
AM\1210048NL.docx PE652.625v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

2020/2016(INI)

20.7.2020

AMENDEMENTEN
1 - 204
Ontwerpverslag
Tudor Ciuhodaru
(PE652.625v01-00)

Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en 
gerechtelijke instanties in strafzaken
(2020/2016(INI))



PE652.625v01-00 2/116 AM\1210048NL.docx

NL

AM_Com_LegReport



AM\1210048NL.docx 3/116 PE652.625v01-00

NL

Amendement 1
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, en met name de artikelen 2 
en 6, en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie,

– gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, en met name de artikelen 2 
en 6, en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 16,

Or. en

Amendement 2
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name de artikelen 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
20, 21, 24 en 47 ervan,

Or. en

Amendement 3
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name de artikelen 7 en 8,
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Or. en

Amendement 4
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa tot bescherming van personen 
met betrekking tot de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens (ETS 
108),

– gezien het Verdrag van de Raad 
van Europa tot bescherming van personen 
met betrekking tot de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens (ETS 
108), en het Protocol tot wijziging van dat 
verdrag (“Verdrag 108+”),

Or. en

Amendement 5
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Ethisch 
Handvest over het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in gerechtelijke 
systemen en hun omgeving dat door de 
Europese Commissie voor Efficiëntie in 
Justitie (Cepej) van de Raad van Europa 
is aangenomen op 3 december 20181 bis;
_________________
1 bis https://rm.coe.int/ethical-charter-in-
dutch/168096f74b

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Ethisch 
Handvest over het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in gerechtelijke 
systemen en hun omgeving van de 
Europese Commissie voor Efficiëntie in 
Justitie (Cepej) van de Raad van Europa,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de “Ethische Richtsnoeren 
voor betrouwbare KI” van de door de 
Commissie ingestelde Europese 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
kunstmatige intelligentie, van 8 april 
2019,

Or. en

Amendement 8
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Visum 8

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EU) 2016/679 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 april 2016 betreffende de 

– gezien Verordening (EU) 2016/679 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 april 2016 betreffende de 
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bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming)4,

bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming)4, en 
met name artikel 22 daarvan,

_________________ _________________
4 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1. 4 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.

Or. it

Amendement 9
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de hoorzitting van de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie 
en binnenlandse zaken (LIBE) van 
20 februari 2020 over artificiële 
intelligentie in het strafrecht en het 
gebruik ervan door politiële en 
gerechtelijke instanties in strafzaken,

Or. en

Amendement 10
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Europees Ethisch 
Handvest over het gebruik van 
kunstmatige intelligentie in gerechtelijke 
systemen en hun omgeving van de Raad 
van Europa van 4 december 2018,



AM\1210048NL.docx 7/116 PE652.625v01-00

NL

Or. en

Amendement 11
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van het 
werkbezoek van de commissie LIBE aan 
de Verenigde Staten in februari 2020,

Or. en

Amendement 12
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 19 juni 
2020 over de antiracismedemonstraties na 
de dood van George Floyd1 bis,

_________________
1 bis P9_TA(2020)0173

Or. en

Amendement 13
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien zijn resolutie van 14 maart 
2017 over de gevolgen van big data voor 
de grondrechten: persoonlijke levenssfeer, 
gegevensbescherming, non-discriminatie, 
veiligheid en rechtshandhaving1 bis,

_________________
1 bis P8_TA(2017)0076

Or. en

Amendement 14
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; 
overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw is, welke aanzienlijke voordelen op 
het gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid 
en comfort opleveren, en bijgevolg een 
positieve verandering van de Europese 
economie teweegbrengen; overwegende 
dat AI geen doel op zich mag zijn, maar 
een instrument moet zijn dat ten dienste 
staat van mensen, met als uiteindelijke doel 
het menselijke welzijn te vergroten;

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn, 
maar dat steeds vaker blijkt dat die 
beloften in de praktijk niet worden 
ingelost; overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw is, welke in potentie aanzienlijke 
voordelen op het gebied van efficiëntie, 
nauwkeurigheid en comfort opleveren, en 
bijgevolg een positieve verandering van de 
samenleving teweegbrengen, die echter 
gepaard gaat met enorme risico’s voor 
grondrechten en voor op de rechtsstaat 
gebaseerde democratieën; overwegende 
dat AI geen doel op zich mag zijn, maar 
een instrument moet zijn dat ten dienste 
staat van mensen, met als uiteindelijke doel 
het menselijke welzijn te vergroten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; 
overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw is, welke aanzienlijke voordelen op 
het gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid 
en comfort opleveren, en bijgevolg een 
positieve verandering van de Europese 
economie teweegbrengen; overwegende 
dat AI geen doel op zich mag zijn, maar 
een instrument moet zijn dat ten dienste 
staat van mensen, met als uiteindelijke doel 
het menselijke welzijn te vergroten;

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en de 
proliferatie van dataverwerking en -
analyse die mogelijk wordt gemaakt door 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; 
overwegende dat de ontwikkeling van AI 
de afgelopen jaren in een 
stroomversnelling is geraakt, waardoor AI 
een van de strategische technologieën van 
de 21e eeuw is, welke aanzienlijke 
voordelen op het gebied van efficiëntie, 
nauwkeurigheid en comfort opleveren, en 
bijgevolg een positieve verandering van de 
Europese economie en de samenleving 
teweegbrengen; overwegende dat AI geen 
doel op zich mag zijn, maar een instrument 
moet zijn dat ten dienste staat van mensen, 
met als uiteindelijke doel het welzijn, de 
capaciteiten en de veiligheid van mensen 
te vergroten;

Or. en

Amendement 16
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; 
overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw is, welke aanzienlijke voordelen op 
het gebied van efficiëntie, 

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn, 
maar ook risico’s met zich meebrengen; 
overwegende dat AI geen doel op zich mag 
zijn, maar een instrument moet zijn dat ten 
dienste staat van mensen, met als 
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nauwkeurigheid en comfort opleveren, en 
bijgevolg een positieve verandering van de 
Europese economie teweegbrengen; 
overwegende dat AI geen doel op zich mag 
zijn, maar een instrument moet zijn dat ten 
dienste staat van mensen, met als 
uiteindelijke doel het menselijke welzijn te 
vergroten;

uiteindelijke doel het menselijke welzijn te 
vergroten;

Or. en

Amendement 17
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; 
overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw is, welke aanzienlijke voordelen op 
het gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid 
en comfort opleveren, en bijgevolg een 
positieve verandering van de Europese 
economie teweegbrengen; overwegende 
dat AI geen doel op zich mag zijn, maar 
een instrument moet zijn dat ten dienste 
staat van mensen, met als uiteindelijke doel 
het menselijke welzijn te vergroten;

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn 
maar ook uitdagingen met zich 
meebrengen gezien de ethische implicaties 
en de mogelijke gevolgen voor de 
verschillende fundamentele vrijheden; 
overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw is, welke aanzienlijke voordelen op 
het gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid 
en comfort kunnen opleveren, en bijgevolg 
een positieve verandering van de Europese 
maatschappij en economie teweegbrengen; 
overwegende dat AI geen doel op zich mag 
zijn, maar een instrument moet zijn dat ten 
dienste staat van mensen, met als 
uiteindelijke doel het menselijke welzijn te 
vergroten;

Or. it

Amendement 18
Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; 
overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw is, welke aanzienlijke voordelen op 
het gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid 
en comfort opleveren, en bijgevolg een 
positieve verandering van de Europese 
economie teweegbrengen; overwegende 
dat AI geen doel op zich mag zijn, maar 
een instrument moet zijn dat ten dienste 
staat van mensen, met als uiteindelijke doel 
het menselijke welzijn te vergroten;

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; 
overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw is, welke aanzienlijke voordelen op 
het gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid 
en comfort opleveren, en bijgevolg een 
positieve verandering van de Europese 
economie teweegbrengen en de 
bescherming en veiligheid van burgers 
verbeteren; overwegende dat AI geen doel 
op zich mag zijn, maar een instrument 
moet zijn dat ten dienste staat van mensen, 
met als uiteindelijke doel het menselijke 
welzijn te vergroten;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; 
overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw is, welke aanzienlijke voordelen op 
het gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid 
en comfort opleveren, en bijgevolg een 
positieve verandering van de Europese 
economie teweegbrengen; overwegende 
dat AI geen doel op zich mag zijn, maar 
een instrument moet zijn dat ten dienste 

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; 
overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw is, die het potentieel heeft om 
aanzienlijke voordelen op het gebied van 
efficiëntie, nauwkeurigheid en comfort op 
te leveren, en bijgevolg om een positieve 
verandering van de Europese economie 
teweeg te brengen; overwegende dat AI 
geen doel op zich mag zijn, maar een 



PE652.625v01-00 12/116 AM\1210048NL.docx

NL

staat van mensen, met als uiteindelijke doel 
het menselijke welzijn te vergroten;

instrument moet zijn dat ten dienste staat 
van mensen, met als uiteindelijke doel het 
menselijke welzijn te vergroten en het 
algemeen belang te dienen;

Or. en

Amendement 20
Birgit Sippel, Marina Kaljurand

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; 
overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw is, welke aanzienlijke voordelen op 
het gebied van efficiëntie, nauwkeurigheid 
en comfort opleveren, en bijgevolg een 
positieve verandering van de Europese 
economie teweegbrengen; overwegende 
dat AI geen doel op zich mag zijn, maar 
een instrument moet zijn dat ten dienste 
staat van mensen, met als uiteindelijke doel 
het menselijke welzijn te vergroten;

A. overwegende dat digitale 
technologieën in het algemeen en 
kunstmatige intelligentie (AI) in het 
bijzonder buitengewoon veelbelovend zijn; 
overwegende dat AI een van de 
strategische technologieën van de 21e 
eeuw zou kunnen zijn, welke aanzienlijke 
voordelen op het gebied van efficiëntie, 
nauwkeurigheid en comfort zou kunnen 
opleveren, en bijgevolg een positieve 
verandering van de Europese economie 
teweeg zou kunnen brengen; overwegende 
dat AI geen doel op zich mag zijn, maar 
een instrument moet zijn dat ten dienste 
staat van mensen, met als uiteindelijke doel 
het menselijke welzijn te vergroten;

Or. en

Amendement 21
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat AI kan worden 
gezien als het vermogen van een systeem 
om externe gegevens correct te 
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interpreteren, te leren van die gegevens en 
het geleerde te gebruiken om specifieke 
doelen te verwezenlijken en taken uit te 
voeren door middel van flexibele 
aanpassing; overwegende dat de 
belangrijkste componenten voor de 
ontwikkeling van AI de beschikbaarheid 
van zeer grote hoeveelheden gegevens, 
rekenkracht en menselijk kapitaal en 
talent zijn;

Or. en

Amendement 22
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het toegenomen 
gebruik van AI in het strafrecht is 
gebaseerd op de belofte dat dit zal leiden 
tot minder criminaliteit en een meer 
objectieve besluitvorming; overwegende 
dat de ervaring echter heeft geleerd dat er 
veel redenen zijn om daar niet in te 
geloven;

