγάλες 
δυνατότητες στον τομέα της επιβολής του 
νόμου, ιδίως για τη βελτίωση των μεθόδων 
εργασίας των αρχών επιβολής του νόμου 
και των δικαστικών αρχών, καθώς και για 
την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών εγκλήματος, ιδίως του 
οικονομικού εγκλήματος, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ μπορούν να προσφέρουν 
μεγάλες δυνατότητες στον τομέα της 
επιβολής του νόμου, ιδίως για τη βελτίωση 
των μεθόδων εργασίας των αρχών 
επιβολής του νόμου και των δικαστικών 
αρχών, συνεισφέροντας στην 
αποτελεσματικότερη πρόληψη και 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών 
εγκλήματος, ιδίως του οικονομικού 
εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων 
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της τρομοκρατίας, καθώς και ορισμένων 
μορφών εγκλήματος στον κυβερνοχώρο·

από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της 
παιδικής πορνογραφίας και της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο 
διαδίκτυο, καθώς και ορισμένων μορφών 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, και 
καθιστώντας την επιχειρησιακή 
οργάνωση και λειτουργία συστημάτων 
ποινικής δικαιοσύνης πιο 
αποτελεσματικά ως εργαλεία τεχνικής 
υποστήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι 
συμμορφώνονται με τις διαδικαστικές 
διασφαλίσεις που θεσπίζονται από το 
κράτος δικαίου και από τη νομοθεσία για 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων·

Or. it

Τροπολογία 43
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ προσφέρουν μεγάλες 
δυνατότητες στον τομέα της επιβολής του 
νόμου, ιδίως για τη βελτίωση των μεθόδων 
εργασίας των αρχών επιβολής του νόμου 
και των δικαστικών αρχών, καθώς και για 
την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών εγκλήματος, ιδίως του 
οικονομικού εγκλήματος, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, καθώς και ορισμένων 
μορφών εγκλήματος στον κυβερνοχώρο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ μπορούν να προσφέρουν 
δυνατότητες στον τομέα της επιβολής του 
νόμου, ιδίως για τη βελτίωση των μεθόδων 
εργασίας των αρχών επιβολής του νόμου 
και των δικαστικών αρχών, καθώς και για 
την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών εγκλήματος, ιδίως του 
οικονομικού εγκλήματος, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, καθώς και ορισμένων 
μορφών εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, συνεπάγονται σημαντικούς 
κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των ανθρώπων·

Or. en



AM\1210048EL.docx 25/120 PE655.659v01-00

EL

Τροπολογία 44
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ προσφέρουν μεγάλες 
δυνατότητες στον τομέα της επιβολής του 
νόμου, ιδίως για τη βελτίωση των μεθόδων 
εργασίας των αρχών επιβολής του νόμου 
και των δικαστικών αρχών, καθώς και για 
την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών εγκλήματος, ιδίως του 
οικονομικού εγκλήματος, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, καθώς και ορισμένων 
μορφών εγκλήματος στον κυβερνοχώρο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ προσφέρουν μεγάλες 
δυνατότητες στον τομέα της επιβολής του 
νόμου, ιδίως για τη βελτίωση των μεθόδων 
εργασίας των αρχών επιβολής του νόμου 
και των δικαστικών αρχών, καθώς και για 
την αποτελεσματικότερη πρόληψη και 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών 
εγκλήματος, ιδίως του οικονομικού 
εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς 
και ορισμένων μορφών εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο, και συμβάλλουν έτσι στην 
ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 45
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ προσφέρουν μεγάλες 
δυνατότητες στον τομέα της επιβολής του 
νόμου, ιδίως για τη βελτίωση των μεθόδων 
εργασίας των αρχών επιβολής του νόμου 
και των δικαστικών αρχών, καθώς και για 
την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών εγκλήματος, ιδίως του 
οικονομικού εγκλήματος, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ προσφέρουν ορισμένες 
δυνατότητες στον τομέα της επιβολής του 
νόμου, ιδίως για τη βελτίωση των μεθόδων 
εργασίας των αρχών επιβολής του νόμου 
και των δικαστικών αρχών, στον τομέα 
του οικονομικού εγκλήματος, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, καθώς και ορισμένων 
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δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, καθώς και ορισμένων 
μορφών εγκλήματος στον κυβερνοχώρο·

μορφών εγκλήματος στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 46
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ προσφέρουν μεγάλες 
δυνατότητες στον τομέα της επιβολής του 
νόμου, ιδίως για τη βελτίωση των μεθόδων 
εργασίας των αρχών επιβολής του νόμου 
και των δικαστικών αρχών, καθώς και για 
την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών εγκλήματος, ιδίως του 
οικονομικού εγκλήματος, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, καθώς και ορισμένων 
μορφών εγκλήματος στον κυβερνοχώρο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ μπορούν να προσφέρουν 
δυνατότητες στον τομέα της επιβολής του 
νόμου, ιδίως για τη βελτίωση των μεθόδων 
εργασίας των αρχών επιβολής του νόμου 
και των δικαστικών αρχών, καθώς και για 
την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών εγκλήματος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε 
γενική εφαρμογή της ΤΝ σε όλες τις 
οικονομικές ή άλλες συναλλαγές χωρίς να 
υπάρχουν αρχικές υποψίες θα αποτελούσε 
δυσανάλογο μέτρο·

Or. en

Τροπολογία 47
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη και η λειτουργία συστημάτων 
ΤΝ για αστυνομικές και δικαστικές αρχές 
περιλαμβάνουν τη συμβολή διαφόρων 
ατόμων, οργανισμών, στοιχείων 
μηχανών, αλγορίθμων λογισμικού και 
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ανθρώπων-χρηστών σε περιβάλλοντα που 
συχνά είναι περίπλοκα και απαιτητικά·

Or. en

Τροπολογία 48
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα 
σαφές μοντέλο για τη στοιχειοθέτηση της 
νομικής ευθύνης για τις πιθανές 
επιβλαβείς επιπτώσεις των συστημάτων 
ΤΝ στον τομέα του ποινικού δικαίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 49
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα σαφές 
μοντέλο για τη στοιχειοθέτηση της νομικής 
ευθύνης για τις πιθανές επιβλαβείς 
επιπτώσεις των συστημάτων ΤΝ στον 
τομέα του ποινικού δικαίου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα σαφές 
μοντέλο για τη στοιχειοθέτηση της νομικής 
ευθύνης για τις πιθανές επιβλαβείς 
επιπτώσεις των συστημάτων ΤΝ στον 
τομέα του ποινικού δικαίου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρώτιστος στόχος πρέπει να 
είναι αρχικά η αποφυγή της πρόκλησης 
οποιωνδήποτε επιβλαβών επιπτώσεων·

Or. en
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Τροπολογία 50
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα σαφές 
μοντέλο για τη στοιχειοθέτηση της νομικής 
ευθύνης για τις πιθανές επιβλαβείς 
επιπτώσεις των συστημάτων ΤΝ στον 
τομέα του ποινικού δικαίου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα σαφές 
μοντέλο για τη στοιχειοθέτηση της νομικής 
ευθύνης για τις πιθανές επιβλαβείς 
επιπτώσεις των συστημάτων ΤΝ στον 
τομέα του ποινικού δικαίου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι κανονιστικές διατάξεις σε 
αυτόν τον τομέα θα πρέπει πάντα να 
διατηρούν τη λογοδοσία των ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 51
Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Franco Roberti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται 
συνεχώς η δυσκολία της απόδοσης και 
του καταμερισμού της ευθύνης μεταξύ 
ανθρώπων και μηχανών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, τελικά, ευθύνη των κρατών 
μελών είναι η διασφάλιση του πλήρους 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
κατά τη χρήση συστημάτων ΤΝ στον 
τομέα της επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 52
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Katarina Barley, Paul 
Tang

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση 
ανάμεσα στην προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και την 
αποτελεσματική αστυνόμευση πρέπει να 
αποτελεί πάντα ουσιώδες στοιχείο των 
συζητήσεων σχετικά με το αν και πώς θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται η ΤΝ από τον 
τομέα της επιβολής του νόμου, όπου οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν μακροχρόνιες 
συνέπειες στη ζωή και την ελευθερία 
ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 53
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται 
στον τομέα της επιβολής του νόμου, όπως 
για παράδειγμα οι τεχνολογίες 
αναγνώρισης προσώπου, η αυτόματη 
αναγνώριση πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας, η ταυτοποίηση ομιλητή, η 
ταυτοποίηση ομιλίας, οι τεχνολογίες 
ανάγνωσης των χειλιών, η ηχητική 
επιτήρηση (δηλαδή οι αλγόριθμοι 
πυρανίχνευσης), η αυτόνομη έρευνα και 
ανάλυση ταυτοποιημένων βάσεων 
δεδομένων, η πρόβλεψη (προληπτική 
αστυνόμευση και ανάλυση δεδομένων 
εγκληματικότητας), τα εργαλεία 
ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα αυτόνομα 
εργαλεία για τον εντοπισμό οικονομικής 
απάτης και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση 
και συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ στον τομέα της επιβολής 
του νόμου είναι ήδη πραγματικότητα και 
αναμένεται να αυξηθούν και να ενταθούν 
τα επόμενα χρόνια σε διάφορα επίπεδα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότιοι αρχές επιβολής 
του νόμου από διαφορετικά κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ήδη εκτενώς αυτές τις 
τεχνολογίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
αυτές τις εφαρμογές περιλαμβάνονται: το 
λογισμικό αναγνώρισης προσώπου και 
βιομετρικών χαρακτηριστικών, το 
λογισμικό ανάλυσης βίντεο και εικόνων 
όπου συμπεριλαμβάνεται η αυτόματη 
αναγνώριση πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας, οι τεχνολογίες 
ταυτοποίησης ομιλίας, οι τεχνολογίες 
ανάγνωσης των χειλιών, η ηχητική 
επιτήρηση (δηλαδή οι αλγόριθμοι 
πυρανίχνευσης), η αυτόνομη έρευνα και 
ανάλυση ταυτοποιημένων βάσεων 
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συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI 
(διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα 
επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες 
ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και 
θερμικές κάμερες). λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω εφαρμογές χαρακτηρίζονται 
από εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς 
αξιοπιστίας και ακρίβειας·

δεδομένων, η πρόβλεψη (προληπτική 
αστυνόμευση και ανάλυση δεδομένων 
εγκληματικότητας), τα εργαλεία 
ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα αυτόνομα 
εργαλεία για τον εντοπισμό οικονομικής 
απάτης και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση 
και συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση 
συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI 
(διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα 
επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες 
ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και 
θερμικές κάμερες)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω εφαρμογές χαρακτηρίζονται 
από εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς 
αξιοπιστίας και ακρίβειας·

Or. it

Τροπολογία 54
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, όπως για 
παράδειγμα οι τεχνολογίες αναγνώρισης 
προσώπου, η αυτόματη αναγνώριση 
πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, η 
ταυτοποίηση ομιλητή, η ταυτοποίηση 
ομιλίας, οι τεχνολογίες ανάγνωσης των 
χειλιών, η ηχητική επιτήρηση (δηλαδή οι 
αλγόριθμοι πυρανίχνευσης), η αυτόνομη 
έρευνα και ανάλυση ταυτοποιημένων 
βάσεων δεδομένων, η πρόβλεψη 
(προληπτική αστυνόμευση και ανάλυση 
δεδομένων εγκληματικότητας), τα 
εργαλεία ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα 
αυτόνομα εργαλεία για τον εντοπισμό 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, όπως για 
παράδειγμα οι τεχνολογίες αναγνώρισης 
προσώπου, η αυτόματη αναγνώριση 
πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, η 
ταυτοποίηση ομιλητή, η ταυτοποίηση 
ομιλίας, οι τεχνολογίες ανάγνωσης των 
χειλιών, η ηχητική επιτήρηση (δηλαδή οι 
αλγόριθμοι πυρανίχνευσης), η έρευνα και 
ανάλυση βάσεων δεδομένων, η πρόβλεψη 
(προληπτική αστυνόμευση και ανάλυση 
δεδομένων εγκληματικότητας), τα 
εργαλεία ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα 
εργαλεία για τον εντοπισμό οικονομικής 
απάτης και χρηματοδότησης της 
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οικονομικής απάτης και χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση 
και συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση 
συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI 
(διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα 
επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες 
ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και 
θερμικές κάμερες). λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω εφαρμογές χαρακτηρίζονται 
από εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς 
αξιοπιστίας και ακρίβειας·

τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση 
και συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση 
συνδέσεων) και τα αυτοματοποιημένα 
συστήματα επιτήρησης που ενσωματώνουν 
διάφορες ικανότητες ανίχνευσης (όπως 
κάμερες ανίχνευσης καρδιακών παλμών 
και θερμικές κάμερες). λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εν λόγω εφαρμογές 
χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά 
διαφορετικούς βαθμούς αξιοπιστίας, 
ακρίβειας και αποτελεσματικότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από αυτά 
τα εργαλεία χρησιμοποιούνται σε τρίτες 
χώρες, αλλά θα ήταν παράνομα δυνάμει 
του νομοθετικού πλαισίου για την 
προστασία των δεδομένων και της 
νομολογίας της Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συνήθης χρήση αλγορίθμων, 
ακόμα και με μικρό ποσοστό εσφαλμένης 
αποδοχής, μπορεί να οδηγήσει σε ψευδείς 
καταχωρίσεις, οι οποίες είναι πολύ 
περισσότερες από τις ορθές 
καταχωρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 55
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, όπως για 
παράδειγμα οι τεχνολογίες αναγνώρισης 
προσώπου, η αυτόματη αναγνώριση 
πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, η 
ταυτοποίηση ομιλητή, η ταυτοποίηση 
ομιλίας, οι τεχνολογίες ανάγνωσης των 
χειλιών, η ηχητική επιτήρηση (δηλαδή οι 
αλγόριθμοι πυρανίχνευσης), η αυτόνομη 
έρευνα και ανάλυση ταυτοποιημένων 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, όπως για 
παράδειγμα οι τεχνολογίες αναγνώρισης 
προσώπου, π.χ. για την αναζήτηση σε 
βάσεις δεδομένων υπόπτων και την 
αναγνώριση θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
και κακοποίησης παιδιών, η αυτόματη 
αναγνώριση πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας, η ταυτοποίηση ομιλητή, η 
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βάσεων δεδομένων, η πρόβλεψη 
(προληπτική αστυνόμευση και ανάλυση 
δεδομένων εγκληματικότητας), τα 
εργαλεία ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα 
αυτόνομα εργαλεία για τον εντοπισμό 
οικονομικής απάτης και χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση 
και συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση 
συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI 
(διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα 
επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες 
ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και 
θερμικές κάμερες). λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω εφαρμογές χαρακτηρίζονται 
από εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς 
αξιοπιστίας και ακρίβειας·

ταυτοποίηση ομιλίας, οι τεχνολογίες 
ανάγνωσης των χειλιών, η ηχητική 
επιτήρηση (δηλαδή οι αλγόριθμοι 
πυρανίχνευσης), η αυτόνομη έρευνα και 
ανάλυση ταυτοποιημένων βάσεων 
δεδομένων, η πρόβλεψη (προληπτική 
αστυνόμευση και ανάλυση δεδομένων 
εγκληματικότητας), τα εργαλεία 
ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα προηγμένα 
εργαλεία εικονικής νεκροψίας που 
βοηθούν στον προσδιορισμό της αιτίας 
θανάτου, τα αυτόνομα εργαλεία για τον 
εντοπισμό οικονομικής απάτης και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η 
παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (απόσπαση και συλλογή 
δεδομένων για τη διερεύνηση συνδέσεων), 
οι συσκευές υποκλοπής IMSI (διεθνής 
ταυτότητα κινητού συνδρομητή) και τα 
αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης 
που ενσωματώνουν διάφορες ικανότητες 
ανίχνευσης (όπως κάμερες ανίχνευσης 
καρδιακών παλμών και θερμικές κάμερες). 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
εφαρμογές χαρακτηρίζονται από 
εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς 
αξιοπιστίας και ακρίβειας·

Or. en

Τροπολογία 56
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, όπως για 
παράδειγμα οι τεχνολογίες αναγνώρισης 
προσώπου, η αυτόματη αναγνώριση 
πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, η 
ταυτοποίηση ομιλητή, η ταυτοποίηση 
ομιλίας, οι τεχνολογίες ανάγνωσης των 
χειλιών, η ηχητική επιτήρηση (δηλαδή οι 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, όπως για 
παράδειγμα μια ετερόκλητη σειρά 
τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου, η 
αυτόματη αναγνώριση πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας, η ταυτοποίηση ομιλητή, η 
ταυτοποίηση ομιλίας, οι τεχνολογίες 
ανάγνωσης των χειλιών, η ηχητική 
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αλγόριθμοι πυρανίχνευσης), η αυτόνομη 
έρευνα και ανάλυση ταυτοποιημένων 
βάσεων δεδομένων, η πρόβλεψη 
(προληπτική αστυνόμευση και ανάλυση 
δεδομένων εγκληματικότητας), τα 
εργαλεία ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα 
αυτόνομα εργαλεία για τον εντοπισμό 
οικονομικής απάτης και χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση 
και συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση 
συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI 
(διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα 
επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες 
ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και 
θερμικές κάμερες). λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω εφαρμογές χαρακτηρίζονται 
από εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς 
αξιοπιστίας και ακρίβειας·

επιτήρηση (δηλαδή οι αλγόριθμοι 
πυρανίχνευσης), η αυτόνομη έρευνα και 
ανάλυση ταυτοποιημένων βάσεων 
δεδομένων, η πρόβλεψη (προληπτική 
αστυνόμευση και ανάλυση δεδομένων 
εγκληματικότητας), τα εργαλεία 
ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα αυτόνομα 
εργαλεία για τον εντοπισμό οικονομικής 
απάτης και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση 
και συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση 
συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI 
(διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα 
επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες 
ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και 
θερμικές κάμερες). λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω εφαρμογές χαρακτηρίζονται 
από εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς 
αξιοπιστίας, ακρίβειας και επιπτώσεων 
στα θεμελιώδη δικαιώματα και τη 
δυναμική των συστημάτων ποινικής 
δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 57
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, όπως για 
παράδειγμα οι τεχνολογίες αναγνώρισης 
προσώπου, η αυτόματη αναγνώριση 
πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, η 
ταυτοποίηση ομιλητή, η ταυτοποίηση 
ομιλίας, οι τεχνολογίες ανάγνωσης των 
χειλιών, η ηχητική επιτήρηση (δηλαδή οι 
αλγόριθμοι πυρανίχνευσης), η αυτόνομη 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, όπως για 
παράδειγμα οι τεχνολογίες αναγνώρισης 
προσώπου, η αυτόματη αναγνώριση 
πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, η 
ταυτοποίηση ομιλητή, η ταυτοποίηση 
ομιλίας, οι τεχνολογίες ανάγνωσης των 
χειλιών, η ηχητική επιτήρηση (δηλαδή οι 
αλγόριθμοι πυρανίχνευσης), η αυτόνομη 
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έρευνα και ανάλυση ταυτοποιημένων 
βάσεων δεδομένων, η πρόβλεψη 
(προληπτική αστυνόμευση και ανάλυση 
δεδομένων εγκληματικότητας), τα 
εργαλεία ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα 
αυτόνομα εργαλεία για τον εντοπισμό 
οικονομικής απάτης και χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση 
και συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση 
συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI 
(διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα 
επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες 
ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και 
θερμικές κάμερες). λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω εφαρμογές χαρακτηρίζονται 
από εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς 
αξιοπιστίας και ακρίβειας·

έρευνα και ανάλυση ταυτοποιημένων 
βάσεων δεδομένων, η πρόβλεψη 
(προληπτική αστυνόμευση και ανάλυση 
δεδομένων εγκληματικότητας), τα 
εργαλεία ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα 
αυτόνομα εργαλεία για τον εντοπισμό 
οικονομικής απάτης και χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση 
και συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση 
συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI 
(διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα 
επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες 
ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και 
θερμικές κάμερες). λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω εφαρμογές, παράλληλα με 
άλλες πιθανές ή μελλοντικές εφαρμογές 
της τεχνολογίας ΤΝ στον τομέα της 
επιβολής του νόμου, χαρακτηρίζονται από 
εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς 
αξιοπιστίας και ακρίβειας·

Or. en

Τροπολογία 58
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, όπως για 
παράδειγμα οι τεχνολογίες αναγνώρισης 
προσώπου, η αυτόματη αναγνώριση 
πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, η 
ταυτοποίηση ομιλητή, η ταυτοποίηση 
ομιλίας, οι τεχνολογίες ανάγνωσης των 
χειλιών, η ηχητική επιτήρηση (δηλαδή οι 
αλγόριθμοι πυρανίχνευσης), η αυτόνομη 
έρευνα και ανάλυση ταυτοποιημένων 
βάσεων δεδομένων, η πρόβλεψη 
(προληπτική αστυνόμευση και ανάλυση 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, όπως για 
παράδειγμα οι τεχνολογίες αναγνώρισης 
προσώπου, η αυτόματη αναγνώριση 
πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, η 
ταυτοποίηση ομιλητή, η ταυτοποίηση 
ομιλίας, οι τεχνολογίες ανάγνωσης των 
χειλιών, η ηχητική επιτήρηση (δηλαδή οι 
αλγόριθμοι πυρανίχνευσης), η αυτόνομη 
έρευνα και ανάλυση ταυτοποιημένων 
βάσεων δεδομένων, η πρόβλεψη 
(προληπτική αστυνόμευση και ανάλυση 
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δεδομένων εγκληματικότητας), τα 
εργαλεία ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα 
αυτόνομα εργαλεία για τον εντοπισμό 
οικονομικής απάτης και χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση 
και συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση 
συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI 
(διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα 
επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες 
ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και 
θερμικές κάμερες). λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω εφαρμογές χαρακτηρίζονται 
από εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς 
αξιοπιστίας και ακρίβειας·

δεδομένων εγκληματικότητας), τα 
εργαλεία ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα 
αυτόνομα εργαλεία για τον εντοπισμό 
οικονομικής απάτης και χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση 
και συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση 
συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI 
(διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) 
και τα αυτοματοποιημένα συστήματα 
επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες 
ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και 
θερμικές κάμερες). λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εν λόγω εφαρμογές χαρακτηρίζονται 
από εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς 
αξιοπιστίας και ακρίβειας, καθώς και από 
δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις στην 
προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 59
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία 
και εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούνται 
επίσης από τις δικαστικές αρχές 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων κατά την 
επιβολή ποινών, την εκτίμηση της 
πιθανότητας υποτροπής και τον 
προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου 
αναστολής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία 
και εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούνται 
επίσης από τις δικαστικές αρχές σε 
ορισμένα κράτη, μεταξύ άλλων κατά την 
επιβολή ποινών, την εκτίμηση της 
πιθανότητας υποτροπής και τον 
προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου 
αναστολής, και ότι προς το παρόν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση 
ορισμένα κράτη μέλη, η χρήση τους 
περιορίζεται κυρίως σε αστικές 
υποθέσεις·

Or. it
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Τροπολογία 60
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία 
και εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούνται 
επίσης από τις δικαστικές αρχές 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων κατά την 
επιβολή ποινών, την εκτίμηση της 
πιθανότητας υποτροπής και τον 
προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου 
αναστολής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία 
και εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούνται 
επίσης από τις δικαστικές αρχές 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων κατά την 
επιβολή ποινών, την εκτίμηση της 
πιθανότητας υποτροπής και τον 
προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου 
αναστολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
έχει επιφέρει στρέβλωση και μείωση των 
ευκαιριών για τα έγχρωμα άτομα και τις 
άλλες μειονότητες·

Or. en

Τροπολογία 61
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία 
και εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούνται 
επίσης από τις δικαστικές αρχές 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων κατά την 
επιβολή ποινών, την εκτίμηση της 
πιθανότητας υποτροπής και τον 
προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου 
αναστολής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία 
και εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούνται 
επίσης από τις δικαστικές αρχές 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων κατά την 
επιβολή ποινών, την εκτίμηση της 
πιθανότητας υποτροπής και τον 
προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου 
αναστολής, την επίλυση διαφορών μέσω 
διαδικτύου, τη διαχείριση της νομολογίας 
και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
νομοθεσία·

Or. en



AM\1210048EL.docx 37/120 PE655.659v01-00

EL

Τροπολογία 62
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία 
και εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούνται 
επίσης από τις δικαστικές αρχές 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων κατά την 
επιβολή ποινών, την εκτίμηση της 
πιθανότητας υποτροπής και τον 
προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου 
αναστολής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία 
και εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούνται 
επίσης από τις δικαστικές αρχές 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων για τη στήριξη 
αποφάσεων σχετικά με προφυλάκιση, 
κατά την επιβολή ποινών, την εκτίμηση 
της πιθανότητας υποτροπής και τον 
προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου 
αναστολής·

Or. en

Τροπολογία 63
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία 
και εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούνται 
επίσης από τις δικαστικές αρχές 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων κατά την 
επιβολή ποινών, την εκτίμηση της 
πιθανότητας υποτροπής και τον 
προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου 
αναστολής·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία 
και εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούνται 
επίσης από τις δικαστικές αρχές 
ορισμένων χωρών, μεταξύ άλλων κατά 
την επιβολή ποινών, την εκτίμηση της 
πιθανότητας υποτροπής και τον 
προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου 
αναστολής·

Or. es

Τροπολογία 64
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εφαρμογές ΤΝ στον τομέα της επιβολής 
του νόμου και της δικαιοσύνης 
βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια 
ανάπτυξης, τα οποία κυμαίνονται από τον 
σχεδιασμό και τη δημιουργία των 
πρωτοτύπων ή την αξιολόγηση έως τη 
χρήση μετά την έγκριση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μπορεί να προκύψουν στο 
μέλλον νέες δυνατότητες χρήσης, καθώς 
η τεχνολογία ωριμάζει περισσότερο λόγω 
της συνεχούς εντατικής επιστημονικής 
έρευνας που διεξάγεται παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 65
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ έχει 
τη δυνατότητα να αποτελεί μόνιμο μέρος 
του οικοσυστήματος της ποινικής 
δικαιοσύνης μέσω της παροχής ανάλυσης 
και συνδρομής κατά το στάδιο της 
δικαστικής έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 66
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της ΤΝ στον τομέα της επιβολής του 
νόμου ενέχει ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως για παράδειγμα η λήψη 
αποφάσεων χωρίς διαφάνεια, οι διάφορες 
μορφές διακρίσεων και οι κίνδυνοι για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
και του τεκμηρίου αθωότητας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της ΤΝ στον τομέα της επιβολής του 
νόμου ενέχει ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως για παράδειγμα η λήψη 
αποφάσεων χωρίς διαφάνεια, οι διάφορες 
μορφές διακρίσεων και τα εγγενή 
σφάλματα του υποκείμενου αλγορίθμου 
που μπορεί να επιτείνονται από βρόγχους 
ανάδρασης, καθώς και οι κίνδυνοι για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
και του τεκμηρίου αθωότητας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση αυτών 
των κινδύνων διαφέρει μεταξύ των 
διαφορετικών εφαρμογών και ανάλογα με 
τον σκοπό της χρήσης τους·

Or. en

Τροπολογία 67
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της ΤΝ στον τομέα της επιβολής του 
νόμου ενέχει ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως για παράδειγμα η λήψη 
αποφάσεων χωρίς διαφάνεια, οι διάφορες 
μορφές διακρίσεων και οι κίνδυνοι για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
και του τεκμηρίου αθωότητας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της ΤΝ στον τομέα της επιβολής του 
νόμου ενέχει ορισμένους κινδύνους, όπως 
για παράδειγμα η λήψη αποφάσεων χωρίς 
διαφάνεια, οι διάφορες μορφές διακρίσεων 
και οι κίνδυνοι για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, του 
τεκμηρίου αθωότητας, και, κυρίως στον 
τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, οι 
τεράστιοι κίνδυνοι για την ελευθερία και 
την ασφάλεια των ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 68
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Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της ΤΝ στον τομέα της επιβολής του 
νόμου ενέχει ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως για παράδειγμα η λήψη 
αποφάσεων χωρίς διαφάνεια, οι διάφορες 
μορφές διακρίσεων και οι κίνδυνοι για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
και του τεκμηρίου αθωότητας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της ΤΝ στον τομέα της επιβολής του 
νόμου ενέχει ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως για παράδειγμα η λήψη 
αποφάσεων χωρίς διαφάνεια, ένας 
ανασταλτικός αντίκτυπος, οι διάφορες 
μορφές διακρίσεων και οι κίνδυνοι για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
και του τεκμηρίου αθωότητας, καθώς και 
του δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 69
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της ΤΝ στον τομέα της επιβολής του 
νόμου ενέχει ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως για παράδειγμα η λήψη 
αποφάσεων χωρίς διαφάνεια, οι διάφορες 
μορφές διακρίσεων και οι κίνδυνοι για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
και του τεκμηρίου αθωότητας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της ΤΝ στον τομέα της επιβολής του 
νόμου ενέχει ορισμένους υψηλούς 
κινδύνους για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, 
όπως για παράδειγμα η λήψη αποφάσεων 
χωρίς διαφάνεια, οι διάφορες μορφές 
διακρίσεων και οι κίνδυνοι για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
και του τεκμηρίου αθωότητας·

Or. en



AM\1210048EL.docx 41/120 PE655.659v01-00

EL

Τροπολογία 70
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της ΤΝ στον τομέα της επιβολής του 
νόμου ενέχει ορισμένους πιθανούς 
κινδύνους, όπως για παράδειγμα η λήψη 
αποφάσεων χωρίς διαφάνεια, οι διάφορες 
μορφές διακρίσεων και οι κίνδυνοι για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
και του τεκμηρίου αθωότητας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της ΤΝ στον τομέα της επιβολής του 
νόμου ενέχει ορισμένους υψηλούς 
κινδύνους, όπως για παράδειγμα η λήψη 
αποφάσεων χωρίς διαφάνεια, οι διάφορες 
μορφές διακρίσεων και οι κίνδυνοι για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
και του τεκμηρίου αθωότητας·

Or. en

Τροπολογία 71
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα προληπτικής αστυνόμευσης 
βασίζονται ιδιαιτέρως σε ιστορικά 
δεδομένα, τα οποία μπορεί να περιέχουν 
μεροληψία, και έτσι οποιαδήποτε 
επακόλουθη αστυνομική μέθοδος ή 
στρατηγική η οποία βασίζεται στα εν 
λόγω δεδομένα έχει την τάση να 
αναπαράγει την εν λόγω μεροληψία στα 
αποτελέσματά της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εν λόγω μεροληψία μπορεί να έχουν 
«αποτέλεσμα αναστολέα», γεγονός που 
σημαίνει ότι η στρέβλωση θα 
επιδεινώνεται κατά τρόπο αυξητικό κάθε 
έτος, εάν οι αστυνομικές αρχές 
βασίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία των 
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δεδομένων του προηγούμενου έτους για 
να καθορίσουν τους στόχους του 
επόμενου1α·
_________________
1α Williams, Patrick και Kind, Eric (2019) 
Data-driven Policing: The hardwiring of 
discriminatory policing practices across 
Europe. Project Report. European 
Network Against Racism (ENAR)

Or. en

Τροπολογία 72
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο 
εφαρμογές ΤΝ στον τομέα της επιβολής 
του νόμου και της δικαιοσύνης σε 
σύγκριση με άλλες, γεγονός που οφείλεται 
εν μέρει στην έλλειψη κανονιστικής 
ρύθμισης και τις κανονιστικές διαφορές 
που επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη χρήση 
της ΤΝ για ορισμένους σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 73
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
πρόσωπα που ανήκουν σε μειονοτικές 
εθνοτικές ομάδες είναι πολύ πιθανότερο 
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να υποβληθούν σε ελέγχους στον δρόμο 
από την αστυνομία, να υποστούν διώξεις, 
τιμωρία και φυλάκιση σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο πληθυσμό της 
«πλειονότητας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
όπως αναγνώρισε η επίτροπος Vestager 
στην κεντρική ομιλία της στο Ευρωπαϊκό 
φόρουμ για την ΤΝ στις 30 Ιουνίου 2020, 
οι μετανάστες και τα άτομα που ανήκουν 
σε ορισμένες εθνοτικές ομάδες ενδέχεται 
να αποτελέσουν στόχο τεχνικών 
προληπτικής αστυνόμευσης που 
στρέφουν όλη την προσοχή των αρχών 
επιβολής του νόμου στα εν λόγω 
πρόσωπα·

Or. en

Τροπολογία 74
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται από 
τις αρχές επιβολής του νόμου είναι επίσης 
ευάλωτα σε επιθέσεις που βασίζονται στην 
ΤΝ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 
περιπτώσεις αυτές, η ζημία που 
προκαλείται ενδέχεται να είναι ακόμη πιο 
σημαντική, μπορεί δε να οδηγήσει σε 
εκθετική αύξηση της βλάβης που 
υφίστανται τόσο μεμονωμένα άτομα όσο 
και ομάδες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται από 
τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές είναι επίσης ευάλωτα σε 
επιθέσεις που βασίζονται στην ΤΝ ή 
δηλητηρίαση των δεδομένων, στο πλαίσιο 
της οποίας συμπεριλαμβάνεται στο 
σύστημα ένα εσφαλμένο σύνολο 
δεδομένων με σκοπό την παραγωγή 
μεροληπτικών αποτελεσμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περιπτώσεις 
αυτές, η ζημία που προκαλείται ενδέχεται 
να είναι πολύ σημαντική, μπορεί δε να 
οδηγήσει σε σημαντικά επίπεδα βλάβης 
που υφίστανται τόσο μεμονωμένα άτομα 
όσο και ομάδες·