Or. en

Amendement 23
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het recht op een 
eerlijk proces een grondrecht is dat in alle 
omstandigheden moet worden 
geëerbiedigd, met name bij het gebruik 
van AI;
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Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat ondanks de 
voortdurend toenemende snelheid 
waarmee computers gegevens kunnen 
verwerken en de steeds groter wordende 
geheugencapaciteit van computers, er nog 
geen programma’s bestaan die zich 
kunnen meten met de menselijke 
flexibiliteit over bredere terreinen of bij de 
uitvoering van taken die begrip van de 
context of kritische analyse vereisen; 
overwegende dat bepaalde AI-
toepassingen menselijke deskundigen en 
professionals inmiddels evenaren bij de 
uitvoering van specifieke taken en veel 
sneller en op grotere schaal resultaten 
kunnen produceren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat technologieën 
zoals artificiële intelligentie (AI) en 
aanverwante technologieën kunnen 
bijdragen tot het terugdringen van de 
misdaadcijfers dankzij het gebruik van 
statistische gegevensanalyse bij 
misdaadpreventie en -analyse;
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Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat diverse 
lidstaten ingebedde AI-applicaties 
gebruiken in het kader van de 
rechtshandhaving;

Or. en

Amendement 27
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van AI de waarden waarop de Unie is 
gegrondvest, met name menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, in acht moet 
nemen;

B. overwegende dat de in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vervatte grondrechten en 
fundamentele vrijheden, zoals 
eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer, bescherming van 
persoonsgegevens, vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, vrijheid van 
vergadering en vereniging, maar ook 
gelijkheid voor de wet, met inbegrip van 
non-discriminatie, evenals burgerrechten, 
zoals de vrijheid van verkeer en verblijf, 
het recht op een eerlijk proces, het 
vermoeden van onschuld en het recht op 
verdediging, niet mogen worden 
ondermijnd door het gebruik van AI en 
aanverwante technologieën, en in alle 
omstandigheden moeten worden toegepast 
in de rechtshandhaving;
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. dat de ontwikkeling van AI de 
waarden waarop de Unie is gegrondvest, 
met name menselijke waardigheid, 
vrijheid, democratie, gelijkheid, de 
rechtsstaat en eerbiediging van de 
mensenrechten, in acht moet nemen;

B. overwegende dat de waarden 
waarop de Unie is gegrondvest, met name 
menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
eerbiediging van de grondrechten, in acht 
moeten worden genomen gedurende de 
hele levenscyclus van AI-instrumenten, en 
met name bij het ontwerp, de 
ontwikkeling, de invoering en het gebruik 
ervan;

Or. en

Amendement 29
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de ontwikkeling 
van AI de waarden waarop de Unie is 
gegrondvest, met name menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging 
van de mensenrechten, in acht moet 
nemen;

B. overwegende dat bij de 
ontwikkeling van AI het EU-recht moet 
worden nageleefd, evenals de waarden 
waarop de Unie is gegrondvest, met name 
menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en 
eerbiediging van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 30



AM\1210048NL.docx 17/116 PE652.625v01-00

NL

Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat in het door de 
Europese Commissie voor Efficiëntie in 
Justitie (Cepej) van de Raad van Europa 
aangenomen Europees Ethisch Handvest 
over het gebruik van kunstmatige 
intelligentie in gerechtelijke systemen en 
hun omgeving enkele essentiële 
richtsnoeren zijn vastgesteld die moeten 
worden opgevolgd door publieke en 
particuliere entiteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de planning en 
ontwikkeling van AI-instrumenten en -
diensten; overwegende dat in het 
Europees Ethisch Handvest met name de 
volgende beginselen zijn genoemd: 1) 
beginsel van respect voor fundamentele 
rechten; 2) beginsel van non-
discriminatie; 3) beginsel van kwaliteit en 
veiligheid; 4) beginsel van transparantie, 
onpartijdigheid en billijkheid; 5) beginsel 
“onder controle van de gebruiker”; 

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat AI-technologie 
zodanig moet worden ontworpen en 
gebruikt dat de mens erin centraal komt te 
staan en zodoende het vertrouwen van het 
publiek weet te winnen;

Or. en
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Amendement 32
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat betrouwbare AI-
systemen verantwoording moeten kunnen 
afleggen, voor iedereen moeten zijn 
ontworpen (met aandacht in hun ontwerp 
voor kwetsbare, gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen), niet-discriminerend, 
veilig en transparant moeten zijn en de 
autonomie en de grondrechten van de mens 
moeten eerbiedigen;

C. overwegende dat betrouwbare AI-
systemen verantwoording moeten kunnen 
afleggen, voor iedereen moeten zijn 
ontworpen, niet-discriminerend, veilig en 
transparant moeten zijn en de autonomie en 
de grondrechten van de mens moeten 
eerbiedigen;

Or. es

Amendement 33
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat betrouwbare AI-
systemen verantwoording moeten kunnen 
afleggen, voor iedereen moeten zijn 
ontworpen (met aandacht in hun ontwerp 
voor kwetsbare, gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen), niet-discriminerend, 
veilig en transparant moeten zijn en de 
autonomie en de grondrechten van de mens 
moeten eerbiedigen;

C. overwegende dat betrouwbare AI-
systemen verantwoording moeten kunnen 
afleggen, ter bescherming en ten bate van 
iedereen moeten zijn ontworpen (met 
aandacht in hun ontwerp voor kwetsbare, 
gemarginaliseerde bevolkingsgroepen), 
niet-discriminerend, veilig en transparant 
moeten zijn en de autonomie en de 
grondrechten van de mens moeten 
eerbiedigen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat betrouwbare AI-
systemen verantwoording moeten kunnen 
afleggen, voor iedereen moeten zijn 
ontworpen (met aandacht in hun ontwerp 
voor kwetsbare, gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen), niet-discriminerend, 
veilig en transparant moeten zijn en de 
autonomie en de grondrechten van de mens 
moeten eerbiedigen;

C. overwegende dat AI-systemen 
verantwoording moeten kunnen afleggen, 
niet-discriminerend, veilig en transparant 
moeten zijn en de autonomie en de 
grondrechten van de mens moeten 
eerbiedigen om betrouwbaar te zijn, zoals 
beschreven in de ethische richtsnoeren 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake kunstmatige intelligentie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat betrouwbare AI-
systemen verantwoording moeten kunnen 
afleggen, voor iedereen moeten zijn 
ontworpen (met aandacht in hun ontwerp 
voor kwetsbare, gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen), niet-discriminerend, 
veilig en transparant moeten zijn en de 
autonomie en de grondrechten van de mens 
moeten eerbiedigen;

C. overwegende dat betrouwbare AI-
systemen voor iedereen moeten zijn 
ontworpen (met aandacht in hun ontwerp 
voor kwetsbare, gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen), niet-discriminerend, 
veilig en transparant moeten zijn en de 
autonomie en de grondrechten van de mens 
moeten eerbiedigen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
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Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat AI-systemen 
altijd ten dienste van de mens moeten 
staan en – als ultiem 
veiligheidsmechanisme – zo moeten zijn 
ontworpen dat ze altijd door een mens 
kunnen worden uitgeschakeld;

Or. en

Amendement 37
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Unie samen 
met de lidstaten een cruciale 
verantwoordelijkheid draagt om ervoor te 
zorgen dat de beleidskeuzes in verband met 
de ontwikkeling, de toepassing en het 
gebruik van AI-applicaties op het gebied 
van de rechterlijke macht en de 
rechtshandhaving, op transparante wijze 
worden gemaakt, de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid in acht 
worden genomen, en dat de vastgestelde 
beleidsmaatregelen en maatregelen de 
grondrechten in de Unie ten volle 
waarborgen;

D. overwegende dat de Unie samen 
met de lidstaten een cruciale 
verantwoordelijkheid draagt om ervoor te 
zorgen dat de beleidskeuzes in verband met 
de ontwikkeling, de toepassing en het 
gebruik van AI-applicaties op het gebied 
van de rechterlijke macht en de 
rechtshandhaving, op transparante wijze 
worden gemaakt, de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid in acht 
worden genomen, en dat de vastgestelde 
beleidsmaatregelen en maatregelen de 
grondrechten in de Unie ten volle 
waarborgen, en met name dat geen enkele 
AI-applicatie bestaande discriminatie, 
vooringenomenheid of vooroordelen 
bestendigt;

Or. en

Amendement 38
Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Unie samen 
met de lidstaten een cruciale 
verantwoordelijkheid draagt om ervoor te 
zorgen dat de beleidskeuzes in verband met 
de ontwikkeling, de toepassing en het 
gebruik van AI-applicaties op het gebied 
van de rechterlijke macht en de 
rechtshandhaving, op transparante wijze 
worden gemaakt, de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid in acht 
worden genomen, en dat de vastgestelde 
beleidsmaatregelen en maatregelen de 
grondrechten in de Unie ten volle 
waarborgen;

D. overwegende dat de Unie samen 
met de lidstaten een cruciale 
verantwoordelijkheid draagt om ervoor te 
zorgen dat de beleidskeuzes in verband met 
de ontwikkeling, de toepassing en het 
gebruik van AI-applicaties op het gebied 
van de rechterlijke macht en de 
rechtshandhaving, op transparante wijze 
worden gemaakt, de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid in acht 
worden genomen, en dat de vastgestelde 
beleidsmaatregelen en maatregelen de 
grondrechten in de Unie ten volle 
waarborgen en voldoen aan de 
verwachtingen van samenlevingen in een 
grondwettelijk, eerlijk en humaan 
strafrechtstelsel;

Or. en

Amendement 39
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Unie samen 
met de lidstaten een cruciale 
verantwoordelijkheid draagt om ervoor te 
zorgen dat de beleidskeuzes in verband met 
de ontwikkeling, de toepassing en het 
gebruik van AI-applicaties op het gebied 
van de rechterlijke macht en de 
rechtshandhaving, op transparante wijze 
worden gemaakt, de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid in acht 
worden genomen, en dat de vastgestelde 
beleidsmaatregelen en maatregelen de 
grondrechten in de Unie ten volle 

D. overwegende dat de Unie samen 
met de lidstaten een cruciale 
verantwoordelijkheid draagt om ervoor te 
zorgen dat de besluiten in verband met de 
levenscyclus van AI-applicaties op het 
gebied van de rechterlijke macht en de 
rechtshandhaving, op transparante wijze 
worden genomen en de grondrechten ten 
volle waarborgen; overwegende dat in de 
desbetreffende beleidskeuzes de 
beginselen van noodzakelijkheid en 
evenredigheid in acht moeten worden 
genomen;
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waarborgen;

Or. en

Amendement 40
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Unie samen 
met de lidstaten een cruciale 
verantwoordelijkheid draagt om ervoor te 
zorgen dat de beleidskeuzes in verband met 
de ontwikkeling, de toepassing en het 
gebruik van AI-applicaties op het gebied 
van de rechterlijke macht en de 
rechtshandhaving, op transparante wijze 
worden gemaakt, de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid in acht 
worden genomen, en dat de vastgestelde 
beleidsmaatregelen en maatregelen de 
grondrechten in de Unie ten volle 
waarborgen;

D. overwegende dat de lidstaten een 
cruciale verantwoordelijkheid dragen om 
ervoor te zorgen dat de beleidskeuzes in 
verband met de ontwikkeling, de 
toepassing en het gebruik van AI-
applicaties op het gebied van de 
rechterlijke macht en de rechtshandhaving, 
op transparante wijze worden gemaakt, de 
beginselen van noodzakelijkheid en 
evenredigheid in acht worden genomen, en 
dat de vastgestelde beleidsmaatregelen en 
maatregelen de grondrechten ten volle 
waarborgen;

Or. es

Amendement 41
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat in artikel 22 van 
Verordening (EU) 2016/679 is bepaald 
dat, specifieke uitzonderingen 
daargelaten, de betrokkene het recht heeft 
niet te worden onderworpen aan een 
uitsluitend op geautomatiseerde 
verwerking, waaronder profilering, 
gebaseerd besluit waaraan voor hem 
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rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem 
anderszins in aanmerkelijke mate treft;

Or. it

Amendement 42
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat AI-toepassingen 
grote mogelijkheden bieden op het gebied 
van rechtshandhaving, met name kunnen 
bijdragen aan de verbetering van de 
werkmethoden van 
rechtshandhavingsinstanties en justitiële 
autoriteiten, en een doeltreffender 
bestrijding van bepaalde vormen van 
criminaliteit, met name financiële 
criminaliteit, het witwassen van geld en de 
terrorismefinanciering, alsook bepaalde 
soorten cybercriminaliteit;

E. overwegende dat AI-toepassingen 
grote mogelijkheden kunnen bieden op het 
gebied van rechtshandhaving, en met name 
kunnen bijdragen aan de verbetering van 
de werkmethoden van 
rechtshandhavingsinstanties en justitiële 
autoriteiten, een doeltreffender preventie 
en bestrijding van bepaalde vormen van 
criminaliteit, met name financiële 
criminaliteit, het witwassen van geld, de 
terrorismefinanciering, online 
kinderpornografie en seksueel misbruik 
van minderjarigen, alsook bepaalde 
soorten cybercriminaliteit, en het 
doeltreffender maken van de praktische 
organisatie en de werking van de 
strafrechtstelsels, onder andere met 
instrumenten voor technische bijstand, 
met inachtneming van de procedurele 
waarborgen die door de rechtsstaat en de 
wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens zijn vastgesteld;

Or. it

Amendement 43
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat AI-toepassingen 
grote mogelijkheden bieden op het gebied 
van rechtshandhaving, met name kunnen 
bijdragen aan de verbetering van de 
werkmethoden van 
rechtshandhavingsinstanties en justitiële 
autoriteiten, en een doeltreffender 
bestrijding van bepaalde vormen van 
criminaliteit, met name financiële 
criminaliteit, het witwassen van geld en de 
terrorismefinanciering, alsook bepaalde 
soorten cybercriminaliteit;

E. overwegende dat AI-toepassingen 
mogelijkheden kunnen bieden op het 
gebied van rechtshandhaving, met name 
kunnen bijdragen aan de verbetering van 
de werkmethoden van 
rechtshandhavingsinstanties en justitiële 
autoriteiten, en een doeltreffender 
bestrijding van bepaalde vormen van 
criminaliteit, met name financiële 
criminaliteit, het witwassen van geld en de 
terrorismefinanciering, alsook bepaalde 
soorten cybercriminaliteit; overwegende 
dat AI-toepassingen aanzienlijke risico’s 
voor de grondrechten van mensen met 
zich meebrengen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat AI-toepassingen 
grote mogelijkheden bieden op het gebied 
van rechtshandhaving, met name kunnen 
bijdragen aan de verbetering van de 
werkmethoden van 
rechtshandhavingsinstanties en justitiële 
autoriteiten, en een doeltreffender 
bestrijding van bepaalde vormen van 
criminaliteit, met name financiële 
criminaliteit, het witwassen van geld en de 
terrorismefinanciering, alsook bepaalde 
soorten cybercriminaliteit;

E. overwegende dat AI-toepassingen 
grote mogelijkheden bieden op het gebied 
van rechtshandhaving, met name kunnen 
bijdragen aan de verbetering van de 
werkmethoden van 
rechtshandhavingsinstanties en justitiële 
autoriteiten, en aan een doeltreffendere 
voorkoming en bestrijding van bepaalde 
vormen van criminaliteit, met name 
financiële criminaliteit, het witwassen van 
geld en de terrorismefinanciering, alsook 
bepaalde soorten cybercriminaliteit, en 
daarmee aan de veiligheid van EU-
burgers;

Or. en



AM\1210048NL.docx 25/116 PE652.625v01-00

NL

Amendement 45
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat AI-toepassingen 
grote mogelijkheden bieden op het gebied 
van rechtshandhaving, met name kunnen 
bijdragen aan de verbetering van de 
werkmethoden van 
rechtshandhavingsinstanties en justitiële 
autoriteiten, en een doeltreffender 
bestrijding van bepaalde vormen van 
criminaliteit, met name financiële 
criminaliteit, het witwassen van geld en de 
terrorismefinanciering, alsook bepaalde 
soorten cybercriminaliteit;

E. overwegende dat AI-toepassingen 
bepaalde mogelijkheden bieden op het 
gebied van rechtshandhaving, met name 
kunnen bijdragen aan de verbetering van 
de werkmethoden van 
rechtshandhavingsinstanties en justitiële 
autoriteiten op het gebied van financiële 
criminaliteit, het witwassen van geld en de 
terrorismefinanciering, alsook bepaalde 
soorten cybercriminaliteit;

Or. en

Amendement 46
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat AI-toepassingen 
grote mogelijkheden bieden op het gebied 
van rechtshandhaving, met name kunnen 
bijdragen aan de verbetering van de 
werkmethoden van 
rechtshandhavingsinstanties en justitiële 
autoriteiten, en een doeltreffender 
bestrijding van bepaalde vormen van 
criminaliteit, met name financiële 
criminaliteit, het witwassen van geld en de 
terrorismefinanciering, alsook bepaalde 
soorten cybercriminaliteit;

E. overwegende dat AI-toepassingen 
mogelijkheden kunnen bieden op het 
gebied van rechtshandhaving, met name 
kunnen bijdragen aan de verbetering van 
de werkmethoden van 
rechtshandhavingsinstanties en justitiële 
autoriteiten, en een doeltreffender 
bestrijding van bepaalde vormen van 
criminaliteit; overwegende dat de 
ongenuanceerde toepassing van AI op alle 
financiële of andere transacties zonder 
een voorafgaand gegrond vermoeden 
onevenredig zou zijn;

Or. en



PE652.625v01-00 26/116 AM\1210048NL.docx

NL

Amendement 47
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat bij de 
ontwikkeling en exploitatie van AI-
systemen voor politiële en gerechtelijke 
instanties en diverse personen, 
organisaties, machinecomponenten, 
softwarealgoritmen en menselijke 
gebruikers betrokken zijn in vaak 
complexe en uitdagende omgevingen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Recital F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een duidelijk 
model voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële schadelijke gevolgen van AI-
systemen op het gebied van het strafrecht 
absoluut noodzakelijk is;

Schrappen

Or. en

Amendement 49
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Recital F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een duidelijk 
model voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële schadelijke gevolgen van AI-
systemen op het gebied van het strafrecht 
absoluut noodzakelijk is;

F. overwegende dat een duidelijk 
model voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële schadelijke gevolgen van AI-
systemen op het gebied van het strafrecht 
absoluut noodzakelijk is; overwegende dat 
het doel daarvan in de eerste plaats moet 
zijn om die schadelijke effecten te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 50
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Recital F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een duidelijk 
model voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële schadelijke gevolgen van AI-
systemen op het gebied van het strafrecht 
absoluut noodzakelijk is;

F. overwegende dat een duidelijk 
model voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële schadelijke gevolgen van AI-
systemen op het gebied van het strafrecht 
absoluut noodzakelijk is; overwegende dat 
regelgeving op dit gebied moet 
waarborgen dat de 
eindverantwoordelijkheid altijd bij 
mensen berust;

Or. en

Amendement 51
Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Franco Roberti

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de toewijzing en 
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verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen mensen en machines steeds 
moeilijker wordt; overwegende dat het 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid van 
de lidstaten is om de volledige 
eerbiediging van de grondrechten te 
waarborgen bij het gebruik van AI-
systemen op het gebied van 
rechtshandhaving;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat het verband 
tussen bescherming van grondrechten en 
doeltreffend politiewerk altijd een 
essentieel element moet zijn in de 
discussies over het gebruik van AI door 
politiële instanties, waar beslissingen 
blijvende gevolgen voor het leven en de 
vrijheden van personen kunnen hebben;

Or. en

Amendement 53
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat AI-toepassingen 
die bij de rechtshandhaving worden 
gebruikt, onder meer bestaan uit 
gezichtsherkenningstechnologie, 
automatische nummerplaatherkenning, 

G. overwegende dat AI-toepassingen 
op het gebied van 
rechtshandhavingsactiviteiten al 
werkelijkheid zijn en dat de komende 
jaren op verschillende niveaus een groei 
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identificatie van de spreker, 
spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom onderzoek 
en analyse van geïdentificeerde 
databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, autonome 
instrumenten voor het opsporen van 
financiële fraude en terrorismefinanciering, 
monitoring van de sociale media (scraping 
en harvesting voor dataminingconnecties), 
International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI)-catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 
de bovengenoemde toepassingen sterk 
uiteenlopen;

en intensiever gebruik wordt verwacht; 
overwegende dat de 
rechtshandhavingsautoriteiten van de 
verschillende lidstaten al grootschalig 
gebruikmaken van deze technologieën; 
overwegende dat deze toepassingen 
software bevatten voor 
gezichtsherkenning, biometrische 
identificatie, analyse van video- en 
beeldmateriaal, waaronder automatische 
nummerplaatherkenning, technologieën 
voor spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom onderzoek 
en analyse van geïdentificeerde 
databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, autonome 
instrumenten voor het opsporen van 
financiële fraude en terrorismefinanciering, 
monitoring van de sociale media (scraping 
en harvesting voor dataminingconnecties), 
International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI)-catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 
de bovengenoemde toepassingen sterk 
uiteenlopen;

Or. it

Amendement 54
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Recital G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat AI-toepassingen 
die bij de rechtshandhaving worden 

G. overwegende dat AI-toepassingen 
die bij de rechtshandhaving worden 
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gebruikt, onder meer bestaan uit 
gezichtsherkenningstechnologie, 
automatische nummerplaatherkenning, 
identificatie van de spreker, 
spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom 
onderzoek en analyse van geïdentificeerde 
databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, autonome 
instrumenten voor het opsporen van 
financiële fraude en terrorismefinanciering, 
monitoring van de sociale media (scraping 
en harvesting voor dataminingconnecties), 
International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI)-catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 
de bovengenoemde toepassingen sterk 
uiteenlopen;

gebruikt, onder meer bestaan uit 
gezichtsherkenningstechnologie, 
automatische nummerplaatherkenning, 
identificatie van de spreker, 
spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), onderzoek en 
analyse van databanken, prognoses 
(voorspellend politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, instrumenten voor 
het opsporen van financiële fraude en 
terrorismefinanciering, monitoring van de 
sociale media (scraping en harvesting voor 
dataminingconnecties), en 
geautomatiseerde bewakingssystemen 
waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en 
doeltreffendheid van de bovengenoemde 
toepassingen sterk uiteenlopen; 
overwegende dat deze instrumenten 
worden gebruikt in derde landen, maar in 
de Unie illegaal zijn krachtens het 
wetgevingskader en de rechtspraak van de 
Unie inzake gegevensbescherming; 
overwegende dat routinematig gebruik 
van algoritmen, zelfs met een laag 
percentage aan valse positieven, ertoe kan 
leiden dat het aantal valse 
waarschuwingen het aantal correcte 
waarschuwingen ruim overtreft;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Recital G