Or. en



PE655.659v01-00 44/120 AM\1210048EL.docx

EL

Τροπολογία 75
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται από 
τις αρχές επιβολής του νόμου είναι επίσης 
ευάλωτα σε επιθέσεις που βασίζονται 
στην ΤΝ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 
περιπτώσεις αυτές, η ζημία που 
προκαλείται ενδέχεται να είναι ακόμη πιο 
σημαντική, μπορεί δε να οδηγήσει σε 
εκθετική αύξηση της βλάβης που 
υφίστανται τόσο μεμονωμένα άτομα όσο 
και ομάδες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται από 
τις αρχές επιβολής του νόμου είναι επίσης 
ευάλωτα σε επιθέσεις κατά συστημάτων 
πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
στις περιπτώσεις αυτές, η ζημία που 
προκαλείται ενδέχεται να είναι ακόμη πιο 
σημαντική, μπορεί δε να οδηγήσει σε 
εκθετική αύξηση της βλάβης που 
υφίστανται τόσο μεμονωμένα άτομα όσο 
και ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 76
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρόσφατες υποθέσεις έχουν καταδείξει 
ότι τα εργαλεία ΤΝ, όπως η αναγνώριση 
προσώπου, δεν είναι τέλεια και μπορούν 
να σφάλλουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εν λόγω σφάλματα έχουν δραματικές 
συνέπειες όταν χρησιμοποιούνται στον 
τομέα της ποινικής δικαιοσύνης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
υπενθυμίζεται στη φράση «καλύτερα να 
διαφύγουν δέκα ένοχοι, παρά να υποφέρει 
ένας αθώος», η τεχνολογία ΤΝ θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται με άκρα προσοχή σε 
αυτό το πεδίο·

Or. en
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Τροπολογία 77
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
λεγόμενα αυτοματοποιημένα συστήματα 
αποφάσεων – οι αλγόριθμοι που 
βασίζονται σε ΤΝ – δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη λήψη 
αποφάσεων, καθώς η τελική απόφαση σε 
ποινικές υποθέσεις πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται από τον άνθρωπο: συνεπώς, 
η ΤΝ πρέπει να επέχει επικουρικό ρόλο·

Or. it

Τροπολογία 78
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι 
η ανάπτυξη της ΤΝ σε αυτόν τον τομέα 
δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα αμιγώς 
τεχνικό ζήτημα εξασφάλισης της 
ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας 
των εν λόγω εργαλείων, αλλά μάλλον μια 
κρίσιμη πολιτική απόφαση που αφορά 
τον σχεδιασμό και τους στόχους της 
επιβολής του νόμου και των συστημάτων 
ποινικής δικαιοσύνης, η οποία θα έχει 
αναπόφευκτα βαρύ αντίκτυπο στις ζωές 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
ανθρώπων·

Or. en
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Τροπολογία 79
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
επιβολή του νόμου είναι ένα όνειρο που 
δεν μπορεί να επιδιώκεται με κάθε 
κόστος· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι 
δυνατό να εντοπίζονται και να 
τιμωρούνται όλες οι περιπτώσεις 
παράβασης του νόμου, εκτός εάν 
εφαρμοστεί πανταχού παρούσα 
επιτήρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
εντοπισμός όλων των μορφών παράνομης 
συμπεριφοράς με το ίδιο επίπεδο 
αποτελεσματικότητας δεν αποτελεί 
θεμιτό στόχο στις δημοκρατικές 
κοινωνίες που δίνουν αξία στην 
ιδιωτικότητα των ατόμων και που, για να 
προστατεύσουν αυτή την αξία, είναι 
έτοιμες να αποδεχτούν ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η απειθαρχία δεν 
τιμωρείται·

Or. en

Τροπολογία 80
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυξανόμενος αριθμός αρχών και 
νομοθετών σε όλον τον κόσμο έχουν 
απαγορεύσει ή εξετάζουν το ενδεχόμενο 
να απαγορεύσουν τη χρήση της 
αναγνώρισης προσώπου από τις αρχές 
επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, μετά τις διαμαρτυρίες σχετικά με τη 
δολοφονία του George Floyd, η Amazon, 
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η Microsoft και η IBM αρνήθηκαν να 
χορηγήσουν στις αστυνομικές αρχές 
πρόσβαση στην τεχνολογία αναγνώρισης 
προσώπου τους, ζητώντας από τις 
κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο να 
ρυθμίσουν τη χρήση της αναγνώρισης 
προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 81
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
της ΕΕ σχετικά με τη συνεργασία στον 
τομέα της δικαιοσύνης, όπως το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δεν 
μεταβάλλουν την υποχρέωση σεβασμού 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
νομικών αρχών που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 6 της ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, το ΔΕΕ έχει 
κρίνει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν 
είναι τυφλή και ότι ενδέχεται η δικαστική 
αρχή εκτέλεσης να πρέπει να αξιολογήσει 
αν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ο 
εκζητούμενος να υποστεί παραβίαση 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, εάν παραδοθεί 
στο κράτος που εξέδωσε το σχετικό 
ένταλμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ 
έχει εφαρμόσει αυτή την αρχή όσον 
αφορά τόσο μια ενδεχόμενη παραβίαση 
της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και 
της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης όσο και του δικαιώματος σε 
δίκαιη δίκη·

Or. en

Τροπολογία 82
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Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σύγχρονο φιλελεύθερο ποινικό δίκαιο 
βασίζεται στην ιδέα ότι οι κρατικές αρχές 
αντιδρούν σε ένα αδίκημα μετά τη 
διάπραξή του, χωρίς να υποθέτουν ότι οι 
άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και πρέπει να 
παρακολουθούνται συνεχώς ώστε να 
προλαμβάνονται ενδεχόμενα 
παραπτώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τεχνικές επιτήρησης που βασίζονται σε 
ΤΝ θέτουν υπό έντονη αμφισβήτηση την 
εν λόγω προσέγγιση και προτρέπουν τους 
νομοθέτες σε όλον τον κόσμο να 
αξιολογήσουν ενδελεχώς τις συνέπειες 
που θα έχει η παροχή δυνατότητας 
ανάπτυξης τεχνολογιών που μειώνουν τον 
ρόλο των ανθρώπων στην επιβολή του 
νόμου και την απονομή δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 83
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι, δεδομένου ότι 
η επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
βρίσκεται στον πυρήνα της ΤΝ, το 
δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ισχύουν σε όλους τους τομείς της ΤΝ, και 
ότι πρέπει να τηρείται πλήρως το ενωσιακό 
νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτικότητα·

1. επικροτεί τη θετική συμβολή των 
εφαρμογών ΤΝ στο έργο των αρχών 
επιβολής του νόμου και των δικαστικών 
αρχών σε όλη την Ένωση ως βασικής 
τεχνολογίας γενικής εφαρμογής για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των πολιτών· 
επισημαίνει, λόγου χάρη, τη βελτιωμένη 
διαχείριση της νομολογίας, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω εργαλείων που 
παρέχουν επιπρόσθετες επιλογές 



AM\1210048EL.docx 49/120 PE655.659v01-00

EL

αναζήτησης· πιστεύει ότι υπάρχει ένα 
ευρύ φάσμα άλλων πιθανών χρήσεων της 
ΤΝ από τις αρχές επιβολής του νόμου και 
τις δικαστικές αρχές οι οποίες θα πρέπει 
να διερευνηθούν, με βάση μεθοδολογικές 
προφυλάξεις και επιστημονικές 
αξιολογήσεις· επαναλαμβάνει ότι, 
δεδομένου ότι η επεξεργασία μεγάλων 
όγκων δεδομένων βρίσκεται στον πυρήνα 
της ΤΝ, το δικαίωμα στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ισχύουν σε όλους τους τομείς 
της ΤΝ, και ότι πρέπει να τηρείται πλήρως 
το ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την 
προστασία των δεδομένων και την 
ιδιωτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 84
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι, δεδομένου ότι 
η επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
βρίσκεται στον πυρήνα της ΤΝ, το 
δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ισχύουν σε όλους τους τομείς της ΤΝ, και 
ότι πρέπει να τηρείται πλήρως το ενωσιακό 
νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτικότητα·

1. επαναλαμβάνει ότι, δεδομένου ότι 
η επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων 
βρίσκεται στον πυρήνα της ΤΝ, το 
δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και το δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ισχύουν σε όλους τους τομείς της ΤΝ, και 
ότι πρέπει να τηρείται πλήρως τόσο το 
ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο όσο και των 
κρατών μελών για την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτικότητα·

Or. es

Τροπολογία 85
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Paul Tang
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει 
ήδη πρότυπα προστασίας δεδομένων για 
τον τομέα της επιβολής του νόμου, τα 
οποία αποτελούν τη βάση για 
οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση της ΤΝ· 
υπενθυμίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι 
σύννομη και δίκαιη· οι σκοποί της 
επεξεργασίας πρέπει να είναι 
προσδιορισμένοι, σαφείς και θεμιτοί· τα 
δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, 
συναφή και όχι υπερβολικά, 
λαμβανομένου υπόψη του σκοπού για τον 
οποίο υφίστανται επεξεργασία· τα 
δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και να 
επικαιροποιούνται συνεχώς (τα ανακριβή 
δεδομένα θα πρέπει, με βάση τον σκοπό 
για τον οποίο θα διατηρούνταν σε 
αντίθετη περίπτωση, να διορθώνονται ή 
να διαγράφονται)· τα δεδομένα θα πρέπει 
να τηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι 
απαραίτητο και να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία με ασφαλή τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 86
Klára Dobrev, Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
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της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου·

της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου· οποιαδήποτε τεχνητή 
νοημοσύνη, ρομποτική και άλλη συναφής 
τεχνολογία πρέπει να αναπτύσσεται, να 
εγκαθίσταται ή να χρησιμοποιείται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνει την 
ενδεχόμενη ταυτοποίηση ατόμων μέσω 
δεδομένων που είχαν υποβληθεί 
προηγουμένως σε επεξεργασία στη βάση 
ανωνυμίας ή ψευδωνυμίας και την 
παραγωγή νέων, συναγόμενων, δυνητικώς 
ευαίσθητων δεδομένων και μορφών 
κατηγοριοποίησης με τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων·

Or. en

Τροπολογία 87
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου·

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της πρόληψης της ζημίας, 
της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της 
ακρίβειας, της δίκαιης μεταχείρισης και 
της δυνατότητας επεξήγησης της χρήσης 
τεχνολογιών βιομετρικής αναγνώρισης, 
της διασφάλισης του ανθρώπινου ελέγχου 
από τον χρήστη, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
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δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 88
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου·

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
σιωπής, της ελευθερίας έκφρασης και 
πληροφόρησης, της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, της 
ισότητας ενώπιον του νόμου, καθώς και το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε χρήση ΤΝ πρέπει να 
απαγορεύεται, όταν είναι καταφανώς 
ασύμβατη με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 89
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
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κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου·

κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου, καθώς και να 
αντιμετωπίζουν τα ηθικά και 
δεοντολογικά ζητήματα που θα 
προκύψουν εάν τυχόν απεκδυθούν 
ευθυνών τα δικαστικά όργανα·

Or. it

Τροπολογία 90
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου·

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, 
καθώς και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 91
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου·

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου, καθώς και να λαμβάνουν 
υπόψη την αρχή του αναμορφωτικού 
χαρακτήρα της ποινής·

Or. it

Τροπολογία 92
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου·

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, την αρχή της ισότητας των μέσων, 
καθώς και το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου·
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Or. en

Τροπολογία 93
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου·

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και 
της δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται 
πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας 
και τα δικαιώματα της υπεράσπισης, την 
υποχρέωση αιτιολόγησης, τις αρχές της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του 
νόμου, καθώς και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου·

Or. it

Τροπολογία 94
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. σημειώνει ότι η χρήση 
βιομετρικών δεδομένων, όπως για 
τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, 
αφορά ευρύτερα την αρχή του 
δικαιώματος στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια· η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
αποτελεί τη βάση όλων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· 
το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) έχει 
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επιβεβαιώσει στη νομολογία του ότι το 
θεμελιώδες δικαίωμα στην αξιοπρέπεια 
είναι μέρος του ενωσιακού δικαίου και, 
επομένως, η επεξεργασία βιομετρικών 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εικόνων προσώπου, πρέπει να 
πραγματοποιείται με τρόπο που σέβεται 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

Or. en

Τροπολογία 95
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. αναγνωρίζει ότι η ταχύτητα με την 
οποία αναπτύσσονται εφαρμογές ΤΝ σε 
όλον τον κόσμο καθιστά απαραίτητη μια 
μελλοντοστραφή προσέγγιση και ότι 
οποιεσδήποτε απόπειρες εξαντλητικής 
καταγραφής των εφαρμογών θα 
καταστούν γρήγορα παρωχημένες· ζητεί, 
εν προκειμένω, ένα σαφές και συνεκτικό 
μοντέλο διακυβέρνησης που να 
διασφαλίζει τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και να 
επιτρέπει στις εταιρείες και τους 
οργανισμούς να αναπτύσσουν περαιτέρω 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 96
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. θεωρεί ότι οι εφαρμογές ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται από αστυνομικές και 
δικαστικές αρχές πρέπει να 
κατηγοριοποιούνται ως υψηλού κινδύνου 
σε όλες τις περιπτώσεις, δεδομένου του 
δημόσιου ρόλου και της δημόσιας 
ευθύνης τους, καθώς και του αντικτύπου 
των αποφάσεων που λαμβάνουν οι εν 
λόγω αρχές· θεωρεί επιπρόσθετα ότι 
χρήση του συστήματος ΤΝ από τις εν 
λόγω αρχές μπορεί να προκύψει κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ενδεχομένως 
νομικές συνέπειες ή να επηρεάζει 
σημαντικά τις ζωές των ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 97
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
περιοριστούν οι προσδοκίες όσον αφορά 
τις τεχνολογικές λύσεις που υπόσχονται 
τέλεια επιβολή του νόμου και τον μη 
ρεαλιστικό εντοπισμό όλων των 
αδικημάτων που διαπράττονται·

Or. en

Τροπολογία 98
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
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εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, 
της διαφάνειας και της εξηγησιμότητας, 
και η υλοποίησή τους να υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας·

εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, 
της διαφάνειας και της εξηγησιμότητας, 
και η υλοποίησή τους να υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας· προτρέπει τους 
ενωσιακούς και τους εθνικούς νομοθέτες 
να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τις πέντε 
αρχές του «Ευρωπαϊκού Χάρτη 
Δεοντολογίας για τη χρήση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης στα δικαστικά συστήματα 
και το περιβάλλον τους», που εκδόθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης 
(CEPEJ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις 
«χρήσεις που πρέπει να εξεταστούν με τις 
πιο αυστηρές επιφυλάξεις», όπως αυτές 
έχουν προσδιοριστεί από την CEPEJ·

Or. en

Τροπολογία 99
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, 
της διαφάνειας και της εξηγησιμότητας, 
και η υλοποίησή τους να υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας και 

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι 
διασφαλίσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες 
προς τους δυνητικούς κινδύνους που 
σχετίζονται με τη χρήση συγκεκριμένων 
εφαρμογών ΤΝ· πιστεύει ότι τα εργαλεία 
ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, αξιόπιστα, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
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αναλογικότητας· της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, 
της διαφάνειας, της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, καθώς και της 
εξηγησιμότητας, και η υλοποίησή τους να 
υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο 
αναγκαιότητας και αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 100
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, 
της διαφάνειας και της εξηγησιμότητας, 
και η υλοποίησή τους να υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας·

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, 
της διαφάνειας και της εξηγησιμότητας, 
και η υλοποίησή τους να υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας· επισημαίνει ότι η 
εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών στην 
χρήση ΤΝ που αναπτύσσεται και 
χρησιμοποιείται στην ΕΕ εξαρτάται από 
την πλήρη εκπλήρωση αυτών των 
κριτηρίων·

Or. en

Τροπολογία 101
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, 
της διαφάνειας και της εξηγησιμότητας, 
και η υλοποίησή τους να υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας·

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, 
της διαφάνειας και της εξηγησιμότητας, 
και η υλοποίησή τους να υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας, διασφαλίζοντας επίσης 
το δικαίωμα των υποκειμένων των 
δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα 
αποτελέσματα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας ή λαμβάνονται μέσω των 
εργαλείων της ΤΝ·

Or. it

Τροπολογία 102
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, 
της διαφάνειας και της εξηγησιμότητας, 
και η υλοποίησή τους να υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας·

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της 
δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, της 
διαφάνειας και της εξηγησιμότητας, και η 
ανάπτυξη, η υλοποίηση και η χρήση τους 
να υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο 
αναγκαιότητας και αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 103
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Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne 
Keller, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, 
της διαφάνειας και της εξηγησιμότητας, 
και η υλοποίησή τους να υπόκειται σε 
αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας·

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα 
εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή 
χρησιμοποιούνται από αρχές επιβολής του 
νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει 
τουλάχιστον να είναι ασφαλή, 
προστατευμένα και κατάλληλα για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις αρχές 
της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, 
της διαφάνειας και της εξηγησιμότητας, 
και η υλοποίησή τους να υπόκειται σε 
εκτίμηση επικινδυνότητας και αυστηρό 
έλεγχο αναγκαιότητας και 
αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 104
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 
απόφαση σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο 
που βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
προφίλ, και η οποία παράγει δυσμενές 
έννομο αποτέλεσμα όσον αφορά το 
υποκείμενο των δεδομένων ή το 
επηρεάζει σημαντικά, απαγορεύεται 
δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, εκτός 
εάν επιτρέπεται από το ενωσιακό δίκαιο ή 
το δίκαιο κράτους μέλους το οποίο 
παρέχει τουλάχιστον το δικαίωμα 
εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης· 
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υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις στον τομέα 
της επιβολής του νόμου είναι σχεδόν 
πάντα αποφάσεις που έχουν έννομο 
αποτέλεσμα στο πρόσωπο το οποίο 
αφορούν, λόγω του εκτελεστικού 
χαρακτήρα των αρχών επιβολής του 
νόμου και των ενεργειών τους· καλεί την 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων και άλλες 
ανεξάρτητες εποπτικές αρχές να 
προτείνουν νομοθεσία ή τουλάχιστον να 
εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές, 
συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για 
τον περαιτέρω προσδιορισμό των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων για τη 
λήψη αποφάσεων που βασίζονται στην 
κατάρτιση προφίλ και τη χρήση ΤΝ για 
σκοπούς επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 105
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει την ανάγκη να γίνεται η 
χρήση της ΤΝ και των συναφών 
τεχνολογιών στο πλαίσιο συστημάτων 
ποινικής δικαιοσύνης σύμφωνα με 
αυστηρές ηθικές αρχές, όπως αυτές που 
κατοχυρώνονται στον «Ευρωπαϊκό 
Χάρτη Δεοντολογίας για τη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης σε δικαστικά 
συστήματα και σχετικούς τομείς» του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή τις 
αρχές του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της αποφυγής διακρίσεων, 
τις αρχές της ποιότητας και της 
ασφάλειας, της διαφάνειας, της 
αμεροληψίας και της ισονομίας, του 
ελέγχου από τον χρήστη·

Or. it
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Τροπολογία 106
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. υπογραμμίζει το δικαίωμα των 
μερών να έχουν πρόσβαση στη 
διαδικασία συλλογής δεδομένων και στη 
διαδικασία που αφορά τις προγνωστικές 
αξιολογήσεις που είναι χρήσιμες για τις 
αστυνομικές αρχές πρόληψης της 
εγκληματικότητας, στην 
καταλογογράφηση και την αξιολόγηση 
των ποινικών αποδεικτικών στοιχείων 
και σε προληπτικές αξιολογήσεις σχετικά 
με το αν ένας ύποπτος ενδέχεται να 
αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία, τον 
κίνδυνο υποτροπής και το αποτέλεσμα 
που παράγεται ή λαμβάνεται μέσω ΤΝ για 
τις διαδικασίες κοινοποίησης, καθώς και 
τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και 
των συναφών τεχνολογιών στην επιβολή 
της ποινικής νομοθεσίας και την 
πρόληψη του εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 107
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. τονίζει ότι η χρήση της ΤΝ σε 
αυτόν τον τομέα συνεπάγεται κινδύνους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή 
την ιδιωτικότητα, την προστασία 
δεδομένων και τη δίκαιη δίκη, και ότι, 
στο μέλλον, μπορεί να συνεπάγεται και 
άλλους κινδύνους οι οποίοι είναι προς το 
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παρόν άγνωστοι· ζητεί να τεθεί η αρχή 
της προφύλαξης στο επίκεντρο 
οποιωνδήποτε νομικών πλαισίων για την 
ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 108
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υπάρξει αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση 
τεχνικών αναγνώρισης προσώπου σε 
ποινικές υποθέσεις· προτείνει να 
συνιστάται η προσωρινή απαγόρευσή της, 
εν αναμονή της κατάρτισης αυτού του 
πλαισίου·

Or. fr

Τροπολογία 109
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. θεωρεί απαραίτητο, τόσο για την 
αποτελεσματικότητα της άσκησης των 
δικαιωμάτων υπεράσπισης όσο και για τη 
διαφάνεια των εθνικών συστημάτων 
ποινικής δικαιοσύνης, να ρυθμίζονται οι 
προϋποθέσεις, οι όροι και οι συνέπειες 
της χρήσης εργαλείων ΤΝ σε αυτόν τον 
τομέα, καθώς και τα δικαιώματα των 
στοχευμένων προσώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
προσφυγής σε ένδικα μέσα, από ένα 
συγκεκριμένο, σαφές και επακριβές 
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νομικό πλαίσιο· τονίζει ότι, αν δεν 
υπάρχει ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο, η ΤΝ 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 110
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. προτρέπει τις εκτελεστικές αρχές, 
όταν λαμβάνουν απόφαση σχετικά με ένα 
αίτημα έκδοσης (ή παράδοσης) σε άλλο 
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, να 
αξιολογούν κατά πόσον η χρήση 
εργαλείων ΤΝ στη χώρα που απευθύνει το 
αίτημα (ή εκδίδει το σχετικό ένταλμα) 
ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την ουσία 
του θεμελιώδους δικαιώματος σε δίκαιη 
δίκη· θεωρεί ότι το πρώτο βήμα μιας 
τέτοιας αξιολόγησης θα πρέπει να 
διενεργείται «βάσει αντικειμενικών, 
αξιόπιστων, συγκεκριμένων και δεόντως 
επικαιροποιημένων στοιχείων σχετικών 
με τη λειτουργία του δικαστικού 
συστήματος στο κράτος μέλος το οποίο 
εξέδωσε το ένταλμα» (C-216/18 PPU, 
σκέψη 61)· καλεί την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ΤΝ 
στα συστήματα δικαιοσύνης και επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών και να 
εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με τον τρόπο διεξαγωγής της εν λόγω 
αξιολόγησης στο πλαίσιο της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις· 

Or. en

Τροπολογία 111
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Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να προληφθεί η μαζική παρακολούθηση με 
τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ και να 
απαγορευθούν εφαρμογές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν·

4. θεωρεί ότι η συλλογή δεδομένων 
και η παρακολούθηση φυσικών 
προσώπων πρέπει να περιορίζονται σε 
υπόπτους τέλεσης αξιόποινων πράξεων ή 
υπόπτους που προετοιμάζονται να 
διαπράξουν ένα έγκλημα, σε αντίθεση με 
την αυτοματοποιημένη και αδιάκριτη 
συλλογή δεδομένων· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να προληφθεί η μαζική 
παρακολούθηση με τη χρήση τεχνολογιών 
ΤΝ και να απαγορευθούν εφαρμογές που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν· 
καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει, με τη 
χρήση νομοθετικών και μη νομοθετικών 
μέσων και, εάν είναι απαραίτητο, 
διαδικασιών επί παραβάσει, απαγόρευση 
οποιασδήποτε βιομετρικής επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
σκοπούς επιβολής του νόμου, η οποία 
επιφέρει μαζική παρακολούθηση σε 
δημόσιους χώρους· καλεί την Επιτροπή 
να παύσει τη χρηματοδότηση 
βιομετρικής έρευνας ή εφαρμογής που θα 
μπορούσε να συμβάλει σε μαζική 
παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους· 
υπενθυμίζει ότι η μαζική παρακολούθηση 
από αρχές τρίτων χωρών συνεπάγεται ότι 
το οικείο επίπεδο προστασίας δεδομένων 
δεν είναι επαρκές, όπως επιβεβαίωσε το 
Δικαστήριο στην απόφασή του στην 
υπόθεση Schrems I1α·
_________________
1α Απόφαση στην υπόθεση C-362/14, 
6 Οκτωβρίου 2015.

Or. en

Τροπολογία 112
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Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να προληφθεί η μαζική παρακολούθηση με 
τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ και να 
απαγορευθούν εφαρμογές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να προληφθεί η μαζική παρακολούθηση, η 
οποία, εξ ορισμού, δεν συνάδει με τις 
αρχές της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας· υποστηρίζει σθεναρά 
την εφαρμογή υψηλών ορίων και 
διαφάνειας στη χρήση τεχνολογιών και 
εφαρμογών ΤΝ που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε αυτήν· ζητεί από τις αρχές 
επιβολής του νόμου ή τις δικαστικές 
αρχές να χρησιμοποιούν εφαρμογές ΤΝ 
που πληρούν την αρχή της προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής βάσει σχεδιασμού, σε 
κάθε περίπτωση που αυτό είναι δυνατόν, 
για την αποφυγή του κινδύνου 
αποκλίνουσας εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 113
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να προληφθεί η μαζική παρακολούθηση με 
τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ και να 
απαγορευθούν εφαρμογές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να προληφθεί η μαζική παρακολούθηση με 
τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ και να 
απαγορευθούν εφαρμογές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην 
ακολουθήσουν την Κίνα και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες όσον αφορά την ανάπτυξη 
τεχνολογιών μαζικής παρακολούθησης, 
αλλά να καταδείξουν ότι οι εφαρμογές 
τεχνολογιών ΤΝ στην ΕΕ μπορούν να 
υλοποιούνται μόνο εάν σέβονται πλήρως 
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τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 114
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να προληφθεί η μαζική παρακολούθηση με 
τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ και να 
απαγορευθούν εφαρμογές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να προληφθεί η μαζική παρακολούθηση με 
τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ και να 
απαγορευθούν εφαρμογές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν· 
υπενθυμίζει ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν 
έχουν μόνο το δικαίωμα να 
ταυτοποιούνται σωστά, αλλά και το 
δικαίωμα να μην ταυτοποιούνται 
καθόλου, εκτός εάν απαιτείται από τον 
νόμο για επιτακτικούς και νόμιμους 
λόγους δημόσιου συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 115
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να προληφθεί η μαζική παρακολούθηση με 
τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ και να 
απαγορευθούν εφαρμογές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν·

4. αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη 
ανησυχία το ενδεχόμενο μαζικής 
παρακολούθησης μέσω τεχνολογιών ΤΝ 
στον τομέα της επιβολής του νόμου· 
υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη 
να προληφθεί η εν λόγω μαζική 
παρακολούθηση με τη χρήση τεχνολογιών 
ΤΝ και να απαγορευθεί οποιαδήποτε 
εφαρμογή που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε αυτήν·
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Or. en

Τροπολογία 116
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να προληφθεί η μαζική παρακολούθηση με 
τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ και να 
απαγορευθούν εφαρμογές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να προληφθεί η μαζική παρακολούθηση με 
τη χρήση τεχνολογιών ΤΝ, ιδίως 
αναγνώρισης προσώπου, και να 
απαγορευθούν εφαρμογές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 117
Klára Dobrev, Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. προτείνει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνολογική 
εξέλιξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
που χρησιμοποιούνται σε αστυνομικές και 
στρατιωτικές επιχειρήσεις· προτρέπει την 
Επιτροπή να δημιουργήσει έναν κώδικα 
δεοντολογίας όσον αφορά τη χρήση τους, 
λαμβανομένης υπόψη της τεράστιας 
ζημίας που μπορούν να προκαλέσουν στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, εάν στο μέλλον 
χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως ως όπλα·

Or. en

Τροπολογία 118
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu, Sophia in 't 
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Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. τονίζει ότι η χρήση της 
τεχνολογίας μπορεί να αναπροσαρμοστεί 
και ζητεί αυστηρό δημοκρατικό έλεγχο 
και εποπτεία οποιασδήποτε τεχνολογίας 
που βασίζεται σε ΤΝ και χρησιμοποιείται 
από τις δημόσιες αρχές, της οποίας η 
χρήση μπορεί να αναπροσαρμοστεί για 
σκοπούς μαζικής παρακολούθησης ή 
μαζικής κατάρτισης προφίλ·

Or. en

Τροπολογία 119
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. τονίζει ότι οι διασφαλίσεις έναντι 
της κατάχρησης της τεχνολογίας ΤΝ από 
τις δημόσιες αρχές θα πρέπει να έχουν 
επίσης πολιτικό χαρακτήρα και να 
επιβάλλονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 120
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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5. τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών 
μηχανικής μάθησης και ΤΝ ενέχει τον 
κίνδυνο μεροληψίας και εισαγωγής 
διακρίσεων· επισημαίνει ότι η μεροληψία 
μπορεί να είναι εγγενής σε υποκείμενα 
σύνολα δεδομένων, ιδίως εάν 
χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα που 
εισάγονται από τους φορείς ανάπτυξης των 
αλγορίθμων ή παράγονται όταν τα 
συστήματα εφαρμόζονται σε πραγματικά 
περιβάλλοντα·

5. τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών 
μηχανικής μάθησης και ΤΝ ενέχει τον 
κίνδυνο μεροληψίας και εισαγωγής 
διακρίσεων· επισημαίνει ότι η μεροληψία 
μπορεί να είναι εγγενής σε υποκείμενα 
σύνολα δεδομένων, ιδίως εάν 
χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα που 
εισάγονται από τους φορείς ανάπτυξης των 
αλγορίθμων ή παράγονται όταν τα 
συστήματα εφαρμόζονται σε πραγματικά 
περιβάλλοντα· υπενθυμίζει το ψήφισμά 
του, της 19ης Ιουνίου 2020, σχετικά με 
τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες μετά 
τον θάνατο του George Floyd· 
επισημαίνει ότι εξακολουθεί να επικρατεί 
εκτεταμένος, πραγματικός ρατσισμός 
στις αστυνομικές δυνάμεις· υπογραμμίζει 
ότι ο εν λόγω ρατσισμός θα οδηγήσει 
αναπόφευκτα σε ρατσιστική μεροληψία 
στα ευρήματα, στις βαθμολογίες και στις 
συστάσεις που παράγονται με τη χρήση 
ΤΝ· επαναλαμβάνει, επομένως, την 
έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν πολιτικές για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλους 
τους τομείς και να αναπτύξουν εθνικά 
σχέδια δράσης κατά του ρατσισμού, 
μεταξύ άλλων στην αστυνόμευση και 
στην απονομή της δικαιοσύνης· σε στενή 
συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών 
και τις σχετικές τοπικές κοινωνίες· και να 
ενισχύσουν τα μέτρα για την αύξηση της 
πολυπολιτισμικότητας εντός των 
αστυνομικών δυνάμεων και να θεσπίσουν 
πλαίσια διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ 
της αστυνομίας και των τοπικών 
κοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 121
Klára Dobrev, Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών 
μηχανικής μάθησης και ΤΝ ενέχει τον 
κίνδυνο μεροληψίας και εισαγωγής 
διακρίσεων· επισημαίνει ότι η μεροληψία 
μπορεί να είναι εγγενής σε υποκείμενα 
σύνολα δεδομένων, ιδίως εάν 
χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα που 
εισάγονται από τους φορείς ανάπτυξης των 
αλγορίθμων ή παράγονται όταν τα 
συστήματα εφαρμόζονται σε πραγματικά 
περιβάλλοντα·

5. τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών 
μηχανικής μάθησης και ΤΝ ενέχει τον 
κίνδυνο μεροληψίας και εισαγωγής 
διακρίσεων· επισημαίνει ότι η μεροληψία 
μπορεί να είναι εγγενής σε υποκείμενα 
σύνολα δεδομένων, ιδίως εάν 
χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα που 
εισάγονται από τους φορείς ανάπτυξης των 
αλγορίθμων ή παράγονται όταν τα 
συστήματα εφαρμόζονται σε πραγματικά 
περιβάλλοντα· υπογραμμίζει ότι 
οποιοδήποτε λογισμικό, αλγόριθμος ή 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται ή 
παράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης, 
ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών 
που αναπτύσσονται, υλοποιούνται ή 
χρησιμοποιούνται στην Ένωση πρέπει να 
προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των ατόμων έναντι παραβιάσεων από 
τους φορείς της ΤΝ καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής των συστημάτων ΤΝ. Θα πρέπει να 
διατηρείται από τους κατασκευαστές των 
αλγορίθμων μια περιγραφή του τρόπου με 
τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα 
κατάρτισης, συνοδευόμενη από μια 
διερεύνηση της ενδεχόμενης μεροληψίας 
που προκαλείται από τη διαδικασία 
συλλογής δεδομένων από τον άνθρωπο ή 
μέσω αλγορίθμων·

Or. en

Τροπολογία 122
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών 
μηχανικής μάθησης και ΤΝ ενέχει τον 
κίνδυνο μεροληψίας και εισαγωγής 
διακρίσεων· επισημαίνει ότι η μεροληψία 
μπορεί να είναι εγγενής σε υποκείμενα 

5. τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών 
μηχανικής μάθησης και ΤΝ ενέχει τον 
κίνδυνο μεροληψίας και εισαγωγής 
διακρίσεων· επισημαίνει ότι η μεροληψία 
μπορεί να είναι εγγενής σε υποκείμενα 
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σύνολα δεδομένων, ιδίως εάν 
χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα που 
εισάγονται από τους φορείς ανάπτυξης των 
αλγορίθμων ή παράγονται όταν τα 
συστήματα εφαρμόζονται σε πραγματικά 
περιβάλλοντα·

σύνολα δεδομένων, ιδίως εάν 
χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα που 
εισάγονται από τους φορείς ανάπτυξης των 
αλγορίθμων ή παράγονται όταν τα 
συστήματα εφαρμόζονται σε πραγματικά 
περιβάλλοντα· υπενθυμίζει ότι το 
αποτέλεσμα που παράγεται από τις 
εφαρμογές ΤΝ επηρεάζεται αναγκαστικά 
από την ποιότητα των δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται από τις ίδιες τις 
εφαρμογές και ζητά να θεσπιστούν 
μηχανισμοί για την εγγύηση της 
ποιότητας των δεδομένων, την 
ανεξαρτησία της πηγής από την οποία 
προέρχονται αυτά τα δεδομένα, την 
ανεξαρτησία της αρχής που τα συλλέγει 
και την προσβασιμότητα σε όλα τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται από 
εφαρμογές ΤΝ.