Ontwerpresolutie Amendement
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G. overwegende dat AI-toepassingen 
die bij de rechtshandhaving worden 
gebruikt, onder meer bestaan uit 
gezichtsherkenningstechnologie, 
automatische nummerplaatherkenning, 
identificatie van de spreker, 
spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom onderzoek 
en analyse van geïdentificeerde 
databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, autonome 
instrumenten voor het opsporen van 
financiële fraude en terrorismefinanciering, 
monitoring van de sociale media (scraping 
en harvesting voor dataminingconnecties), 
International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI)-catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 
de bovengenoemde toepassingen sterk 
uiteenlopen;

G. overwegende dat AI-toepassingen 
die bij de rechtshandhaving worden 
gebruikt, onder meer bestaan uit 
gezichtsherkenningstechnologie om 
bijvoorbeeld verdachte databanken te 
doorzoeken en slachtoffers van 
mensenhandel of seksuele uitbuiting van 
kinderen op te sporen, automatische 
nummerplaatherkenning, identificatie van 
de spreker, spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom onderzoek 
en analyse van geïdentificeerde 
databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, geavanceerde 
virtuele autopsie-instrumenten voor het 
vaststellen van de doodsoorzaak, 
autonome instrumenten voor het opsporen 
van financiële fraude en 
terrorismefinanciering, monitoring van de 
sociale media (scraping en harvesting voor 
dataminingconnecties), International 
Mobile Subscriber Identity (IMSI)-
catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 
de bovengenoemde toepassingen sterk 
uiteenlopen;

Or. en

Amendement 56
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Recital G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat AI-toepassingen 
die bij de rechtshandhaving worden 

G. overwegende dat AI-toepassingen 
die bij de rechtshandhaving worden 
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gebruikt, onder meer bestaan uit 
gezichtsherkenningstechnologie, 
automatische nummerplaatherkenning, 
identificatie van de spreker, 
spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom onderzoek 
en analyse van geïdentificeerde 
databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, autonome 
instrumenten voor het opsporen van 
financiële fraude en terrorismefinanciering, 
monitoring van de sociale media (scraping 
en harvesting voor dataminingconnecties), 
International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI)-catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 
de bovengenoemde toepassingen sterk 
uiteenlopen;

gebruikt, onder meer bestaan uit een 
heterogene waaier aan technologieën, 
zoals gezichtsherkenningstechnologie, 
automatische nummerplaatherkenning, 
identificatie van de spreker, 
spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom onderzoek 
en analyse van geïdentificeerde 
databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, autonome 
instrumenten voor het opsporen van 
financiële fraude en terrorismefinanciering, 
monitoring van de sociale media (scraping 
en harvesting voor dataminingconnecties), 
International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI)-catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de 
effecten op grondrechten en op de 
dynamiek van strafrechtstelsels van de 
bovengenoemde toepassingen sterk 
uiteenlopen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Recital G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat AI-toepassingen 
die bij de rechtshandhaving worden 
gebruikt, onder meer bestaan uit 
gezichtsherkenningstechnologie, 
automatische nummerplaatherkenning, 
identificatie van de spreker, 

G. overwegende dat AI-toepassingen 
die bij de rechtshandhaving worden 
gebruikt, onder meer bestaan uit 
gezichtsherkenningstechnologie, 
automatische nummerplaatherkenning, 
identificatie van de spreker, 
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spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom onderzoek 
en analyse van geïdentificeerde 
databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, autonome 
instrumenten voor het opsporen van 
financiële fraude en terrorismefinanciering, 
monitoring van de sociale media (scraping 
en harvesting voor dataminingconnecties), 
International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI)-catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 
de bovengenoemde toepassingen sterk 
uiteenlopen;

spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom onderzoek 
en analyse van geïdentificeerde 
databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, autonome 
instrumenten voor het opsporen van 
financiële fraude en terrorismefinanciering, 
monitoring van de sociale media (scraping 
en harvesting voor dataminingconnecties), 
International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI)-catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 
de bovengenoemde toepassingen, en die 
van andere potentiële of toekomstige AI-
toepassingen op het gebied van de 
rechtshandhaving sterk kunnen 
uiteenlopen;

Or. en

Amendement 58
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Ontwerpresolutie
Recital G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat AI-toepassingen 
die bij de rechtshandhaving worden 
gebruikt, onder meer bestaan uit 
gezichtsherkenningstechnologie, 
automatische nummerplaatherkenning, 
identificatie van de spreker, 
spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom onderzoek 
en analyse van geïdentificeerde 

G. overwegende dat AI-toepassingen 
die bij de rechtshandhaving worden 
gebruikt, onder meer bestaan uit 
gezichtsherkenningstechnologie, 
automatische nummerplaatherkenning, 
identificatie van de spreker, 
spraakidentificatie, 
spraakafzientechnologieën, fonetisch 
toezicht (d.w.z. algoritmen voor 
geweerschotdetectie), autonoom onderzoek 
en analyse van geïdentificeerde 
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databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, autonome 
instrumenten voor het opsporen van 
financiële fraude en terrorismefinanciering, 
monitoring van de sociale media (scraping 
en harvesting voor dataminingconnecties), 
International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI)-catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 
de bovengenoemde toepassingen sterk 
uiteenlopen;

databanken, prognoses (voorspellend 
politiewerk en analyse van 
misdaadhotspots), instrumenten voor het 
opsporen van gedrag, autonome 
instrumenten voor het opsporen van 
financiële fraude en terrorismefinanciering, 
monitoring van de sociale media (scraping 
en harvesting voor dataminingconnecties), 
International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI)-catchers, en geautomatiseerde 
bewakingssystemen waarin verschillende 
detectiemogelijkheden zijn verwerkt (zoals 
camera’s voor hartslagdetectie en 
thermische camera’s); overwegende dat de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 
de bovengenoemde toepassingen sterk 
uiteenlopen, evenals de potentieel 
significante effecten op de bescherming 
van de grondrechten;

Or. en

Amendement 59
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat AI-instrumenten 
en -toepassingen ook wereldwijd door de 
rechterlijke macht worden gebruikt, onder 
meer bij veroordeling, de berekening van 
de kans op recidive en de vaststelling van 
de proeftijd;

H. overwegende dat AI-instrumenten 
en -toepassingen in sommige landen ook 
door de rechterlijke macht worden 
gebruikt, onder meer bij veroordeling, de 
berekening van de kans op recidive en de 
vaststelling van de proeftijd en dat in de 
Europese Unie, op enkele lidstaten na, het 
gebruik ervan op dit moment 
hoofdzakelijk beperkt blijft tot het civiel 
gebied;

Or. it

Amendement 60
Patrick Breyer
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat AI-instrumenten 
en -toepassingen ook wereldwijd door de 
rechterlijke macht worden gebruikt, onder 
meer bij veroordeling, de berekening van 
de kans op recidive en de vaststelling van 
de proeftijd;

H. overwegende dat AI-instrumenten 
en -toepassingen ook wereldwijd door de 
rechterlijke macht worden gebruikt, onder 
meer bij veroordeling, de berekening van 
de kans op recidive en de vaststelling van 
de proeftijd; overwegende dat dit heeft 
geleid tot verstoorde en kleinere kansen 
voor kleurlingen en andere minderheden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat AI-instrumenten 
en -toepassingen ook wereldwijd door de 
rechterlijke macht worden gebruikt, onder 
meer bij veroordeling, de berekening van 
de kans op recidive en de vaststelling van 
de proeftijd;

H. overwegende dat AI-instrumenten 
en -toepassingen ook wereldwijd door de 
rechterlijke macht worden gebruikt, onder 
meer bij veroordeling, de berekening van 
de kans op recidive en de vaststelling van 
de proeftijd, onlinegeschillenbeslechting, 
beheer van de jurisprudentie en het 
toegankelijker maken van het recht;

Or. en

Amendement 62
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat AI-instrumenten 
en -toepassingen ook wereldwijd door de 
rechterlijke macht worden gebruikt, onder 
meer bij veroordeling, de berekening van 
de kans op recidive en de vaststelling van 
de proeftijd;

H. overwegende dat AI-instrumenten 
en -toepassingen ook wereldwijd door de 
rechterlijke macht worden gebruikt, onder 
meer bij het nemen van beslissingen over 
voorlopige hechtenis, veroordeling, de 
berekening van de kans op recidive en de 
vaststelling van de proeftijd;

Or. en

Amendement 63
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat AI-instrumenten 
en -toepassingen ook wereldwijd door de 
rechterlijke macht worden gebruikt, onder 
meer bij veroordeling, de berekening van 
de kans op recidive en de vaststelling van 
de proeftijd;

H. overwegende dat AI-instrumenten 
en -toepassingen ook door de rechterlijke 
macht van enkele landen worden gebruikt, 
onder meer bij veroordeling, de berekening 
van de kans op recidive en de vaststelling 
van de proeftijd;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat AI-toepassingen 
voor rechtshandhavingsinstanties en de 
rechterlijke macht zich in verschillende 
fasen van ontwikkeling bevinden, van de 
conceptualiserings-, de prototyping- en de 
evaluatiefase tot de fase van gebruik na 
goedkeuring; overwegende dat er in de 
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toekomst nieuwe gebruiksmogelijkheden 
kunnen ontstaan naarmate de technologie 
volwassener wordt als gevolg van 
wereldwijd intensief wetenschappelijk 
onderzoek;

Or. en

Amendement 65
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat AI het potentieel 
heeft om als analyse- en 
onderzoeksinstrument een vast onderdeel 
van ons strafrechtelijk ecosysteem te 
worden;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het gebruik van 
AI bij rechtshandhaving een aantal 
potentiële risico’s met zich meebrengt, 
zoals ondoorzichtige besluitvorming, 
verschillende vormen van discriminatie, en 
risico’s in het kader van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, de bescherming van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
en het vermoeden van onschuld;

I. overwegende dat het gebruik van 
AI bij rechtshandhaving een aantal 
potentiële risico’s met zich meebrengt, 
zoals ondoorzichtige besluitvorming, 
verschillende vormen van discriminatie en 
fouten die inherent zijn aan het 
onderliggende algoritme, en die kunnen 
worden versterkt door feedbackloops, 
evenals risico’s in het kader van de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, de 
bescherming van de vrijheid van 
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meningsuiting en informatie, en het 
vermoeden van onschuld; overwegende dat 
de omvang van deze risico’s uiteenloopt 
tussen verschillende toepassingen, 
afhankelijk van het doel ervan;

Or. en

Amendement 67
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het gebruik van 
AI bij rechtshandhaving een aantal 
potentiële risico’s met zich meebrengt, 
zoals ondoorzichtige besluitvorming, 
verschillende vormen van discriminatie, en 
risico’s in het kader van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, de bescherming van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
en het vermoeden van onschuld;

I. overwegende dat het gebruik van 
AI bij rechtshandhaving een aantal risico’s 
met zich meebrengt, zoals ondoorzichtige 
besluitvorming, verschillende vormen van 
discriminatie, en risico’s in het kader van 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, de 
bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting en informatie, het 
vermoeden van onschuld en, niet 
onbelangrijk in het strafrechtdomein, 
enorme risico’s voor de vrijheid en 
veiligheid van personen;

Or. en

Amendement 68
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het gebruik van 
AI bij rechtshandhaving een aantal 
potentiële risico’s met zich meebrengt, 
zoals ondoorzichtige besluitvorming, 

I. overwegende dat het gebruik van 
AI bij rechtshandhaving een aantal 
potentiële risico’s met zich meebrengt, 
zoals ondoorzichtige besluitvorming, een 
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verschillende vormen van discriminatie, en 
risico’s in het kader van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, de bescherming van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
en het vermoeden van onschuld;

afschrikkend effect, verschillende vormen 
van discriminatie, en risico’s in het kader 
van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, de 
bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting en informatie, het 
vermoeden van onschuld en het recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte en 
een eerlijk proces;

Or. en

Amendement 69
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het gebruik van 
AI bij rechtshandhaving een aantal 
potentiële risico’s met zich meebrengt, 
zoals ondoorzichtige besluitvorming, 
verschillende vormen van discriminatie, en 
risico’s in het kader van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, de bescherming van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
en het vermoeden van onschuld;

I. overwegende dat het gebruik van 
AI bij rechtshandhaving een aantal grote 
risico’s voor de bescherming van de 
grondrechten van personen met zich 
meebrengt, zoals ondoorzichtige 
besluitvorming, verschillende vormen van 
discriminatie, en risico’s in het kader van 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, de 
bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting en informatie, en het 
vermoeden van onschuld;

Or. en

Amendement 70
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het gebruik van 
AI bij rechtshandhaving een aantal 

I. overwegende dat het gebruik van 
AI bij rechtshandhaving een aantal grote 
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potentiële risico’s met zich meebrengt, 
zoals ondoorzichtige besluitvorming, 
verschillende vormen van discriminatie, en 
risico’s in het kader van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, de bescherming van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
en het vermoeden van onschuld;

risico’s met zich meebrengt, zoals 
ondoorzichtige besluitvorming, 
verschillende vormen van discriminatie, en 
risico’s in het kader van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, de bescherming van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
en het vermoeden van onschuld;

Or. en

Amendement 71
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat voorspellende 
politiesystemen zwaar op historische 
gegevens steunen, die niet per se neutraal 
zijn, en de kans groot is dat 
politiemethoden of -strategieën die op die 
gegevens zijn gebaseerd bestaande 
vertekeningen zullen reproduceren. 
overwegende dat een gebrek aan 
neutraliteit een versterkend effect kan 
hebben, wat betekent dat die 
vertekeningen elk jaar toenemen als 
politiediensten vertrouwen op gegevens 
van het voorgaande jaar bij het vaststellen 
van de doelstellingen voor het komende 
jaar1 bis;

_________________
1 bis Williams, Patrick and Kind, Eric 
(2019), Data-driven Policing: The 
hardwiring of discriminatory policing 
practices across Europe. Project Report, 
Europees Netwerk tegen racisme (ENAR).

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat 
rechtshandhavingsinstanties en de 
rechterlijke macht in sommige landen 
meer gebruikmaken van AI-toepassingen 
dan die van andere landen, hetgeen deels 
is te wijten aan een gebrek aan 
regelgeving en verschillen in regelgeving 
die het gebruik van AI voor bepaalde 
doeleinden mogelijk maken of juist 
verbieden;

Or. en

Amendement 73
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat personen die tot 
een etnische minderheidsgroep behoren 
een veel grotere kans lopen om staande te 
worden gehouden door de politie en te 
worden vervolgd en veroordeeld tot een 
gevangenisstraf dan de “gewone” 
bevolking; overwegende dat, zoals 
commissaris Vestager heeft erkend in 
haar toespraak op het Europese AI-forum 
van 30 juni 2020, migranten en personen 
die tot bepaalde etnische groepen behoren 
het mikpunt kunnen worden van 
voorspellende politietechnieken die alle 
aandacht van 
rechtshandhavingsinstanties op hen richt;

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

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat AI-systemen die 
worden gebruikt door 
rechtshandhavingsinstanties ook kwetsbaar 
zijn voor door AI aangedreven aanvallen; 
overwegende dat de daaruit voortvloeiende 
schade in deze situaties potentieel nog 
aanzienlijker is en kan leiden tot een 
exponentiële toename van de schade voor 
zowel individuen als groepen;

J. overwegende dat AI-systemen die 
worden gebruikt door 
rechtshandhavingsinstanties en de 
rechterlijke macht ook kwetsbaar zijn voor 
door AI aangedreven aanvallen of 
gegevensvergiftiging, waarbij verkeerde 
gegevensreeksen worden ingevoerd om 
vertekende resultaten te produceren; 
overwegende dat de daaruit voortvloeiende 
schade in deze situaties potentieel zeer 
aanzienlijk is en kan leiden tot een grote 
toename van de schade voor zowel 
individuen als groepen;

Or. en

Amendement 75
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat AI-systemen die 
worden gebruikt door 
rechtshandhavingsinstanties ook kwetsbaar 
zijn voor door AI aangedreven aanvallen; 
overwegende dat de daaruit voortvloeiende 
schade in deze situaties potentieel nog 
aanzienlijker is en kan leiden tot een 
exponentiële toename van de schade voor 
zowel individuen als groepen;

J. overwegende dat AI-systemen die 
worden gebruikt door 
rechtshandhavingsinstanties ook kwetsbaar 
zijn voor aanvallen tegen 
informatiesystemen; overwegende dat de 
daaruit voortvloeiende schade in deze 
situaties potentieel nog aanzienlijker is en 
kan leiden tot een exponentiële toename 
van de schade voor zowel individuen als 
groepen;
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Or. en

Amendement 76
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat recente gevallen 
hebben laten zien dat AI-instrumenten, 
zoals gezichtsherkenning, niet perfect zijn 
en fouten kunnen maken; overwegende 
dat in het strafrecht fouten dramatische 
gevolgen kunnen hebben; overwegende 
dat – indachtig de zegswijze “liever tien 
schuldigen op vrije voeten dan één 
onschuldige in de gevangenis” – bij het 
gebruik van AI-technologieën op dit 
gebied een zeer grote zorgvuldigheid aan 
de dag moet worden gelegd;

Or. en

Amendement 77
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat systemen voor 
geautomatiseerde besluitvorming en op AI 
gebaseerde algoritmen niet mogen worden 
gebruikt voor het nemen van besluiten, en 
dat het definitieve besluit in het strafrecht 
altijd moet worden genomen door een 
mens, voor wie AI louter een hulpmiddel 
moet zijn;

Or. it
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Amendement 78
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat het gebruik van 
AI op dit gebied niet mag worden gezien 
als een louter technisch vraagstuk, 
namelijk hoe de nauwkeurigheid en 
doeltreffendheid van die instrumenten 
kunnen worden gewaarborgd, maar als 
een cruciaal politiek element van het 
ontwerp en de doelstellingen van 
rechtshandhavings- en strafrechtstelsels, 
die onvermijdelijk van grote invloed zijn 
op de levens en de grondrechten van 
mensen;

Or. en

Amendement 79
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat volledige 
handhaving van de wet een droom is die 
niet ten koste van alles mag worden 
nagejaagd; overwegende dat het opsporen 
en vervolgen van alle gepleegde strafbare 
feiten niet mogelijk is, tenzij er wordt 
overgegaan op alomtegenwoordige 
surveillance; overwegende dat het 
opsporen van alle vormen van illegaal 
gedrag met hetzelfde hoge niveau van 
doeltreffendheid geen rechtmatig doel is 
in democratische samenlevingen die de 
privacy van personen respecteren en die, 
om die privacy te beschermen, bereid zijn 
te accepteren dat niet alle illegale 
gedragingen worden bestraft;
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Or. en

Amendement 80
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging J quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quinquies. overwegende dat 
wereldwijd steeds meer autoriteiten en 
wetgevers het gebruik van 
gezichtsherkenning door 
rechtshandhavingsinstanties hebben 
verboden of overwegen dat te doen; 
overwegende dat na de protesten tegen de 
moord op George Floyd, Amazon, 
Microsoft en IBM politiediensten de 
toegang tot hun 
gezichtsherkenningstechnologieën hebben 
geweigerd en overheden overal ter wereld 
hebben opgeroepen om het gebruik van 
gezichtsherkenning te reguleren;

Or. en

Amendement 81
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging J sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J sexies. overwegende dat EU-
instrumenten voor gerechtelijke 
samenwerking, zoals het Europees 
aanhoudingsbevel, niets afdoen aan de 
verplichting om de in artikel 6 VWEU 
vervatte grondrechten en rechtsbeginselen 
te eerbiedigen; overwegende dat het HvJ-
EU meerdere keren heeft verklaard dat 
wederzijds vertrouwen niet blind is en dat 
de uitvoerende gerechtelijke autoriteit 
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mogelijk verplicht is te beoordelen of er 
een reëel risico bestaat dat de 
grondrechten van de betrokkene worden 
geschonden als deze wordt overgeleverd 
aan de uitvaardigende staat; overwegende 
dat het HvJ-EU dit beginsel zowel heeft 
toegepast op een potentiële schending van 
het verbod op foltering en inhumane en 
vernederende behandeling als op het recht 
op een eerlijk proces;

Or. en

Amendement 82
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging J septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J septies. overwegende dat het 
moderne liberale strafrecht is gebaseerd 
op het idee dat staatsautoriteiten pas op 
een strafbaar feit reageren nadat het is 
gepleegd, zonder ervan uit te gaan dat 
mensen gevaarlijk zijn en permanent 
moeten worden gemonitord om mogelijke 
wetsovertredingen te voorkomen; 
overwegende dat op AI gebaseerde 
surveillancetechnologieën die benadering 
in hoge mate uitdagen en wetgevers 
overal ter wereld dwingen tot een 
grondige analyse van de gevolgen van het 
gebruik van technologieën die de rol van 
mensen in de rechtshandhaving en de 
rechtspleging verkleinen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herhaalt dat, aangezien de 
verwerking van grote hoeveelheden 
gegevens de kern vormt van AI, het recht 
op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens van 
toepassing is op alle gebieden van AI, en 
dat het rechtskader van de Unie voor 
gegevensbescherming en privacy volledig 
moet worden nageleefd;

1. verwelkomt de positieve bijdrage 
van AI-toepassingen aan het werk van 
politiële en gerechtelijke instanties in de 
Unie als essentiële technologie die de 
veiligheid en bescherming van burgers 
kan helpen waarborgen; wijst daarbij op 
bijvoorbeeld het verbeterde beheer van 
jurisprudentie met behulp van tools met 
extra zoekopties; is van mening dat er een 
breed scala aan andere potentiële 
gebruikstoepassingen van AI door 
politiële en gerechtelijke instanties moet 
worden verkend, onderworpen aan 
methodologische waarborgen en 
wetenschappelijke beoordelingen; herhaalt 
dat, aangezien de verwerking van grote 
hoeveelheden gegevens de kern vormt van 
AI, het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens van toepassing is op alle 
gebieden van AI, en dat het rechtskader 
van de Unie voor gegevensbescherming en 
privacy volledig moet worden nageleefd;

Or. en

Amendement 84
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herhaalt dat, aangezien de 
verwerking van grote hoeveelheden 
gegevens de kern vormt van AI, het recht 
op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens van 
toepassing is op alle gebieden van AI, en 
dat het rechtskader van de Unie voor 
gegevensbescherming en privacy volledig 
moet worden nageleefd;