Or. it

Τροπολογία 123
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών 
μηχανικής μάθησης και ΤΝ ενέχει τον 
κίνδυνο μεροληψίας και εισαγωγής 
διακρίσεων· επισημαίνει ότι η μεροληψία 
μπορεί να είναι εγγενής σε υποκείμενα 
σύνολα δεδομένων, ιδίως εάν 
χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα που 
εισάγονται από τους φορείς ανάπτυξης των 
αλγορίθμων ή παράγονται όταν τα 
συστήματα εφαρμόζονται σε πραγματικά 
περιβάλλοντα·

5. τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών 
μηχανικής μάθησης και ΤΝ ενέχει τον 
κίνδυνο μεροληψίας και εισαγωγής 
διακρίσεων· επισημαίνει ότι η μεροληψία 
μπορεί να είναι εγγενής σε υποκείμενα 
σύνολα δεδομένων, ιδίως εάν 
χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα που 
εισάγονται από τους φορείς ανάπτυξης των 
αλγορίθμων ή παράγονται όταν τα 
συστήματα εφαρμόζονται σε πραγματικά 
περιβάλλοντα· προειδοποιεί σχετικά με 
παρόμοια ενδεχόμενη μεροληψία στους 
αλγόριθμους των συστημάτων ΤΝ· 
τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη η 
χρήση της ΤΝ από τις αστυνομικές και 
τις δικαστικές αρχές σε ποινικές 
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υποθέσεις να μην καθίσταται παράγοντας 
ανισότητας, κοινωνικής διαίρεσης ή 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 124
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών 
μηχανικής μάθησης και ΤΝ ενέχει τον 
κίνδυνο μεροληψίας και εισαγωγής 
διακρίσεων· επισημαίνει ότι η μεροληψία 
μπορεί να είναι εγγενής σε υποκείμενα 
σύνολα δεδομένων, ιδίως εάν 
χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα που 
εισάγονται από τους φορείς ανάπτυξης των 
αλγορίθμων ή παράγονται όταν τα 
συστήματα εφαρμόζονται σε πραγματικά 
περιβάλλοντα·

5. τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών ΤΝ, 
όπως μηχανικής μάθησης ενέχει τον 
κίνδυνο μεροληψίας και εισαγωγής 
διακρίσεων· επισημαίνει ότι μπορεί να 
προκύψουν διακρίσεις λόγω μεροληψίας 
που είναι εγγενής σε υποκείμενα σύνολα 
δεδομένων, ιδίως εάν χρησιμοποιούνται 
ιστορικά δεδομένα που εισάγονται από 
τους φορείς ανάπτυξης των αλγορίθμων ή 
παράγονται όταν τα συστήματα 
εφαρμόζονται σε πραγματικά 
περιβάλλοντα·

Or. en

Τροπολογία 125
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. επισημαίνει ότι αρκετές πόλεις 
στις Ηνωμένες Πολιτείες έπαυσαν τη 
χρήση συστημάτων προληπτικής 
αστυνόμευσης μετά από ελέγχους 
προγραμμάτων που επιχείρησαν να 
προβλέψουν τη συμπεριφορά ανθρώπων 
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στο Σικάγο και το Λος Άντζελες, οι οποίοι 
έλεγχοι απέδειξαν ότι τα προγράμματα 
εισήγαν διακρίσεις και απέτυχαν 
πρακτικά· επισημαίνει ότι η λειτουργία 
συστημάτων πρόληψης με τοπική 
διάσταση τερματίστηκε στο Λος Άντζελες 
και άλλες πόλεις που είχαν αρχικά 
εφαρμόσει την τεχνολογία· υπενθυμίζει 
ότι, κατά τη διάρκεια της αποστολής της 
επιτροπής LIBE στις Ηνωμένες Πολιτείες 
τον Φεβρουάριο του 2020, οι βουλευτές 
ενημερώθηκαν από τα αστυνομικά 
τμήματα της Πόλης της Νέας Υόρκης και 
του Κέιμπριτζ/Μας ότι κατάργησαν 
σταδιακά τα οικεία προγράμματα 
προληπτικής αστυνόμευσης λόγω 
αναποτελεσματικότητας και ότι 
στράφηκαν, αντίθετα, στη δημοτική 
αστυνόμευση· υπενθυμίζει ότι αυτή 
οδηγεί σε μείωση των ποσοστών 
εγκληματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 126
Klára Dobrev, Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. τονίζει ότι ο φορέας ανάπτυξης ή 
υλοποίησης πρέπει να διενεργεί 
δεοντολογικές εκτιμήσεις των 
επιπτώσεων των συστημάτων ΤΝ που 
έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν 
βλάβη με τη μορφή μεροληψίας, 
διακρίσεων και παραβίασης της 
ιδιωτικής ζωής. Αυτές οι εκτιμήσεις 
πρέπει να προβλέπουν τους πιθανούς 
ηθικούς κινδύνους που σχετίζονται με την 
εφαρμογή ΤΝ/μηχανικής μάθησης, να 
λαμβάνουν υπόψη όλους τους πιθανούς 
δεοντολογικούς κινδύνους που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από την 
εφαρμογή της εν λόγω ΤΝ/μηχανικής 
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μάθησης και να δημοσιοποιούνται στο 
κοινό. Προτείνεται επίσης όλοι οι 
δημόσιοι και κυβερνητικοί οργανισμοί 
που χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ να 
υποχρεούνται να διενεργούν αξιολόγηση 
της τεχνολογίας από άποψη δεοντολογίας 
πριν από την υλοποίηση του συστήματος 
ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 127
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. τονίζει ότι η μεροληψία που είναι 
εγγενής στα υποκείμενα σύνολα 
δεδομένων τείνει να αυξάνει σταδιακά 
και, επομένως, να διαιωνίζει και να 
εντείνει τις υπάρχουσες διακρίσεις, ιδίως 
για τα άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές 
εθνοτικές ομάδες ή κοινότητες στις 
οποίες επικρατούν φυλετικά στερεότυπα· 
θεωρεί ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι 
απαράδεκτο, ιδίως στον τομέα της 
επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 128
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. τονίζει ότι τα σύνολα δεδομένων 
και τα αλγοριθμικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται κατά την 
πραγματοποίηση ταξινομήσεων, 
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αξιολογήσεων και προβλέψεων στα 
διάφορα στάδια της επεξεργασίας 
δεδομένων κατά την ανάπτυξη ΤΝ και 
συναφών τεχνολογιών μπορεί να 
οδηγήσουν επίσης σε διακριτική 
μεταχείριση και έμμεσες διακρίσεις κατά 
ομάδων ατόμων με παρόμοια 
χαρακτηριστικά· ζητεί να εξεταστούν 
ενδελεχώς οι πρακτικές ταξινόμησης της 
ΤΝ και οι βλάβες που αυτές προκαλούν· 
τονίζει ότι οι τεχνολογίες ΤΝ απαιτούν ο 
τομέας να επικεντρωθεί σε μη τεχνικούς 
κλάδους, το έργο των οποίων κατά 
παράδοση εξετάζει τέτοια ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένων μελετών για την 
επιστήμη και την τεχνολογία, σημαντικών 
φυλετικών μελετών, μελετών για την 
αναπηρία, και άλλων επιστημονικών 
κλάδων προσηλωμένων στο κοινωνικό 
πλαίσιο, οι οποίοι μελετούν μεταξύ άλλων 
τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η 
διαφορά, το έργο της ταξινόμησης και τις 
συνέπειές της· τονίζει ότι είναι, επομένως, 
αναγκαία η συστηματική επένδυση στην 
ενσωμάτωση αυτών των κλάδων στην 
μελέτη και την έρευνα για την ΤΝ σε όλα 
τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 129
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. σημειώνει ότι το πεδίο της ΤΝ 
είναι εντυπωσιακά ομοιογενές και δεν 
διαθέτει ποικιλομορφία, και σε αυτό 
υποεκπροσωπούνται ιδίως οι μειονοτικές 
εθνοτικές ομάδες και οι άλλες 
περιθωριοποιημένες ομάδες· τονίζει ότι 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι 
ομάδες που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, 
δοκιμάζουν, συντηρούν, υλοποιούν και 
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προμηθεύουν αυτά τα συστήματα 
αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία των 
χρήσεών τους και της κοινωνίας γενικά, 
ως ένα μη τεχνικό μέσο για τη μείωση 
των κινδύνων αυξημένων διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 130
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλές 
αλγοριθμικές τεχνολογίες ταυτοποίησης 
ταυτοποιούν εσφαλμένα δυσανάλογα 
μεγάλο αριθμό μη λευκών ατόμων, 
παιδιών, ηλικιωμένων, καθώς και 
γυναικών·

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλές 
αλγοριθμικές τεχνολογίες ταυτοποίησης 
που χρησιμοποιούνται σήμερα 
πραγματοποιούν δυσανάλογα μεγάλο 
αριθμό εσφαλμένων ταυτοποιήσεων 
σύμφωνα με την εθνότητα, την ηλικία και 
το φύλο· θεωρεί, επομένως, ότι 
απαιτούνται ισχυρά, επιστημονικά και 
δεοντολογικά πρότυπα και ότι θα πρέπει 
να καταβληθούν έντονες προσπάθειες για 
την αποφυγή των αυτοματοποιημένων 
διακρίσεων και μεροληψιών·

Or. en

Τροπολογία 131
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλές 
αλγοριθμικές τεχνολογίες ταυτοποίησης 
ταυτοποιούν εσφαλμένα δυσανάλογα 
μεγάλο αριθμό μη λευκών ατόμων, 
παιδιών, ηλικιωμένων, καθώς και 

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
αλγοριθμικές τεχνολογίες αναγνώρισης 
προσώπου έχουν αυξήσει σημαντικά την 
ακρίβειά τους, τα τελευταία χρόνια· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 



AM\1210048EL.docx 79/120 PE655.659v01-00

EL

γυναικών· μεγαλύτερα ποσοστά σφαλμάτων που 
παρουσιάζουν τα συστήματά μας όταν 
πρόκειται για ταυτοποίηση ατόμων 
σκουρόχρωμου δέρματος και γυναικών·

Or. es

Τροπολογία 132
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλές 
αλγοριθμικές τεχνολογίες ταυτοποίησης 
ταυτοποιούν εσφαλμένα δυσανάλογα 
μεγάλο αριθμό μη λευκών ατόμων, 
παιδιών, ηλικιωμένων, καθώς και 
γυναικών·

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλές 
αλγοριθμικές τεχνολογίες ταυτοποίησης 
ταυτοποιούν εσφαλμένα δυσανάλογα 
μεγάλο αριθμό μη λευκών ατόμων, 
(μειονοτικών) εθνοτικών κοινοτήτων, 
ατόμων ΛΟΑΔΜ, παιδιών, ηλικιωμένων, 
καθώς και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 133
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. τονίζει ότι τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 
αλγορίθμων προληπτικής αστυνόμευσης 
αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες 
συνεχούς εποπτείας και ότι, κατά 
συνέπεια, οι προβλέψεις ΤΝ που 
βασίζονται σε χαρακτηριστικά μιας 
συγκεκριμένης ομάδας ατόμων 
καταλήγουν να εντείνουν και να 
αναπαράγουν υπάρχουσες μορφές 
διακρίσεων και φυλετικής κυριαρχίας·
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Or. en

Τροπολογία 134
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. ζητεί να υπάρχουν ισχυρές 
επιπρόσθετες διασφαλίσεις στην 
περίπτωση που τα συστήματα ΤΝ στον 
τομέα της επιβολής του νόμου ή της 
δικαιοσύνης χρησιμοποιούνται σε 
ανηλίκους ή σε σχέση με ανηλίκους, 
καθώς αυτοί είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι·

Or. en

Τροπολογία 135
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει την ασυμμετρία 
ισχύος μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν 
και χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ και 
εκείνων που αλληλεπιδρούν και 
υπόκεινται σε αυτές·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 136
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Malik 
Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει την ασυμμετρία 
ισχύος μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν 
και χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ και 
εκείνων που αλληλεπιδρούν και 
υπόκεινται σε αυτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 137
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει την ασυμμετρία 
ισχύος μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν 
και χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ και 
εκείνων που αλληλεπιδρούν και 
υπόκεινται σε αυτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 138
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει την ασυμμετρία ισχύος 
μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν και 
χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ και 
εκείνων που αλληλεπιδρούν και υπόκεινται 
σε αυτές·

7. επισημαίνει την ασυμμετρία ισχύος 
μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν και 
χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ και 
εκείνων που αλληλεπιδρούν και υπόκεινται 
σε αυτές· είναι, επομένως, απαραίτητο να 
προβλεφθεί επίσης ένας κανόνας που να 
εξασφαλίζει τη διαφάνεια των εταιρικών 
δομών εταιρειών που παράγουν ή 
διαχειρίζονται συστήματα ΤΝ και να 
θεσμοθετηθεί η αρχή της ανεξαρτησίας 
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των προγραμματιστών, καθώς αυτοί 
προετοιμάζουν όχι μόνο την επιλογή των 
δεδομένων και των πληροφοριών που θα 
υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση τους 
αλγορίθμους, αλλά και τα κριτήρια 
αξιολόγησης στα οποία βασίζεται και 
μέσω των οποίων παράγεται μια 
απόφαση·

Or. en

Τροπολογία 139
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει την ασυμμετρία ισχύος 
μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν και 
χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ και 
εκείνων που αλληλεπιδρούν και υπόκεινται 
σε αυτές·

7. επισημαίνει την ασυμμετρία ισχύος 
μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν και 
χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ και 
εκείνων που αλληλεπιδρούν και υπόκεινται 
σε αυτές, ασυμμετρία η οποία καθιστά 
απαραίτητη την ανάπτυξη δεσμευτικών 
κωδίκων δεοντολογίας για τον σχεδιασμό 
και τη διάδοση συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης στον τομέα των ποινικών 
υποθέσεων·

Or. it

Τροπολογία 140
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει την ασυμμετρία ισχύος 
μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν και 
χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ και 
εκείνων που αλληλεπιδρούν και υπόκεινται 
σε αυτές·

7. επισημαίνει την ασυμμετρία ισχύος 
μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν και 
χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ και 
εκείνων που αλληλεπιδρούν και υπόκεινται 
σε αυτές· τονίζει τον αντίκτυπο στα 
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δικαιώματα υπεράσπισης και το 
εξαιρετικά δύσκολο ή ακόμα και αδύνατο 
έργο των ατόμων που αποτελούν 
αντικείμενο έρευνας να αμφισβητήσουν 
τα αποτελέσματα των εργαλείων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 141
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι οι πτυχές της ασφάλειας 
και της προστασίας των συστημάτων ΤΝ 
που χρησιμοποιούνται στον τομέα της 
επιβολής του νόμου θα πρέπει να 
εξεταστούν προσεκτικά και ότι τα 
συστήματα ΤΝ θα πρέπει να είναι επαρκώς 
στέρεα και ανθεκτικά ώστε να 
αποτρέπονται οι δυνητικά καταστροφικές 
συνέπειες των κακόβουλων επιθέσεων 
κατά των συστημάτων ΤΝ·

8. σημειώνει τους κινδύνους που 
συνδέονται με τις διαρροές δεδομένων, 
τις παραβιάσεις της ασφάλειας των 
δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και άλλες πληροφορίες που 
σχετίζονται με ποινικές έρευνες ή 
δικαστικές υποθέσεις που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία από συστήματα ΤΝ· 
τονίζει ότι οι πτυχές της ασφάλειας και της 
προστασίας των συστημάτων ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται στον τομέα της επιβολής 
του νόμου θα πρέπει να εξεταστούν 
προσεκτικά και ότι τα συστήματα ΤΝ θα 
πρέπει να είναι επαρκώς στέρεα και 
ανθεκτικά ώστε να αποτρέπονται οι 
δυνητικά καταστροφικές συνέπειες των 
κακόβουλων επιθέσεων κατά των 
συστημάτων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 142
Klára Dobrev, Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται ως όπλα και τα οποία 
παράγονται στην ΕΕ διαθέτουν 
προηγμένες διατάξεις ασφάλειας 
λογισμικού σύμφωνα με την προσέγγιση 
της «ασφάλειας βάσει σχεδιασμού», οι 
οποίες θα καθιστούσαν δύσκολη τη 
δικτυοπαραβίασή τους από τρίτους ή 
τρομοκράτες, και θα επιτρέπουν 
συγκεκριμένη εποπτεία από άνθρωπο 
πριν να χρησιμοποιηθούν, στην 
περίπτωση δικτυοπαραβίασης και 
ενεργοποίησής τους από άγνωστη πηγή·

Or. en

Τροπολογία 143
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Katarina Barley, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. τονίζει ότι μόνο μια ισχυρή 
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση σε θέματα ΤΝ 
επιτρέπει την απαραίτητη εφαρμογή των 
αρχών των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 144
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο σύστημα 

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο σύστημα 
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για τη στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης 
για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που 
προκαλούνται από τις εν λόγω προηγμένες 
ψηφιακές τεχνολογίες·

για τη στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης 
για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που 
προκαλούνται από τις εν λόγω προηγμένες 
ψηφιακές τεχνολογίες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι πρώτιστος στόχος πρέπει να 
είναι αρχικά η αποφυγή της πρόκλησης 
οποιωνδήποτε τέτοιων συνεπειών· ζητεί 
την συνακόλουθη εφαρμογή της αρχής 
της προφύλαξης για όλες τις εφαρμογές 
ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 145
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο σύστημα 
για τη στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης 
για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που 
προκαλούνται από τις εν λόγω προηγμένες 
ψηφιακές τεχνολογίες·