1. herhaalt dat, aangezien de 
verwerking van grote hoeveelheden 
gegevens de kern vormt van AI, het recht 
op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens van 
toepassing is op alle gebieden van AI, en 
dat het rechtskader van de Unie en de 
rechtskaders van de lidstaten voor 
gegevensbescherming en privacy volledig 
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moeten worden nageleefd;

Or. es

Amendement 85
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de EU reeds 
gegevensbeschermingsnormen voor de 
rechtshandhaving heeft vastgesteld, die de 
grondslag voor de toekomstige regulering 
van AI vormen; herinnert eraan dat elke 
verwerking van persoonsgegevens 
rechtmatig en billijk moet zijn, dat de 
doeleinden van de verwerking welbepaald, 
uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigd moeten zijn, dat alleen 
gegevens mogen worden verwerkt die 
toereikend en ter zake dienend zijn en die 
niet bovenmatig zijn in verhouding tot het 
doeleinde waarvoor zij worden verwerkt, 
dat de verwerkte gegevens nauwkeurig 
moeten zijn en zo nodig moeten worden 
bijgewerkt (onnauwkeurige gegevens 
moeten, afhankelijk van het doel 
waarvoor ze anders zouden worden 
bewaard, worden gecorrigeerd of gewist), 
en dat ze niet langer mogen worden 
bewaard dan noodzakelijk is en op veilige 
wijze moeten worden verwerkt;

Or. en

Amendement 86
Klára Dobrev, Eva Kaili

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen;

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen; merkt op dat artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën zodanig moeten worden 
ontwikkeld, ingevoerd of gebruikt dat de 
mogelijke identificatie van personen aan 
de hand van eerder op basis van 
anonimiteit of pseudonimiteit verwerkte 
gegevens en de productie van nieuwe, 
potentieel gevoelige gegevens en vormen 
van geautomatiseerde categorisering 
wordt voorkomen;

Or. en

Amendement 87
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen;

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, menselijke 
waardigheid, voorkoming van schade, 
transparantie, onpartijdigheid en 
nauwkeurigheid, billijkheid en 
verklaarbaarheid van het gebruik van 
biometrische herkenningstechnologieën 
volledig in acht moeten nemen en 
garantie van menselijke controle voor de 
gebruiker, vrij verkeer, het vermoeden van 
onschuld en de rechten van de verdediging, 
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vrijheid van meningsuiting en informatie, 
vrijheid van vergadering en vereniging, 
gelijkheid voor de wet, en het recht op een 
effectief rechtsmiddel en een eerlijk proces 
moeten waarborgen;

Or. en

Amendement 88
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen;

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, met inbegrip van het 
zwijgrecht, de vrijheid van meningsuiting 
en informatie, de vrijheid van vergadering 
en vereniging, gelijkheid voor de wet, en 
het recht op een effectief rechtsmiddel en 
een eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen; benadrukt dat het gebruik van AI 
moet worden verboden wanneer dit 
duidelijk onverenigbaar is met de 
grondrechten;

Or. en

Amendement 89
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
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van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen;

van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen en gericht moeten zijn op ethische 
en deontologische problemen die 
voortkomen uit het feit dat rechterlijke 
instanties mogelijk minder 
verantwoordelijkheid zullen dragen;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen;

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, en het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie volledig in acht moeten 
nemen;

Or. en

Amendement 91
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen;

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen en rekening moeten houden met 
het beginsel van de educatieve functie van 
straf;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen;

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, het 
beginsel van gelijkheid van wapens, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen;

Or. en

Amendement 93
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Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, vrijheid van meningsuiting 
en informatie, vrijheid van vergadering en 
vereniging, gelijkheid voor de wet, en het 
recht op een effectief rechtsmiddel en een 
eerlijk proces, volledig in acht moeten 
nemen;

2. bevestigt nogmaals dat alle AI-
oplossingen voor de rechtshandhaving en 
de rechterlijke macht ook de beginselen 
van non-discriminatie, vrij verkeer, het 
vermoeden van onschuld en de rechten van 
de verdediging, motiveringsplicht, vrijheid 
van meningsuiting en informatie, vrijheid 
van vergadering en vereniging, gelijkheid 
voor de wet, en het recht op een effectief 
rechtsmiddel en een eerlijk proces, volledig 
in acht moeten nemen;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat het gebruik van 
biometrische gegevens, zoals 
gezichtsherkenningstechnologieën, in 
bredere zin verband houdt met het 
beginsel van menselijke waardigheid, dat 
ten grondslag ligt aan alle door het 
Handvest van de grondrechten 
gewaarborgde grondrechten; wijst erop 
dat het Hof van Justitie van de EU in zijn 
rechtspraak heeft bevestigd dat het 
grondrecht op waardigheid deel uitmaakt 
van het Unierecht en dat biometrische 
gegevens, waaronder 
gezichtsafbeeldingen, op zodanige wijze 
moeten worden verwerkt dat de menselijke 
waardigheid wordt geëerbiedigd;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderkent dat de snelheid 
waarmee overal ter wereld AI-
toepassingen worden ontwikkeld een 
toekomstgerichte benadering vereist en 
dat het opstellen van een uitputtende lijst 
van toepassingen onbegonnen werk is; 
vraagt in dit verband om een duidelijk en 
samenhangend governancemodel dat de 
eerbiediging van grondrechten waarborgt, 
maar bedrijven en organisaties ook 
toestaat om AI-toepassingen verder te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 96
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat door politiële en 
gerechtelijke instanties gebruikte AI-
toepassingen in alle gevallen moeten 
worden gekwalificeerd als zeer risicovol, 
gegeven de publieke rol en 
verantwoordelijkheden van die instanties 
en de gevolgen van door hen genomen 
besluiten; wijst er daarnaast op dat het 
gebruik van AI-systemen door die 
autoriteiten juridische gevolgen kan 
hebben of van grote invloed op de levens 
van mensen kan zijn;
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Or. en

Amendement 97
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. acht het noodzakelijk om de 
onrealistische verwachtingen, in de zin 
dat technologische oplossingen voor een 
perfecte rechtshandhaving zullen zorgen 
en ervoor zullen zorgen dat alle gepleegde 
feiten kunnen worden opgespoord, te 
temperen;

Or. en

Amendement 98
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is in dit verband van mening dat elk 
AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, beveiligd en 
geschikt voor het beoogde doel moet zijn, 
en de beginselen van billijkheid, 
verantwoordingsplicht, transparantie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, en 
dat de invoering ervan moet worden 
onderworpen aan een strikte 
noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets;

3. is in dit verband van mening dat elk 
AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, beveiligd en 
geschikt voor het beoogde doel moet zijn, 
en de beginselen van billijkheid, 
verantwoordingsplicht, transparantie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, en 
dat de invoering ervan moet worden 
onderworpen aan een strikte 
noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets; 
dringt er bij de EU en nationale wetgevers 
op aan om de vijf beginselen van het door 
de Europese Commissie voor Efficiëntie 
in Justitie (Cepej) van de Raad van 
Europa opgestelde Ethisch Handvest over 
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het gebruik van kunstmatige intelligentie 
in gerechtelijke systemen en hun 
omgeving zeer serieus te nemen en om 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
door de Cepej geïdentificeerde 
“gebruikstoepassingen die met uiterste 
terughoudendheid dienen te worden 
overwogen”;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is in dit verband van mening dat elk 
AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, beveiligd en 
geschikt voor het beoogde doel moet zijn, 
en de beginselen van billijkheid, 
verantwoordingsplicht, transparantie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, en 
dat de invoering ervan moet worden 
onderworpen aan een strikte 
noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets;

3. is in dit verband van mening dat 
waarborgen evenredig moeten zijn aan de 
potentiële risico’s die aan het gebruik van 
AI-toepassingen zijn verbonden; is van 
oordeel dat elk AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, robuust, 
beveiligd en geschikt voor het beoogde 
doel moet zijn, en de beginselen van 
billijkheid, verantwoordingsplicht, 
transparantie, non-discriminatie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, en 
dat de invoering ervan moet worden 
onderworpen aan een strikte 
noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is in dit verband van mening dat elk 
AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, beveiligd en 
geschikt voor het beoogde doel moet zijn, 
en de beginselen van billijkheid, 
verantwoordingsplicht, transparantie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, en 
dat de invoering ervan moet worden 
onderworpen aan een strikte 
noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets;

3. is in dit verband van mening dat elk 
AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, beveiligd en 
geschikt voor het beoogde doel moet zijn, 
en de beginselen van billijkheid, 
verantwoordingsplicht, transparantie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, en 
dat de invoering ervan moet worden 
onderworpen aan een strikte 
noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets; 
wijst erop dat het vertrouwen van burgers 
in in de EU ontwikkelde en gebruikte AI 
zal afhangen van de volledige vervulling 
van deze criteria;

Or. en

Amendement 101
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is in dit verband van mening dat elk 
AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, beveiligd en 
geschikt voor het beoogde doel moet zijn, 
en de beginselen van billijkheid, 
verantwoordingsplicht, transparantie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, en 
dat de invoering ervan moet worden 
onderworpen aan een strikte 
noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets;

3. is in dit verband van mening dat elk 
AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, beveiligd en 
geschikt voor het beoogde doel moet zijn, 
en de beginselen van billijkheid, 
verantwoordingsplicht, transparantie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, dat 
de invoering ervan moet worden 
onderworpen aan een strikte 
noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets 
en dat het recht van de betrokkenen op 
toegang tot de resultaten die zijn 
gegenereerd of verkregen met behulp van 
AI-instrumenten moet worden 
gewaarborgd;
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Or. it

Amendement 102
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is in dit verband van mening dat elk 
AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, beveiligd en 
geschikt voor het beoogde doel moet zijn, 
en de beginselen van billijkheid, 
verantwoordingsplicht, transparantie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, en 
dat de invoering ervan moet worden 
onderworpen aan een strikte 
noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets;

3. is in dit verband van mening dat elk 
AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, beveiligd en 
geschikt voor het beoogde doel moet zijn, 
en de beginselen van 
gegevensminimalisering, billijkheid, 
verantwoordingsplicht, transparantie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, en 
dat de ontwikkeling, de invoering en het 
gebruik ervan moet worden onderworpen 
aan een strikte noodzakelijkheids- en 
evenredigheidstoets;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is in dit verband van mening dat elk 
AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, beveiligd en 
geschikt voor het beoogde doel moet zijn, 
en de beginselen van billijkheid, 
verantwoordingsplicht, transparantie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, en 

3. is in dit verband van mening dat elk 
AI-instrument dat door de 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht is ontwikkeld of 
gebruikt, ten minste veilig, beveiligd en 
geschikt voor het beoogde doel moet zijn, 
en de beginselen van billijkheid, 
verantwoordingsplicht, transparantie en 
verklaarbaarheid in acht moet nemen, en 
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dat de invoering ervan moet worden 
onderworpen aan een strikte 
noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets;

dat de invoering ervan moet worden 
onderworpen aan een risicobeoordeling en 
een strikte noodzakelijkheids- en 
evenredigheidstoets;