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο σύστημα 
για τη στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης 
για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που 
προκαλούνται από τις εν λόγω προηγμένες 
ψηφιακές τεχνολογίες· αναγνωρίζει τις 
προκλήσεις που εγείρει ο ορθός 
προσδιορισμός της ευθύνης για δυνητική 
βλάβη, δεδομένης της πολυπλοκότητας 
της ανάπτυξης και της λειτουργίας των 
συστημάτων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 146
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο σύστημα 

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο σύστημα 
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για τη στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης 
για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που 
προκαλούνται από τις εν λόγω προηγμένες 
ψηφιακές τεχνολογίες·

για τη στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης 
για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που 
προκαλούνται από τις εν λόγω προηγμένες 
ψηφιακές τεχνολογίες· θεωρεί ότι είναι 
επιτακτικό για αυτό το καθεστώς να 
προσδιορίζεται πάντα ένας υπεύθυνος για 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται με την 
υποστήριξη ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 147
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu, Sophia in 't 
Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο σύστημα 
για τη στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης 
για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που 
προκαλούνται από τις εν λόγω προηγμένες 
ψηφιακές τεχνολογίες·

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο σύστημα 
για τη στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης 
και λογοδοσίας για τις πιθανές αρνητικές 
συνέπειες που προκαλούνται από τις εν 
λόγω προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες· 
υπογραμμίζει ότι η νομική ευθύνη και η 
λογοδοσία πρέπει πάντα να βαρύνουν ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

Or. en

Τροπολογία 148
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο σύστημα 
για τη στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης 
για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που 

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο σύστημα 
για τη στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης 
και της λογοδοσίας για τις πιθανές 
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προκαλούνται από τις εν λόγω προηγμένες 
ψηφιακές τεχνολογίες·

αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται 
από τις εν λόγω προηγμένες ψηφιακές 
τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 149
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. επισημαίνει ότι τα άτομα έχουν 
αναπτύξει υπερβολική εμπιστοσύνη στον 
φαινομενικά αντικειμενικό και 
επιστημονικό χαρακτήρα των εργαλείων 
ΤΝ και, επομένως, δεν λαμβάνουν υπόψη 
την πιθανότητα τα αποτελέσματά τους να 
είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή μη συναφή, με 
δυνητικώς σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις 
συγκεκριμένα στον τομέα της επιβολής 
του νόμου και της δικαιοσύνης· τονίζει 
την υπερβολική εξάρτηση από τα 
αποτελέσματα που παρέχουν συστήματα 
ΤΝ και σημειώνει με ανησυχία την 
έλλειψη σιγουριάς και γνώσης, από 
μέρους των αρχών, για να 
αμφισβητήσουν ή να απορρίψουν μια 
αλγοριθμική σύσταση·

Or. en

Τροπολογία 150
Klára Dobrev, Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
υπάρχει πάντα η δυνατότητα αναγωγής 
των υπολογισμών του συστήματος ΤΝ σε 
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μορφή κατανοητή από τον άνθρωπο και 
θεωρεί ότι τα προϊόντα ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται για τις αστυνομικές και 
τις δικαστικές αρχές θα πρέπει να 
καταγράφουν στοιχεία για κάθε 
λειτουργία που εκτελείται από το 
μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένων των 
λογικών σταδίων που συνέβαλαν στη 
λήψη των αποφάσεών του, καθώς και με 
διακόπτη αποσύνδεσης, που θα 
απενεργοποιεί το σύστημα ΤΝ αμέσως 
μόλις ζητηθεί από ένα άτομο·

Or. en

Τροπολογία 151
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. ζητεί να θεσπιστούν κατάλληλες 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για 
συστήματα ΤΝ από τα κράτη μέλη και 
τους οργανισμούς της ΕΕ, όταν αυτά 
χρησιμοποιούνται στον τομέα της 
επιβολής του νόμου ή της δικαιοσύνης, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 152
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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9a. τονίζει ότι κανένα σύστημα ΤΝ 
δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
βλάψει τη σωματική ακεραιότητα 
ανθρώπων, να αποδώσει δικαιώματα ή 
να επιβάλει νομικές υποχρεώσεις σε 
άτομα·

Or. en

Τροπολογία 153
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, η 
τελική απόφαση θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος μπορεί 
να λογοδοτεί για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται, θα πρέπει δε να προβλέπεται 
η δυνατότητα προσφυγής σε μέσα έννομης 
προστασίας·

10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, η 
τελική απόφαση θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος μπορεί 
να λογοδοτεί για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται, θα πρέπει δε να προβλέπεται 
η δυνατότητα προσφυγής σε μέσα έννομης 
προστασίας· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 
το ενωσιακό δίκαιο, η λήψη 
αυτοματοποιημένων ατομικών 
αποφάσεων δεν πρέπει να βασίζεται σε 
ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, και την επεξεργασία γενετικών 
δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με 
σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση ενός 
φυσικού προσώπου, δεδομένων σχετικά 
με την υγεία ή δεδομένων σχετικά με τη 
σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός φυσικού 
προσώπου), εκτός εάν λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των 
έννομων συμφερόντων του υποκειμένου 
των δεδομένων· επισημαίνει ότι το 
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ενωσιακό δίκαιο απαγορεύει την 
κατάρτιση προφίλ που επιφέρει 
διακρίσεις κατά φυσικών προσώπων με 
βάση ειδικές κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 154
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, 
η τελική απόφαση θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος μπορεί 
να λογοδοτεί για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται, θα πρέπει δε να προβλέπεται 
η δυνατότητα προσφυγής σε μέσα έννομης 
προστασίας·

10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της 
επιβολής του νόμου, η τελική απόφαση θα 
πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται από 
άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να λογοδοτεί για 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται, θα πρέπει 
δε να προβλέπεται η δυνατότητα 
προσφυγής σε μέσα έννομης προστασίας· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι, εάν οι 
άνθρωποι βασίζονται μόνο στα δεδομένα, 
στα προφίλ και στις συστάσεις που 
παράγονται από μηχανές, δεν θα είναι σε 
θέση να διενεργήσουν μια ανεξάρτητη 
αξιολόγηση· είναι της γνώμης ότι θα 
πρέπει να εφαρμόζονται η κυρίαρχη 
διακριτική ευχέρεια των δικαστών και η 
λήψη αποφάσεων κατά περίπτωση· ζητεί 
από την Επιτροπή να κηρύξει την 
απαγόρευση της χρήσης ΤΝ και συναφών 
τεχνολογιών για τη συνδρομή των 
συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και 
των δικαστικών αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 155
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, η 
τελική απόφαση θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος μπορεί 
να λογοδοτεί για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται, θα πρέπει δε να προβλέπεται 
η δυνατότητα προσφυγής σε μέσα έννομης 
προστασίας·

10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, η 
τελική απόφαση θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος μπορεί 
να λογοδοτεί για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται, θα πρέπει δε να προβλέπεται 
η δυνατότητα προσφυγής σε μέσα έννομης 
προστασίας· υπενθυμίζει εν προκειμένω 
το άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων που ορίζει ότι 
«το υποκείμενο των δεδομένων έχει το 
δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση 
[...] η οποία παράγει έννομα 
αποτελέσματα που το αφορούν ή το 
επηρεάζει σημαντικά» και «λαμβάνεται 
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας» δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 
ορισμένων πτυχών της προσωπικότητάς 
του·

Or. it

Τροπολογία 156
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, η 
τελική απόφαση θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος μπορεί 
να λογοδοτεί για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται, θα πρέπει δε να προβλέπεται 
η δυνατότητα προσφυγής σε μέσα έννομης 
προστασίας·

10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, η 
τελική απόφαση θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος μπορεί 
να λογοδοτεί για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται, θα πρέπει δε να προβλέπεται 
η δυνατότητα προσφυγής σε μέσα έννομης 
προστασίας· είναι απαραίτητο να 
προληφθεί η πιθανότητα να 
αντικατασταθεί ο ανθρώπινος νους από 
τη χρήση αλγορίθμων, των 
αποκαλούμενων συστημάτων 
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αυτοματοποιημένων αποφάσεων, στις 
τελικές αποφάσεις, ώστε να αποφευχθούν 
αιτιοκρατικές προσεγγίσεις και να 
εξασφαλιστεί η διαμόρφωση της 
ελεύθερης κρίσης των δικαστικών αρχών, 
οι αποφάσεις των οποίων πρέπει να είναι 
πάντα δικαιολογημένες, υπεύθυνες και 
χωρίς προκαταλήψεις·

Or. en

Τροπολογία 157
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, 
η τελική απόφαση θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος 
μπορεί να λογοδοτεί για τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται, θα πρέπει δε να 
προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής σε 
μέσα έννομης προστασίας·

10. θεωρεί ότι οι αρχές επιβολής του 
νόμου και οι δικαστικές αρχές που 
χρησιμοποιούν συστήματα ΤΝ πρέπει να 
τηρούν υψηλά νομικά πρότυπα, ιδίως 
κατά την ανάλυση δεδομένων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης 
της ανθρώπινης παρέμβασης και της 
λογοδοσίας καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαφόρων σταδίων της λήψης 
αποφάσεων, για την αξιολόγηση τόσο της 
ποιότητας των δεδομένων όσο και της 
καταλληλότητας κάθε απόφασης που 
λαμβάνεται με βάση τις εν λόγω 
πληροφορίες· θεωρεί ότι τα άτομα που 
υπόκεινται σε αυτά τα συστήματα θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής 
σε μέσα έννομης προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 158
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, η 
τελική απόφαση θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος μπορεί 
να λογοδοτεί για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται, θα πρέπει δε να προβλέπεται 
η δυνατότητα προσφυγής σε μέσα έννομης 
προστασίας·

10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, 
κάθε νομική απόφαση θα πρέπει πάντοτε 
να λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος 
μπορεί να λογοδοτεί για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται, θα πρέπει δε να προβλέπεται 
η δυνατότητα προσφυγής σε μέσα έννομης 
προστασίας· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η 
χρήση ΤΝ δύναται να επηρεάζει τις 
αποφάσεις των ανθρώπων και να έχει 
αντίκτυπο σε όλα τα στάδια της ποινικής 
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 159
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, 
Fabienne Keller, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. επισημαίνει ότι, για την 
κατάλληλη λογοδοσία και ευθύνη, 
απαιτείται σημαντική εξειδικευμένη 
κατάρτιση όσον αφορά τις διατάξεις που 
αφορούν θέματα δεοντολογίας, τους 
δυνητικούς κινδύνους, τους περιορισμούς 
και την ορθή χρήση τεχνολογίας ΤΝ, 
ιδιαίτερα για το αστυνομικό και το 
δικαστικό προσωπικό· προτείνει να 
διατεθούν επαρκείς πόροι σε έναν 
ευρωπαϊκό οργανισμό (όπως τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου) για την οργάνωση της εν 
λόγω κατάρτισης·

Or. en
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Τροπολογία 160
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί οι αλγόριθμοι να είναι 
εξηγήσιμοι και διαφανείς, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη, υλοποίηση 
και χρήση συστημάτων ΤΝ στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου 
συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και εμπνέουν εμπιστοσύνη 
στους πολίτες, καθώς και προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα που 
παράγουν οι αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να 
γίνουν κατανοητά στους χρήστες και στα 
πρόσωπα που υπόκεινται στα εν λόγω 
συστήματα, και ότι υπάρχει διαφάνεια 
σχετικά με τα στοιχεία πηγής και τον 
τρόπο με τον οποίο το σύστημα κατέληξε 
σε συγκεκριμένο συμπέρασμα·

11. ζητεί οι αλγόριθμοι να είναι 
εξηγήσιμοι και διαφανείς, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη, υλοποίηση 
και χρήση συστημάτων ΤΝ στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου 
συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και εμπνέουν εμπιστοσύνη 
στους πολίτες, καθώς και προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα που 
παράγουν οι αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να 
γίνουν κατανοητά στους χρήστες και στα 
πρόσωπα που υπόκεινται στα εν λόγω 
συστήματα, και ότι υπάρχει διαφάνεια 
σχετικά με τα στοιχεία πηγής και τον 
τρόπο με τον οποίο το σύστημα κατέληξε 
σε συγκεκριμένο συμπέρασμα· στο 
πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθούν συγκεκριμένοι 
υποχρεωτικοί κανόνες δεοντολογίας για 
τις δημόσιες και τις ιδιωτικές οντότητες 
που είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό 
και τη χρήση της ΤΝ, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι πληρούν τις αρχές της 
διαφάνειας και της σαφήνειας όσον 
αφορά τις διεργασίες ανάπτυξης 
μαθηματικών μοντέλων και 
προγνωστικών αλγορίθμων, ενώ 
παράλληλα συμμορφώνονται με την 
απαίτηση για ανεξάρτητη εξακρίβωση 
της ποιότητας και της αξιοπιστίας των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται, όσον 
αφορά τη συγκέντρωση και αξιολόγηση 
αποδεικτικών στοιχείων, ιδίως έμμεσων 
αποδείξεων, πέραν πάσης αμφιβολίας·

Or. en

Τροπολογία 161
Patrick Breyer
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί οι αλγόριθμοι να είναι 
εξηγήσιμοι και διαφανείς, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη, υλοποίηση 
και χρήση συστημάτων ΤΝ στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου 
συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και εμπνέουν εμπιστοσύνη 
στους πολίτες, καθώς και προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα που 
παράγουν οι αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να 
γίνουν κατανοητά στους χρήστες και στα 
πρόσωπα που υπόκεινται στα εν λόγω 
συστήματα, και ότι υπάρχει διαφάνεια 
σχετικά με τα στοιχεία πηγής και τον 
τρόπο με τον οποίο το σύστημα κατέληξε 
σε συγκεκριμένο συμπέρασμα·

11. ζητεί οι αλγόριθμοι να είναι 
εξηγήσιμοι και διαφανείς, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη, υλοποίηση 
και χρήση συστημάτων ΤΝ στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου 
συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και εμπνέουν εμπιστοσύνη 
στους πολίτες, καθώς και προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα που 
παράγουν οι αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να 
γίνουν κατανοητά στους χρήστες και στα 
πρόσωπα που υπόκεινται στα εν λόγω 
συστήματα, και ότι υπάρχει διαφάνεια 
σχετικά με τα στοιχεία πηγής και τον 
τρόπο με τον οποίο το σύστημα κατέληξε 
σε συγκεκριμένο συμπέρασμα· 
επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν τεχνική διαφάνεια, 
αξιοπιστία και ακρίβεια, τα εν λόγω 
εργαλεία θα πρέπει να κυκλοφορούν σε 
λογισμικό ανοικτού κώδικα και να 
παρέχουν τεκμηρίωση σε σαφή, 
κατανοητή γλώσσα σχετικά με τον 
χαρακτήρα της υπηρεσίας, τα εργαλεία 
που έχουν αναπτυχθεί, τις επιδόσεις και 
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί 
να αναμένεται ότι θα λειτουργούν, καθώς 
και τους κινδύνους που ενδέχεται να 
επιφέρουν·

Or. en

Τροπολογία 162
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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11. ζητεί οι αλγόριθμοι να είναι 
εξηγήσιμοι και διαφανείς, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη, υλοποίηση 
και χρήση συστημάτων ΤΝ στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου 
συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και εμπνέουν εμπιστοσύνη 
στους πολίτες, καθώς και προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα που 
παράγουν οι αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να 
γίνουν κατανοητά στους χρήστες και στα 
πρόσωπα που υπόκεινται στα εν λόγω 
συστήματα, και ότι υπάρχει διαφάνεια 
σχετικά με τα στοιχεία πηγής και τον 
τρόπο με τον οποίο το σύστημα κατέληξε 
σε συγκεκριμένο συμπέρασμα·

11. ζητεί διαφάνεια κατά τον 
σχεδιασμό αυτού του είδους των 
τεχνολογιών, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι η ανάπτυξη, υλοποίηση και χρήση 
συστημάτων ΤΝ στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου 
συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και εμπνέουν εμπιστοσύνη 
στους πολίτες, καθώς και προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα που 
παράγουν οι αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να 
γίνουν κατανοητά στους χρήστες και στα 
πρόσωπα που υπόκεινται στα εν λόγω 
συστήματα, και ότι υπάρχει διαφάνεια 
σχετικά με τα στοιχεία πηγής και τον 
τρόπο με τον οποίο το σύστημα κατέληξε 
σε συγκεκριμένο συμπέρασμα·

Or. es

Τροπολογία 163
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί οι αλγόριθμοι να είναι 
εξηγήσιμοι και διαφανείς, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη, υλοποίηση 
και χρήση συστημάτων ΤΝ στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου 
συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και εμπνέουν εμπιστοσύνη 
στους πολίτες, καθώς και προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα που 
παράγουν οι αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να 
γίνουν κατανοητά στους χρήστες και στα 
πρόσωπα που υπόκεινται στα εν λόγω 
συστήματα, και ότι υπάρχει διαφάνεια 
σχετικά με τα στοιχεία πηγής και τον 
τρόπο με τον οποίο το σύστημα κατέληξε 
σε συγκεκριμένο συμπέρασμα·

11. ζητεί οι αλγόριθμοι να είναι 
εξηγήσιμοι και διαφανείς ως απαραίτητο 
μέρος της εποπτείας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη, υλοποίηση 
και χρήση συστημάτων ΤΝ στον τομέα της 
δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου 
εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες, 
καθώς και προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι τα αποτελέσματα που παράγουν οι 
αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να γίνουν 
κατανοητά στους χρήστες και στα 
πρόσωπα που υπόκεινται στα εν λόγω 
συστήματα, και ότι υπάρχει διαφάνεια 
σχετικά με τα στοιχεία πηγής και τον 
τρόπο με τον οποίο το σύστημα κατέληξε 
σε συγκεκριμένο συμπέρασμα·