Or. en

Amendement 104
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat elk besluit over 
een natuurlijke persoon dat uitsluitend is 
gebaseerd op geautomatiseerde 
verwerking, met inbegrip van profilering, 
en dat voor de betrokkene een negatief 
rechtsgevolg produceert of op andere 
wijze gevolgen voor die persoon heeft, 
door het Unierecht is verboden, tenzij 
Unie- of nationaal recht waarin ten 
minste wordt voorzien in het recht op 
menselijke tussenkomst anders bepaalt; 
herinnert eraan dat als gevolg van de 
uitvoerende functie van 
rechtshandhavingsinstanties en hun 
acties, besluiten op het gebied van 
rechtshandhaving bijna altijd 
rechtsgevolgen voor de betrokken persoon 
hebben; roept de Commissie, het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en andere 
onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten op om wetgevingsvoorstellen, 
of ten minste richtsnoeren, aanbevelingen 
en beste praktijken te presenteren waarin 
de criteria en voorwaarden voor op basis 
van profilering genomen besluiten en het 
gebruik van AI voor 
rechtshandhavingsdoeleinden nader 
worden gespecificeerd;

Or. en
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Amendement 105
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
dat bij het gebruik van AI en de daarmee 
verbonden technologieën in 
strafrechtstelsels strenge ethische 
beginselen worden nageleefd, zoals de 
beginselen die zijn genoemd in het 
Europees Ethisch Handvest over het 
gebruik van kunstmatige intelligentie in 
gerechtelijke systemen en hun omgeving 
van de Raad van Europa, oftewel de 
beginselen van respect voor fundamentele 
rechten, non-discriminatie, kwaliteit en 
veiligheid, en transparantie, 
onpartijdigheid en rechtvaardigheid, en 
het beginsel “onder controle van de 
gebruiker”;

Or. it

Amendement 106
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept het recht van partijen 
op toegang tot het 
gegevensverzamelingsproces en 
prognostische beoordelingen ter 
voorkoming van criminaliteit, de 
catalogisering en evaluatie van 
strafrechtelijk bewijs, de preventieve 
beoordeling van verdachten als mogelijk 
gevaar voor de samenleving en van het 
risico op recidivisme, de door AI 
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geproduceerde of verkregen output voor 
kennisgevingsprocedures en de rol van AI 
en aanverwante technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving en het 
voorkomen van misdrijven;

Or. en

Amendement 107
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat het gebruik van AI 
op dit gebied risico’s voor de waarborging 
van de mensenrechten – met name de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, gegevensbescherming en een 
eerlijk proces – met zich meebrengen en 
er in de toekomst mogelijk nieuwe, nu nog 
onbekende risico’s zullen ontstaan; dringt 
erop aan om het voorzorgsbeginsel 
centraal te stellen in alle wettelijke kaders 
voor AI;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. beklemtoont dat er strikte 
regelingen moeten worden vastgesteld 
voor het gebruik van 
gezichtsherkenningstechnieken binnen 
het strafrecht; stelt voor om een voorlopig 
verbod op het gebruik ervan aan te 
bevelen totdat deze regelingen zijn 
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opgesteld;

Or. fr

Amendement 109
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. acht het van essentieel belang voor 
zowel de effectiviteit van de uitoefening 
van verdedigingsrechten als voor de 
transparantie van nationale 
strafrechtstelsels dat een specifiek, 
duidelijk en precies wettelijk kader 
voorziet in de voorwaarden, modaliteiten 
en consequenties van het gebruik van AI 
op dit gebied, evenals in de rechten van de 
betrokkenen, met inbegrip van 
verhaalsmogelijkheden voor de rechter; 
benadrukt dat bij gebreke van een 
dergelijk wettelijk kader er op dit gebied 
geen gebruik mag worden gemaakt van 
AI;

Or. en

Amendement 110
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. dringt er bij de uitvoerende 
autoriteiten op aan om bij het nemen van 
besluiten op uitleverings- of 
overleveringsverzoeken van derde landen 
of andere lidstaten te beoordelen of het 
gebruik van AI in het verzoekende of 
uitvaardigende land afbreuk doet aan het 
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wezen van het grondrecht op een eerlijk 
proces; is van mening dat de eerste stap 
van een dergelijke beoordeling moet 
worden uitgevoerd “op basis van 
objectieve, betrouwbare, nauwkeurige en 
naar behoren bijgewerkte gegevens over 
het functioneren van het gerechtelijk 
apparaat in de uitvaardigende lidstaat” 
(zaak C-216/18 PPU, punt 61); verzoekt 
de Commissie om geactualiseerde 
informatie over het gebruik van AI in de 
politiële en gerechtelijke systemen van de 
lidstaten bekend te maken en om 
richtsnoeren uit te vaardigen voor de 
wijze waarop die beoordelingen moeten 
worden uitgevoerd in het kader van de 
gerechtelijke samenwerking in 
strafzaken; 

Or. en

Amendement 111
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt hoe belangrijk het is om 
grootschalige surveillance door middel van 
AI-technologieën te voorkomen en om 
toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden;

4. is van mening dat, in tegenstelling 
tot geautomatiseerde en 
ongedifferentieerde gegevensverzameling, 
de verzameling van gegevens en 
monitoring van personen moet worden 
beperkt tot personen die worden verdacht 
van strafbare feiten of het uitvoeren van 
de voorbereidingen daarvoor; benadrukt 
hoe belangrijk het is om grootschalige 
surveillance door middel van AI-
technologieën te voorkomen en om 
toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden; verzoekt de Commissie om door 
middel van wetgevings- en andere 
instrumenten, en indien nodig door 
middel van inbreukprocedures, een 
verbod in te stellen op de verwerking van 
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biometrische persoonsgegevens voor 
rechtshandhavingsdoeleinden die kan 
leiden tot grootschalige surveillance in 
publieke ruimten; verzoekt de Commissie 
te stoppen met de financiering van 
biometrisch onderzoek en biometrische 
toepassingen indien dat onderzoek of die 
toepassingen zouden kunnen bijdragen tot 
de invoering van grootschalige 
surveillance in publieke ruimten; 
herinnert eraan dat grootschalige 
surveillance door derde landen impliceert 
dat het niveau van gegevensbescherming 
van die landen niet toereikend is, zoals het 
Hof van Justitie heeft bevestigd in zijn 
arrest in de zaak Schrems I1 bis;
_________________
1 bis Arrest in zaak C-362/14, 6 oktober 
2015.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt hoe belangrijk het is om 
grootschalige surveillance door middel van 
AI-technologieën te voorkomen en om 
toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden;

4. benadrukt hoe belangrijk het is om 
grootschalige surveillance, die per definitie 
niet in overeenstemming is met de 
beginselen van noodzakelijkheid en 
evenredigheid, te voorkomen; is groot 
voorstander van hoge drempels voor en 
transparantie van het gebruik van AI-
technologieën en de toepassingen die erin 
zouden kunnen resulteren; vraagt 
rechtshandhavingsinstanties en de 
rechterlijke macht om zo mogelijk alleen 
gebruik te maken van AI-toepassingen die 
in overeenstemming zijn met het beginsel 
van privacy-by-design teneinde 
functieverschuiving te voorkomen;
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt hoe belangrijk het is om 
grootschalige surveillance door middel van 
AI-technologieën te voorkomen en om 
toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden;

4. benadrukt hoe belangrijk het is om 
grootschalige surveillance door middel van 
AI-technologieën te voorkomen en om 
toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om China en de Verenigde 
Staten niet te volgen op het gebied van de 
ontwikkeling van technologieën voor 
grootschalige surveillance, maar om te 
laten zien dat in de EU AI-toepassingen 
alleen kunnen worden gebruikt wanneer 
de grondrechten ten volle worden 
gerespecteerd;

Or. en

Amendement 114
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt hoe belangrijk het is om 
grootschalige surveillance door middel van 
AI-technologieën te voorkomen en om 
toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden;

4. benadrukt hoe belangrijk het is om 
grootschalige surveillance door middel van 
AI-technologieën te voorkomen en om 
toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden; herinnert eraan dat personen 
niet alleen het recht hebben om correct te 
worden geïdentificeerd, maar ook om 
helemaal niet te worden geïdentificeerd, 
tenzij dat wettelijk verplicht is om 
dwingende en legitieme redenen van 
algemeen belang;
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Or. en

Amendement 115
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt hoe belangrijk het is om 
grootschalige surveillance door middel van 
AI-technologieën te voorkomen en om 
toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden;

4. beziet met grote zorg het potentieel 
van grootschalige surveillance door 
middel van AI-technologieën in de 
rechtshandhaving; benadrukt dat het 
absoluut noodzakelijk is om die 
grootschalige surveillance door middel van 
AI-technologieën te voorkomen en om alle 
toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden;

Or. en

Amendement 116
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt hoe belangrijk het is om 
grootschalige surveillance door middel van 
AI-technologieën te voorkomen en om 
toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden;

4. benadrukt hoe belangrijk het is om 
grootschalige surveillance door middel van 
AI-technologieën, en in het bijzonder 
gezichtsherkenning, te voorkomen en om 
toepassingen die erin zouden resulteren, te 
verbieden;

Or. en

Amendement 117
Klára Dobrev, Eva Kaili

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wenst de aandacht te richten op de 
technologische vooruitgang van drones 
die worden gebruikt in politie- en militaire 
acties; dringt er bij de Commissie op aan 
om een gedragscode voor het gebruik van 
drones op te stellen, gezien de grote 
schade die ze onder mensen kunnen 
aanrichten indien ze in de toekomst vaker 
als wapen worden ingezet;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat technologie kan 
worden herbestemd, en vraagt om strikte 
democratische controle en strikt 
democratisch toezicht op door 
overheidsinstanties gebruikte AI-
technologieën die kunnen worden 
herbestemd voor grootschalige 
surveillance of grootschalige profilering;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt dat waarborgen tegen 
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misbruik van AI-technologie door 
overheden ook politiek gemotiveerd 
moeten zijn en overal in de Unie uniform 
moeten worden toegepast;

Or. en

Amendement 120
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op het potentieel voor 
vooringenomenheid en discriminatie als 
gevolg van het gebruik van AI-
toepassingen en instrumenten voor 
machinaal leren; merkt op dat 
vooringenomenheid inherent kan zijn aan 
de onderliggende gegevensreeksen, met 
name wanneer historische gegevens 
worden gebruikt, ingevoerd door de 
ontwikkelaars van de algoritmen of 
gegenereerd wanneer de systemen in reële 
omgevingen worden toegepast;

5. wijst op het potentieel voor 
vooringenomenheid en discriminatie als 
gevolg van het gebruik van AI-
toepassingen en instrumenten voor 
machinaal leren; merkt op dat 
vooringenomenheid inherent kan zijn aan 
de onderliggende gegevensreeksen, met 
name wanneer historische gegevens 
worden gebruikt, ingevoerd door de 
ontwikkelaars van de algoritmen of 
gegenereerd wanneer de systemen in reële 
omgevingen worden toegepast; herinnert 
aan zijn resolutie van 19 juni 2020 over 
de antiracismedemonstraties na de dood 
van George Floyd; wijst erop dat 
wijdverbreid racisme in de praktijk bij de 
politiediensten nog steeds bestaat; 
onderstreept dat dit onvermijdelijk leidt tot 
racistische vertekeningen in door AI 
gegenereerde bevindingen, scores en 
aanbevelingen; herhaalt daarom zijn 
oproep aan de lidstaten om de brede 
invoering van antidiscriminatiebeleid te 
bevorderen en nationale actieplannen 
tegen racisme te ontwikkelen, ook ten 
aanzien van politie en justitie, in nauwe 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld en de betrokken 
gemeenschappen, en om meer te doen om 
de diversiteit binnen politiediensten te 
vergroten en kaders voor dialoog en 
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samenwerking tussen politiediensten en 
gemeenschappen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 121
Klára Dobrev, Eva Kaili