Or. en
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Τροπολογία 164
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. ζητεί, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα επεξήγησης 
και η διαφάνεια των αλγορίθμων των 
συστημάτων ΤΝ που χρησιμοποιούνται 
στον τομέα της επιβολής του νόμου, οι 
αρχές επιβολής του νόμου στην Ένωση 
να επιτρέπεται να προμηθεύονται μόνο 
εργαλεία των οποίων οι αλγόριθμοι και η 
λογική είναι στη διάθεση τουλάχιστον 
των ίδιων των αστυνομικών δυνάμεων, 
μπορούν να ελεγχθούν, να αξιολογηθούν 
και να εκτιμηθούν από αυτές, και δεν 
είναι «κλειστά», χαρακτηριζόμενα ως 
κατοχυρωμένα αποκλειστικά από τους 
προμηθευτές τους·

Or. en

Τροπολογία 165
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. ζητεί προληπτική και πλήρη 
διαφάνεια σχετικά με τις ιδιωτικές 
εταιρείες που αναπτύσσουν και υλοποιούν 
συστήματα ΤΝ για σκοπούς επιβολής του 
νόμου·

Or. en

Τροπολογία 166
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Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. θεωρεί ότι η χρήση και η συλλογή 
οποιωνδήποτε βιομετρικών δεδομένων 
για σκοπούς ταυτοποίησης από 
απόσταση, για παράδειγμα μέσω 
διενέργειας αναγνώρισης προσώπου σε 
δημόσιους χώρους, καθώς και σε 
αυτόματες πύλες συνοριακού ελέγχου που 
χρησιμοποιούνται για συνοριακούς 
ελέγχους στα αεροδρόμια, μπορεί να 
εγείρουν συγκεκριμένους κινδύνους για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· οι επιπτώσεις 
των εν λόγω κινδύνων θα μπορούσαν να 
διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τον 
σκοπό, το πλαίσιο και το πεδίο 
εφαρμογής της χρήσης·

Or. en

Τροπολογία 167
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί τα συστήματα ΤΝ να είναι 
ιχνηλάσιμα ώστε να προσδιορίζονται οι 
ικανότητες και οι περιορισμοί των 
συστημάτων και να ανιχνεύεται η 
προέλευση των καθοριστικών 
χαρακτηριστικών μιας απόφασης·

12. ζητεί η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συστημάτων ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και τις δικαστικές αρχές να 
είναι ιχνηλάσιμη ώστε να περιγράφονται 
οι λειτουργίες και οι περιορισμοί των 
συστημάτων και να ανιχνεύεται η 
προέλευση των καθοριστικών 
χαρακτηριστικών μιας απόφασης, για 
παράδειγμα μέσω δεσμευτικών 
υποχρεώσεων τεκμηρίωσης·

Or. en



AM\1210048EL.docx 99/120 PE655.659v01-00

EL

Τροπολογία 168
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. ζητεί να καθοριστούν σαφείς και 
κατάλληλες προθεσμίες για τη διαγραφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για 
την περιοδική επανεξέταση της ανάγκης 
αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία ή παράγονται από 
τεχνολογίες ΤΝ για σκοπούς επιβολής του 
νόμου·

Or. en

Τροπολογία 169
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να διενεργείται υποχρεωτική 
εκτίμηση αντικτύπου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα πριν από την εφαρμογή ή 
υλοποίηση οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ 
για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου 
ή της απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου 
να αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα·

13. ζητεί να διενεργείται υποχρεωτική 
εκτίμηση αντικτύπου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα πριν από την εφαρμογή ή 
υλοποίηση οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ 
για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου 
ή της απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου 
να αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα· υπογραμμίζει 
ότι η εμπειρογνωμοσύνη των αρχών 
προστασίας δεδομένων και των 
οργανισμών για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα είναι απαραίτητη για την 
αξιολόγηση των συστημάτων· τονίζει ότι 
αυτές οι εκτιμήσεις αντικτύπου θα πρέπει 
να διενεργούνται με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη διαφάνεια και με την ενεργό 
συμμετοχή των επηρεαζόμενων ατόμων 
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και ομάδων, και ότι οι εκτιμήσεις αυτές 
θα πρέπει να δημοσιοποιούνται πριν από 
την υλοποίηση αυτών των συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 170
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να διενεργείται υποχρεωτική 
εκτίμηση αντικτύπου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα πριν από την εφαρμογή ή 
υλοποίηση οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ 
για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου 
ή της απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου 
να αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα·

13. υπενθυμίζει ότι η ενωσιακή 
νομοθεσία [οδηγία (ΕΕ) 2016/680] 
προβλέπει ήδη υποχρεωτική εκτίμηση 
των επιπτώσεων στην προστασία των 
δεδομένων για οποιονδήποτε τύπο 
επεξεργασίας, ειδικότερα με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών, ο οποίος είναι πιθανόν 
να προκαλέσει μεγάλο κίνδυνο για τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων, και θεωρεί ότι αυτό 
ισχύει στην περίπτωση όλων των 
τεχνολογιών ΤΝ στον τομέα της επιβολής 
του νόμου· ζητεί επίσης να διενεργείται 
υποχρεωτική εκτίμηση αντικτύπου στα 
θεμελιώδη δικαιώματα πριν από την 
εφαρμογή ή υλοποίηση οποιουδήποτε 
συστήματος ΤΝ για τους σκοπούς της 
επιβολής του νόμου ή της απονομής 
δικαιοσύνης, προκειμένου να 
αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 171
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να διενεργείται υποχρεωτική 
εκτίμηση αντικτύπου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα πριν από την εφαρμογή ή 
υλοποίηση οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ 
για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου 
ή της απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου 
να αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα·

13. ζητεί να διενεργείται υποχρεωτική 
εκτίμηση αντικτύπου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα πριν από την εφαρμογή ή 
υλοποίηση οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ 
για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου 
ή της απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου 
να αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα· υπογραμμίζει 
ότι αυτή θα μπορούσε συχνά να βασίζεται 
στις υποχρεωτικές εκτιμήσεις του 
αντικτύπου στην προστασία των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 172
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να διενεργείται υποχρεωτική 
εκτίμηση αντικτύπου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα πριν από την εφαρμογή ή 
υλοποίηση οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ 
για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου 
ή της απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου 
να αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα·

13. ζητεί να διενεργείται υποχρεωτική 
εκτίμηση αντικτύπου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα πριν από την εφαρμογή ή 
υλοποίηση οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ 
για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου 
ή της απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου 
να αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και, όπου είναι 
απαραίτητο, να καθορίζονται κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την αντιμετώπιση 
αυτών των κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 173
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να διενεργείται υποχρεωτική 
εκτίμηση αντικτύπου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα πριν από την εφαρμογή ή 
υλοποίηση οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ 
για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου 
ή της απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου 
να αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα·

13. ζητεί να διενεργείται υποχρεωτική 
εκτίμηση αντικτύπου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα πριν από την εφαρμογή ή 
υλοποίηση οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ 
για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου 
ή της απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου 
να αξιολογούνται οι πιθανοί κίνδυνοι για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα· ζητεί να 
θεσπιστεί η υποχρέωση δημοσιοποίησης 
των αποτελεσμάτων των εν λόγω 
εκτιμήσεων αντικτύπου·

Or. en

Τροπολογία 174
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι πολλές αρχές επιβολής του 
νόμου και δικαστικές αρχές στην ΕΕ δεν 
διαθέτουν τη χρηματοδότηση, τις 
ικανότητες και τις δυνατότητες για να 
αξιοποιήσουν τα οφέλη που μπορούν 
προσφέρουν τα εργαλεία ΤΝ για το έργο 
τους· ενθαρρύνει τις αρχές επιβολής του 
νόμου και τις δικαστικές αρχές να 
προσδιορίσουν, να δομήσουν και να 
κατηγοριοποιήσουν τις ανάγκες τους, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη 
προσαρμοσμένων λύσεων ΤΝ και να 
ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές 
σχετικά με την υλοποίηση της ΤΝ· τονίζει 
την ανάγκη να δοθεί στις αρχές η 
απαραίτητη χρηματοδότηση, καθώς και 
να αποκτήσουν την απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη, ώστε να διασφαλιστεί 
η πλήρης συμμόρφωση με τις 
δεοντολογικές, νομικές και τεχνικές 
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απαιτήσεις που συνδέονται με την 
υλοποίηση ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 175
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. υποστηρίζει την καθιέρωση 
πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της 
επιβολής του νόμου ή της δικαιοσύνης 
γνωρίζουν και κατανοούν τους 
περιορισμούς, τις δυνατότητες και τους 
κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση 
συστημάτων ΤΝ, συμπεριλαμβανομένου 
του κινδύνου μεροληψίας λόγω της 
αυτοματοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 176
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να διενεργείται περιοδικά 
υποχρεωτικός έλεγχος όλων των 
συστημάτων ΤΝ που χρησιμοποιούνται 
από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές για τη δοκιμή και την 
αξιολόγηση των αλγοριθμικών 
συστημάτων μόλις αυτά τεθούν σε 
λειτουργία, με σκοπό τον εντοπισμό, τη 

14. ζητεί ένα κατάλληλο θεσμικό 
πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης ορθής 
κανονιστικής και εποπτικής επίβλεψης, 
ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση· 
ζητεί να διενεργείται περιοδικά 
υποχρεωτικός έλεγχος, από ανεξάρτητη 
αρχή, όλων των συστημάτων ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής 



PE655.659v01-00 104/120 AM\1210048EL.docx

EL

διερεύνηση, τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων και 
βλαβερών συνεπειών·

του νόμου και τις δικαστικές αρχές για τη 
δοκιμή και την αξιολόγηση του πλαισίου, 
του σκοπού, της ακρίβειας, της επίδοσης 
και της κλίμακας των αλγοριθμικών 
συστημάτων μόλις αυτά τεθούν σε 
λειτουργία, με σκοπό τον εντοπισμό, τη 
διερεύνηση, τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων και 
βλαβερών συνεπειών και, επομένως, την 
εξασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης 
με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 177
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να διενεργείται περιοδικά 
υποχρεωτικός έλεγχος όλων των 
συστημάτων ΤΝ που χρησιμοποιούνται 
από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές για τη δοκιμή και την 
αξιολόγηση των αλγοριθμικών 
συστημάτων μόλις αυτά τεθούν σε 
λειτουργία, με σκοπό τον εντοπισμό, τη 
διερεύνηση, τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων και 
βλαβερών συνεπειών·

14. ζητεί να διενεργείται περιοδικά 
υποχρεωτικός έλεγχος όλων των 
συστημάτων ΤΝ που χρησιμοποιούνται 
από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές για τη δοκιμή και την 
αξιολόγηση των αλγοριθμικών 
συστημάτων μόλις αυτά τεθούν σε 
λειτουργία, με σκοπό τον εντοπισμό, τη 
διερεύνηση, τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων και 
βλαβερών συνεπειών· υπογραμμίζει ότι τα 
αποτελέσματα αυτών των ελέγχων θα 
πρέπει να δημοσιοποιούνται σε δημόσια 
μητρώα, έτσι ώστε οι πολίτες να 
γνωρίζουν εάν υλοποιούνται συστήματα 
ΤΝ και ποια μέτρα λαμβάνονται για την 
επανόρθωση της παραβίασης 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 178
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne 
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Keller, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να διενεργείται περιοδικά 
υποχρεωτικός έλεγχος όλων των 
συστημάτων ΤΝ που χρησιμοποιούνται 
από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές για τη δοκιμή και την 
αξιολόγηση των αλγοριθμικών 
συστημάτων μόλις αυτά τεθούν σε 
λειτουργία, με σκοπό τον εντοπισμό, τη 
διερεύνηση, τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων και 
βλαβερών συνεπειών·

14. ζητεί να διενεργείται περιοδικά 
υποχρεωτικός έλεγχος και δοκιμή όλων 
των συστημάτων ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και τις δικαστικές αρχές για την 
αξιολόγηση των αλγοριθμικών 
συστημάτων μόλις αυτά τεθούν σε 
λειτουργία, με σκοπό τον εντοπισμό, τη 
διερεύνηση, τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση τυχόν ανεπιθύμητων και 
βλαβερών συνεπειών, καθώς και την 
εξασφάλιση της προβλεπόμενης 
λειτουργίας των συστημάτων ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 179
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. υποστηρίζει τις συστάσεις της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου για την ΤΝ της Επιτροπής 
σχετικά με την απαγόρευση της μαζικής 
κλίμακας βαθμολόγησης ατόμων με βάση 
την ΤΝ· θεωρεί ότι οποιαδήποτε μορφή 
κανονιστικής βαθμολόγησης των πολιτών 
από τις δημόσιες αρχές σε μεγάλη 
κλίμακα, ιδίως στον τομέα της επιβολής 
του νόμου και της δικαιοσύνης, οδηγεί σε 
απώλεια αυτονομίας, θέτει σε κίνδυνο την 
αρχή της μη διάκρισης και δεν μπορεί να 
θεωρεί σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές 
αρχές·
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Or. en

Τροπολογία 180
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. αντιτίθεται στη χρήση της ΤΝ από 
τις αρχές επιβολής του νόμου με σκοπό 
την πραγματοποίηση προβλέψεων 
συμπεριφοράς ατόμων ή ομάδων με βάση 
την συμπεριφορά του παρελθόντος ή τη 
συμμετοχή σε συγκεκριμένες ομάδες, 
όπως των τεχνολογιών προληπτικής 
αστυνόμευσης, οι οποίες επιχειρούν να 
εντοπίσουν άτομα που είναι πιθανόν να 
διαπράξουν ένα έγκλημα μέσω ανάλυσης 
παραγόντων, όπως προηγούμενων 
συλλήψεων ή συμμετοχής σε 
συγκεκριμένες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 181
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. επικροτεί τις συστάσεις της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου για την ΤΝ της Επιτροπή όσον 
αφορά την αναλογική χρήση της 
τεχνολογίας βιομετρικής αναγνώρισης· 
συμμερίζεται την άποψη ότι η χρήση 
βιομετρικής ταυτοποίησης από απόσταση 
θα πρέπει να θεωρείται πάντα «υψηλού 
κινδύνου» και, επομένως, να υπόκειται σε 
επιπρόσθετες απαιτήσεις·
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Or. en

Τροπολογία 182
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ 
στην υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης 
προσώπου για τους σκοπούς της επιβολής 
του νόμου, έως ότου τα τεχνικά πρότυπα 
να μπορούν να θεωρηθούν πλήρως 
συμβατά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν να μην 
εισάγουν διακρίσεις και να διασφαλιστεί η 
δημόσια εμπιστοσύνη όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών·

15. πιστεύει σθεναρά ότι η υλοποίηση 
συστημάτων αναγνώρισης προσώπου στον 
τομέα της επιβολής του νόμου θα πρέπει 
να περιορίζεται σε σαφώς 
δικαιολογημένους σκοπούς, με πλήρη 
σεβασμό του εφαρμοστέου δικαίου· 
επιβεβαιώνει ότι, κατ’ ελάχιστον, η χρήση 
της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της 
ακρίβειας των δεδομένων, του 
περιορισμού της αποθήκευσης, της 
ασφάλειας των δεδομένων και της 
λογοδοσίας, καθώς και να γίνεται με 
σύννομο, δίκαιο και διαφανή τρόπο, για 
έναν συγκεκριμένο, ρητό και θεμιτό 
σκοπό, ο οποίος ορίζεται ρητώς στο 
δίκαιο του κράτους μέλους ή το ενωσιακό 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι αυτά τα 
συστήματα χρησιμοποιούνται ήδη με 
επιτυχία, μεταξύ άλλων για την 
αναζήτηση υπόπτων σε βάσεις 
δεδομένων και τον εντοπισμό θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων ή σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι τα τεχνικά πρότυπα και 
οι υποκείμενοι αλγόριθμοι μπορούν να 
θεωρηθούν συμβατοί με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, και ότι τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν δεν εισάγουν διακρίσεις· 
πιστεύει ότι αυτό θα είναι καθοριστικής 
σημασίας για να διασφαλιστεί η δημόσια 
εμπιστοσύνη και στήριξη όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών·
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Or. en

Τροπολογία 183
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ 
στην υλοποίηση συστημάτων 
αναγνώρισης προσώπου για τους σκοπούς 
της επιβολής του νόμου, έως ότου τα 
τεχνικά πρότυπα να μπορούν να 
θεωρηθούν πλήρως συμβατά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν να μην εισάγουν 
διακρίσεις και να διασφαλιστεί η δημόσια 
εμπιστοσύνη όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών·

15. υπενθυμίζει ότι όλα τα συστήματα 
αναγνώρισης προσώπου και τα τεχνικά 
πρότυπά τους πρέπει να σέβονται πλήρως 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, και τις αρχές 
της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας·

Or. es

Τροπολογία 184
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ 
στην υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης 
προσώπου για τους σκοπούς της επιβολής 
του νόμου, έως ότου τα τεχνικά πρότυπα 
να μπορούν να θεωρηθούν πλήρως 
συμβατά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν να μην 
εισάγουν διακρίσεις και να διασφαλιστεί η 
δημόσια εμπιστοσύνη όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών·

15. ζητεί να επιβληθεί μόνιμη 
απαγόρευση στη χρήση συστημάτων 
αναγνώρισης προσώπου σε δημόσιους 
χώρους και σε χώρους που προορίζονται 
για εκπαίδευση και (υγειονομική) 
περίθαλψη, και μορατόριουμ στην 
υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης 
προσώπου για τους σκοπούς της επιβολής 
του νόμου σε ημιδημόσιους χώρους, όπως 
αεροδρόμια, έως ότου τα τεχνικά πρότυπα 
να μπορούν να θεωρηθούν πλήρως 
συμβατά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα 
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αποτελέσματα που προκύπτουν να μην 
εισάγουν διακρίσεις και να διασφαλιστεί η 
δημόσια εμπιστοσύνη όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 185
Birgit Sippel, Marina Kaljurand, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ 
στην υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης 
προσώπου για τους σκοπούς της επιβολής 
του νόμου, έως ότου τα τεχνικά πρότυπα 
να μπορούν να θεωρηθούν πλήρως 
συμβατά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν να μην 
εισάγουν διακρίσεις και να διασφαλιστεί η 
δημόσια εμπιστοσύνη όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών·

15. ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ 
στην υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης 
προσώπου για συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
επιβολής του νόμου, έως ότου τα τεχνικά 
πρότυπα να μπορούν να θεωρηθούν 
πλήρως συμβατά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν να μην εισάγουν διακρίσεις 
και να διασφαλιστεί η δημόσια 
εμπιστοσύνη όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών· 
ζητεί να απαγορευθεί η χρήση της 
αναγνώρισης προσώπου σε δημόσιους 
χώρους, όταν δεν χρησιμοποιείται στο 
πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρήσεων 
επιβολής του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 186
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu, Sophia in 't 
Veld, Fabienne Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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15. ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ 
στην υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης 
προσώπου για τους σκοπούς της επιβολής 
του νόμου, έως ότου τα τεχνικά πρότυπα 
να μπορούν να θεωρηθούν πλήρως 
συμβατά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν να μην 
εισάγουν διακρίσεις και να διασφαλιστεί η 
δημόσια εμπιστοσύνη όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών·

15. ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ 
στην υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης 
προσώπου για τους σκοπούς της επιβολής 
του νόμου, έως ότου τα τεχνικά πρότυπα 
να μπορούν να θεωρηθούν πλήρως 
συμβατά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν να μην 
εισάγουν μεροληψία και διακρίσεις, το 
νομικό πλαίσιο να παρέχει αυστηρές 
διασφαλίσεις έναντι της κατάχρησης και 
αυστηρό δημοκρατικό έλεγχο και 
εποπτεία, και να διασφαλιστούν εμπειρικά 
αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 187
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ 
στην υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης 
προσώπου για τους σκοπούς της επιβολής 
του νόμου, έως ότου τα τεχνικά πρότυπα 
να μπορούν να θεωρηθούν πλήρως 
συμβατά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
τα αποτελέσματα που προκύπτουν να μην 
εισάγουν διακρίσεις και να διασφαλιστεί 
η δημόσια εμπιστοσύνη όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών·

15. ζητεί να επιβληθεί πανευρωπαϊκή 
απαγόρευση στην υλοποίηση συστημάτων 
αναγνώρισης προσώπου σε ζωντανή 
σύνδεση για τους σκοπούς της επιβολής 
του νόμου και στη χρήση 
αυτοματοποιημένης αναγνώρισης, σε 
δημόσιους χώρους, άλλων ανθρώπινων 
χαρακτηριστικών, όπως βάδισης, 
αποτυπωμάτων, DNA, φωνής και άλλων 
βιομετρικών στοιχείων και σημάτων 
συμπεριφοράς·

Or. en

Τροπολογία 188
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ 
στην υλοποίηση συστημάτων 
αναγνώρισης προσώπου για τους 
σκοπούς της επιβολής του νόμου, έως 
ότου τα τεχνικά πρότυπα να μπορούν να 
θεωρηθούν πλήρως συμβατά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν να μην εισάγουν 
διακρίσεις και να διασφαλιστεί η δημόσια 
εμπιστοσύνη όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών·

15. υπενθυμίζει το σκάνδαλο 
αναφορικά με τις αποκαλύψεις ότι 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε 
διάφορες χώρες χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου 
ClearView με τη χρήση βάσης δεδομένων 
η οποία ήταν γεμάτη με πρόσωπα ατόμων 
που είχαν συγκεντρωθεί παράνομα από 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα 
μέρη του διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 189
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. υπενθυμίζει ότι, στην Ευρώπη, οι 
έλεγχοι με τη χρήση ανιχνευτή ψεύδους 
δεν θεωρείται γενικά ότι παράγουν 
αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία και η 
χρήση τους απαγορεύεται συχνά, καθώς 
έχουν επιζήμιο αντίκτυπο στην 
αυτοδιάθεση· τονίζει την 
αμφισβητούμενη επιστημονική 
εγκυρότητα της τεχνολογίας αναγνώρισης 
συναισθημάτων, όπως καμερών που 
ανιχνεύουν τις κινήσεις του ματιού και 
αλλαγές στο μέγεθος της κόρης του 
ματιού ως ενδείξεις ενδεχόμενης 
εξαπάτησης, και ζητεί να απαγορευτεί η 
χρήση της στον τομέα της επιβολής του 
νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης, 
καθώς και στους συνοριακούς ελέγχους·

Or. en
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Τροπολογία 190
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. σημειώνει ότι η προληπτική 
αστυνόμευση συγκαταλέγεται μεταξύ των 
εφαρμογών ΤΝ που χρησιμοποιούνται 
στον τομέα της επιβολής του νόμου· 
αναγνωρίζει ότι αυτή μπορεί να δώσει 
στις αρχές επιβολής του νόμου τη 
δυνατότητα να εργάζονται 
αποτελεσματικότερα και προληπτικά, 
αλλά προειδοποιεί ότι, παρόλο που η 
προληπτική αστυνόμευση μπορεί να 
αναλύει τα απαραίτητα σύνολα 
δεδομένων για την αναγνώριση μοτίβων 
και συσχετισμών, δεν μπορεί να δώσει 
απάντηση στο ερώτημα της αιτιώδους 
συνάφειας και, επομένως, δεν μπορεί να 
αποτελεί τη μοναδική βάση μιας 
παρέμβασης·

Or. en

Τροπολογία 191
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. ζητεί να απαγορευτούν οι χρήσεις 
της ΤΝ για την πραγματοποίηση 
προβλέψεων συμπεριφοράς που έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις σε ανθρώπους 
βάσει της συμπεριφοράς του 
παρελθόντος, της συμμετοχής σε 
συγκεκριμένες ομάδες ή οποιωνδήποτε 
άλλων χαρακτηριστικών, όπως για την 
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προληπτική αστυνόμευση·

Or. en

Τροπολογία 192
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί να αυξηθεί η συνολική 
διαφάνεια στα κράτη μέλη και να υπάρξει 
μια ολοκληρωμένη κατανόηση της χρήσης 
των εφαρμογών ΤΝ στην Ένωση, με βάση 
τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές των κρατών μελών, το 
είδος χρησιμοποιούμενης συσκευής, τις 
κατηγορίες εγκλημάτων στα οποία 
εφαρμόζονται και τις εταιρείες των οποίων 
τα εργαλεία χρησιμοποιούνται··

16. ζητεί να αυξηθεί η συνολική 
διαφάνεια στα κράτη μέλη και να υπάρξει 
μια ολοκληρωμένη κατανόηση της χρήσης 
των εφαρμογών ΤΝ στην Ένωση, με βάση 
τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές των κρατών μελών, το 
είδος χρησιμοποιούμενης συσκευής, τις 
κατηγορίες εγκλημάτων στα οποία 
εφαρμόζονται και τις εταιρείες των οποίων 
τα εργαλεία χρησιμοποιούνται·· ζητεί από 
όλες τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, ιδίως 
τις αρχές επιβολής του νόμου, όπως την 
αστυνομία και τις δικαστικές αρχές, να 
ενημερώνουν το κοινό και να 
εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια όσον 
αφορά τη χρήση ΤΝ και συναφών 
τεχνολογιών κατά την εκτέλεση των 
εξουσιών τους, ιδίως σε ζητήματα 
ποινικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης 
της δημόσιας πρόσβασης στον πηγαίο 
κώδικα, καθώς και της γνωστοποίησης 
των ψευδώς θετικών και ψευδώς 
αρνητικών ποσοστών της επίμαχης 
τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 193
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί να αυξηθεί η συνολική 
διαφάνεια στα κράτη μέλη και να υπάρξει 
μια ολοκληρωμένη κατανόηση της χρήσης 
των εφαρμογών ΤΝ στην Ένωση, με βάση 
τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές των κρατών μελών, το 
είδος χρησιμοποιούμενης συσκευής, τις 
κατηγορίες εγκλημάτων στα οποία 
εφαρμόζονται και τις εταιρείες των οποίων 
τα εργαλεία χρησιμοποιούνται··

16. ζητεί να αυξηθεί η συνολική 
διαφάνεια στα κράτη μέλη και να υπάρξει 
μια ολοκληρωμένη κατανόηση της χρήσης 
των εφαρμογών ΤΝ στην Ένωση, με βάση 
τις αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές των κρατών μελών, το 
είδος χρησιμοποιούμενης συσκευής, τις 
κατηγορίες εγκλημάτων στα οποία 
εφαρμόζονται και τις εταιρείες των οποίων 
τα εργαλεία χρησιμοποιούνται·· ζητεί, 
ειδικότερα, τη θέσπιση δεσμευτικών 
κανόνων που επιτάσσουν δημόσια 
γνωστοποίηση και δημόσιο διάλογο όσον 
αφορά συμπράξεις δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, συμβάσεις και αγορές.

Or. en

Τροπολογία 194
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί να αυξηθεί η συνολική 
διαφάνεια στα κράτη μέλη και να υπάρξει 
μια ολοκληρωμένη κατανόηση της 
χρήσης των εφαρμογών ΤΝ στην Ένωση, 
με βάση τις αρχές επιβολής του νόμου και 
τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών, 
το είδος χρησιμοποιούμενης συσκευής, 
τις κατηγορίες εγκλημάτων στα οποία 
εφαρμόζονται και τις εταιρείες των 
οποίων τα εργαλεία χρησιμοποιούνται·

16. ζητεί να αυξηθεί η συνολική 
διαφάνεια στα κράτη μέλη σχετικά με τη 
χρήση των εφαρμογών ΤΝ στην Ένωση· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν μια 
επισκόπηση των εργαλείων που 
χρησιμοποιούν οι οικείες αρχές επιβολής 
του νόμου και δικαστικές αρχές, του 
σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται 
και των ονομάτων των εταιρειών ή 
οργανισμών που έχουν αναπτύξει τα εν 
λόγω εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 195
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Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών βάσεων 
δεδομένων αναγνώρισης προσώπου από 
φορείς επιβολής του νόμου και υπηρεσίες 
πληροφοριών, όπως η Clearview AI, μια 
βάση δεδομένων που περιέχει 
περισσότερες από τρία εκατομμύρια 
φωτογραφίες που έχουν συγκεντρωθεί 
από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
άλλους ιστοτόπους, μεταξύ άλλων και 
πολιτών της ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη 
να επιβάλουν στους φορείς επιβολής του 
νόμου την υποχρέωση να γνωστοποιούν 
κατά πόσον χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία Clearview AI· υπενθυμίζει τη 
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ότι η 
χρήση μιας υπηρεσίας όπως η Clearview 
AI από τις αρχές επιβολής του νόμου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση «πιθανόν να μην 
συνάδει με το καθεστώς προστασίας 
δεδομένων της ΕΕ»· καλεί την Επιτροπή 
να απαγορεύσει τη χρήση ιδιωτικών 
βάσεων δεδομένων αναγνώρισης 
προσώπου στον τομέα της επιβολής του 
νόμου.

Or. en

Τροπολογία 196
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. τονίζει τη σημασία της 
ανεξάρτητης αξιολόγησης της 
λειτουργίας της ΤΝ στην πράξη· 
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προτρέπει σθεναρά τις ενωσιακές και τις 
εθνικές αρχές να επενδύσουν σε 
ανεξάρτητη εμπειρική έρευνα, ειδικότερα 
όσον αφορά την επίδραση νομικών 
αποφάσεων που βασίζονται σε ΤΝ οι 
οποίες επηρεάζουν τη θέση των ατόμων· 
σημειώνει ότι, αν δεν διενεργηθεί μια 
τέτοια ανεξάρτητη αξιολόγηση, είναι 
αδύνατο να υπάρξει ένας πλήρως 
εμπεριστατωμένος δημοκρατικός 
διάλογος σχετικά με την αναγκαιότητα 
και την αναλογικότητα της ΤΝ στον 
τομέα της ποινικής δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 197
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. υπενθυμίζει ότι οι εφαρμογές ΤΝ, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 
επιβολής του νόμου και της δικαιοσύνης, 
αναπτύσσονται παγκοσμίως με γοργούς 
ρυθμούς· προτρέπει σθεναρά όλα τα 
ευρωπαϊκά ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής και 
των οργανισμών της ΕΕ, να 
εξασφαλίσουν τη διεθνή συνεργασία και 
να συνεργαστούν με εταίρους σε τρίτες 
χώρες για την εξεύρεση ενός κοινού και 
συμπληρωματικού πλαισίου δεοντολογίας 
για τη χρήση της ΤΝ, ειδικότερα στον 
τομέα της επιβολής του νόμου και της 
δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 198
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Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. ζητεί από τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων και τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, να εκπονήσουν 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
για την ανάπτυξη, τη χρήση και την 
υλοποίηση εφαρμογών και λύσεων ΤΝ 
που θα χρησιμοποιούνται από τις αρχές 
επιβολής του νόμου και τις δικαστικές 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 199
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 200
Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
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σχετικά με τα ερευνητικά έργα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» τα οποία 
εφαρμόζουν τεχνητή νοημοσύνη στα 
εξωτερικά σύνορα, όπως το έργο 
iBorderCtrl, ένα «έξυπνο σύστημα 
ανίχνευσης ψεύδους» που καταρτίζει 
προφίλ ταξιδιωτών με βάση μια 
αυτοματοποιημένη συνέντευξη μέσω 
υπολογιστή η οποία λαμβάνεται από την 
κάμερα υπολογιστή του ταξιδιώτη πριν 
από το ταξίδι και ανάλυσης, βάσει 
τεχνητής νοημοσύνης, 38 
μικροχειρονομιών, το οποίο έχει τεθεί σε 
δοκιμή στην Ουγγαρία, τη Λετονία και 
την Ελλάδα· καλεί την Επιτροπή να 
παύσει τη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων επεξεργασίας 
βιομετρικών χαρακτηριστικών που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μαζική 
επιτήρηση·

Or. en

Τροπολογία 201
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. προειδοποιεί για τον πειρασμό 
εκχώρησης της εξουσίας για τη λήψη 
ποινικών αποφάσεων στην τεχνητή 
νοημοσύνη, τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αναπτυχθούν κώδικες δεοντολογίας για 
τον σχεδιασμό και τη χρήση της ΤΝ για 
να βοηθηθούν οι φορείς επιβολής του 
νόμου και οι δικαστικές αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 202
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. προτρέπει την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση για 
την αντικατάσταση από κανονισμό της 
οδηγίας για την αστυνομία, με σκοπό να 
προστατεύονται καλύτερα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών κατά τη 
διασυνοριακή συνεργασία για την επιβολή 
του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 203
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων συνεχίζει να εργάζεται 
επί του θέματος

Or. fr

Τροπολογία 204
Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. σημειώνει τη μελέτη 
σκοπιμότητας της Επιτροπής σχετικά με 
πιθανές αλλαγές στην απόφαση Prüm, 
συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης 
προσώπου· συμφωνεί με αρκετά κράτη 
μέλη ότι το αυστηρό χρονοδιάγραμμα 
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αυτής της μελέτης ενδέχεται να έχει 
αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική του Prüm 
και ότι η διαθεσιμότητα βιομετρικών 
δεδομένων συμπληρωματικών του 
συνόλου του Prüm δεν έχει αξιολογηθεί 
επιστημονικά πριν από αυτή τη μελέτη 
σκοπιμότητας· σημειώνει ότι 
προγενέστερες έρευνες έχουν καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι κανένα δυνητικό νέο 
αναγνωριστικό στοιχείο, π.χ. αναγνώριση 
ίριδας ή προσώπου, δεν θα είναι τόσο 
αξιόπιστο στον τομέα της 
εγκληματολογίας όσο το DNA ή τα 
δακτυλικά αποτυπώματα· υπενθυμίζει 
στην Επιτροπή ότι οποιαδήποτε 
νομοθετική πρόταση πρέπει να βασίζεται 
σε αποδεικτικά στοιχεία και να σέβεται 
την αρχή της αναλογικότητας· προτρέπει 
την Επιτροπή να επεκτείνει το πλαίσιο 
της απόφασης Prüm μόνο εάν υπάρχουν 
αξιόπιστες επιστημονικές αποδείξεις της 
αξιοπιστίας της αναγνώρισης προσώπου 
στον τομέα της εγκληματολογίας σε 
σύγκριση με το DNA ή τα δακτυλικά 
αποτυπώματα, εφόσον έχει διενεργήσει 
πλήρη εκτίμηση αντικτύπου και εφόσον 
έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων·

Or. en