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op het potentieel voor 
vooringenomenheid en discriminatie als 
gevolg van het gebruik van AI-
toepassingen en instrumenten voor 
machinaal leren; merkt op dat 
vooringenomenheid inherent kan zijn aan 
de onderliggende gegevensreeksen, met 
name wanneer historische gegevens 
worden gebruikt, ingevoerd door de 
ontwikkelaars van de algoritmen of 
gegenereerd wanneer de systemen in reële 
omgevingen worden toegepast;

5. wijst op het potentieel voor 
vooringenomenheid en discriminatie als 
gevolg van het gebruik van AI-
toepassingen en instrumenten voor 
machinaal leren; merkt op dat 
vooringenomenheid inherent kan zijn aan 
de onderliggende gegevensreeksen, met 
name wanneer historische gegevens 
worden gebruikt, ingevoerd door de 
ontwikkelaars van de algoritmen of 
gegenereerd wanneer de systemen in reële 
omgevingen worden toegepast; 
onderstreept dat alle software, algoritmen 
en gegevens die worden gebruikt of 
geproduceerd door in de Unie 
ontwikkelde, geëxploiteerde of gebruikte 
artificiële intelligentie, robotica en 
aanverwante technologieën de 
mensenrechten van personen moeten 
beschermen tegen schendingen door AI-
actoren gedurende de gehele levenscyclus 
van AI-systemen; is van mening dat 
ontwikkelaars van algoritmen een 
beschrijving moeten verstrekken van de 
wijze waarop trainingsgegevens zijn 
verzameld, samen met een verkenning van 
potentiële vooringenomenheden die 
worden gegenereerd door het proces van 
het verzamelen van gegevens door mensen 
of algoritmen;

Or. en
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Amendement 122
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op het potentieel voor 
vooringenomenheid en discriminatie als 
gevolg van het gebruik van AI-
toepassingen en instrumenten voor 
machinaal leren; merkt op dat 
vooringenomenheid inherent kan zijn aan 
de onderliggende gegevensreeksen, met 
name wanneer historische gegevens 
worden gebruikt, ingevoerd door de 
ontwikkelaars van de algoritmen of 
gegenereerd wanneer de systemen in reële 
omgevingen worden toegepast;

5. wijst op het potentieel voor 
vooringenomenheid en discriminatie als 
gevolg van het gebruik van AI-
toepassingen en instrumenten voor 
machinaal leren; merkt op dat 
vooringenomenheid inherent kan zijn aan 
de onderliggende gegevensreeksen, met 
name wanneer historische gegevens 
worden gebruikt, ingevoerd door de 
ontwikkelaars van de algoritmen of 
gegenereerd wanneer de systemen in reële 
omgevingen worden toegepast; herinnert 
eraan dat het resultaat dat wordt 
gegenereerd door AI-toepassingen 
noodzakelijkerwijs wordt beïnvloed door 
de kwaliteit van de gegevens die door die 
toepassingen worden gebruikt en eist dat 
mechanismen worden ingevoerd om de 
kwaliteit van de gegevens, de 
onafhankelijkheid van de bron van de 
gegevens, de onafhankelijkheid van de 
autoriteit die de gegevens verzamelt en de 
toegankelijkheid van de door de AI-
toepassingen gebruikte gegevens voor 
allen te garanderen.

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op het potentieel voor 
vooringenomenheid en discriminatie als 

5. wijst op het potentieel voor 
vooringenomenheid en discriminatie als 
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gevolg van het gebruik van AI-
toepassingen en instrumenten voor 
machinaal leren; merkt op dat 
vooringenomenheid inherent kan zijn aan 
de onderliggende gegevensreeksen, met 
name wanneer historische gegevens 
worden gebruikt, ingevoerd door de 
ontwikkelaars van de algoritmen of 
gegenereerd wanneer de systemen in reële 
omgevingen worden toegepast;

gevolg van het gebruik van AI-
toepassingen en instrumenten voor 
machinaal leren; merkt op dat 
vooringenomenheid inherent kan zijn aan 
de onderliggende gegevensreeksen, met 
name wanneer historische gegevens 
worden gebruikt, ingevoerd door de 
ontwikkelaars van de algoritmen of 
gegenereerd wanneer de systemen in reële 
omgevingen worden toegepast; 
waarschuwt voor soortgelijke potentiële 
vooringenomenheid in de algoritmen van 
AI-systemen; benadrukt dat het absoluut 
noodzakelijk is dat het gebruik van AI 
door politie en justitie in strafzaken geen 
factor voor ongelijkheid, sociale breuken 
of uitsluiting wordt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst op het potentieel voor 
vooringenomenheid en discriminatie als 
gevolg van het gebruik van AI-
toepassingen en instrumenten voor 
machinaal leren; merkt op dat 
vooringenomenheid inherent kan zijn aan 
de onderliggende gegevensreeksen, met 
name wanneer historische gegevens 
worden gebruikt, ingevoerd door de 
ontwikkelaars van de algoritmen of 
gegenereerd wanneer de systemen in reële 
omgevingen worden toegepast;

5. wijst op het potentieel voor 
vooringenomenheid en discriminatie als 
gevolg van het gebruik van AI-
toepassingen en instrumenten voor 
machinaal leren; merkt op dat 
discriminatie kan voortkomen uit aan de 
onderliggende gegevensreeksen inherente 
vooringenomenheid, met name wanneer 
historische gegevens worden gebruikt, 
ingevoerd door de ontwikkelaars van de 
algoritmen of gegenereerd wanneer de 
systemen in reële omgevingen worden 
toegepast;

Or. en
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Amendement 125
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat verschillende steden 
in de Verenigde Staten zijn gestopt met 
hun voorspellende politiesystemen nadat 
in audits of programma’s waarin werd 
geprobeerd het gedrag van personen in 
Chicago en Los Angeles te voorspellen 
bleek dat die discriminerend waren en in 
de praktijk niet werkten; wijst erop dat 
lokale voorspellende systemen zijn 
beëindigd in Los Angeles en andere 
steden die de technologie in gebruik 
hadden genomen; herinnert eraan dat 
tijdens het werkbezoek van de commissie 
LIBE aan de Verenigde Staten in februari 
2020 de leden van de politie van New 
York City en Cambridge, Massachusetts, 
te horen kregen dat die hun voorspellende 
politieprogramma’s hadden afgebouwd 
wegens een gebrek aan effectiviteit en 
waren overgestapt op 
gemeenschapsgericht politiewerk; 
herinnert eraan dat dit heeft geleid tot een 
daling van de criminaliteitscijfers;

Or. en

Amendement 126
Klára Dobrev, Eva Kaili

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat de ontwikkelaar of 
exploitant van AI-systemen die mogelijk 
schade kunnen aanrichten in de vorm van 
vooringenomenheid, discriminatie en 
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aantasting van de privacy ethische 
effectbeoordelingen van die systemen 
moet uitvoeren; merkt op dat in deze 
beoordelingen alle mogelijke morele 
risico’s die zijn verbonden aan de 
toepassing van AI of machinaal leren en 
alle mogelijke ethische risico’s die zouden 
kunnen voortvloeien uit de toepassing in 
kwestie aan de orde moeten komen en dat 
de resultaten van de beoordelingen 
openbaar moeten worden gemaakt; stelt 
voor om alle publieke organen en 
overheidsinstanties die gebruikmaken van 
AI-systemen een ethische 
technologiebeoordeling te laten uitvoeren 
voordat zij een systeem in gebruik nemen;

Or. en

Amendement 127
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat aan de 
onderliggende gegevensreeksen inherente 
vooringenomenheid geleidelijk pleegt toe 
te nemen, met als gevolg dat bestaande 
discriminatie wordt voorgezet en versterkt, 
met name van personen die tot een 
etnische minderheidsgroep of een door 
raciale scheidslijnen gekenmerkte 
gemeenschap behoren; is van mening dat 
een dergelijk effect onaanvaardbaar is, 
met name op het gebied van 
rechtshandhaving;

Or. en

Amendement 128
Cornelia Ernst
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Ontwerpresolutie
Overweging 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. benadrukt dat gegevensreeksen en 
algoritmische systemen die worden 
gebruikt voor het produceren van 
classificaties, beoordelingen en 
voorspellingen in de verschillende fasen 
van de gegevensverwerking voor de 
ontwikkeling van AI en aanverwante 
technologieën, ook kunnen resulteren in 
een gedifferentieerde behandeling en 
indirecte discriminatie van groepen van 
personen met vergelijkbare kenmerken; 
vraagt om rigoureus onderzoek naar AI-
classificatiepraktijken en de schade die 
deze veroorzaken; beklemtoont dat AI-
technologieën vereisen dat dit vakgebied 
de niet-technische disciplines bij elkaar 
moet brengen die dergelijke kwesties 
doorgaans onderzoeken, waaronder 
wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek, “critical race studies”, 
“disability studies”, en andere disciplines 
die zich bezighouden met de sociale 
context, onder meer de manier waarop 
verschillen worden geconstrueerd, 
classificeringswerkzaamheden en de 
gevolgen ervan; benadrukt dat er daarom 
systematisch onderzoek moet worden 
gedaan naar de integratie van deze 
disciplines in AI-studies en -onderzoek op 
alle niveaus;

Or. en

Amendement 129
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. merkt op dat de AI-
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beroepsgroep opmerkelijk homogeen is en 
wordt gekenmerkt door een gebrek aan 
diversiteit, waarbij met name etnische 
minderheidsgroepen en andere 
gemarginaliseerde groepen zijn 
ondervertegenwoordigd; benadrukt dat 
ervoor moet worden gezorgd dat de teams 
die deze systemen ontwerpen, 
ontwikkelen, testen, onderhouden, 
invoeren en inkopen een afspiegeling 
vormen van de verscheidenheid aan 
gebruikstoepassingen en van de 
samenleving als geheel, als een niet-
technisch middel om de risico’s van 
grotere discriminatie in te perken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat veel op grond 
van algoritmen gestuurde 
identificatietechnologieën niet-blanke 
personen, kinderen, ouderen en vrouwen 
onevenredig vaak verkeerd identificeren;

6. benadrukt het feit dat veel op grond 
van algoritmen gestuurde 
identificatietechnologieën die momenteel 
worden gebruikt vaak verkeerd 
identificeren op grond van etniciteit, 
leeftijd en gender; is daarom van mening 
dat er strenge wetenschappelijke en 
ethische normen nodig zijn en dat er grote 
inspanningen moeten worden verricht om 
geautomatiseerde discriminatie en 
vooringenomenheid te voorkomen;

Or. en

Amendement 131
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie



PE652.625v01-00 76/116 AM\1210048NL.docx

NL

Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat veel op grond 
van algoritmen gestuurde 
identificatietechnologieën niet-blanke 
personen, kinderen, ouderen en vrouwen 
onevenredig vaak verkeerd identificeren;

6. benadrukt het feit dat op grond van 
algoritmen gestuurde 
gezichtsherkenningstechnologieën de 
afgelopen jaren sterk aan precisie hebben 
gewonnen; toont zich bezorgd over het 
hogere percentage fouten dat deze 
systemen maken bij het identificeren van 
personen met een donkere huid en 
vrouwen;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat veel op grond 
van algoritmen gestuurde 
identificatietechnologieën niet-blanke 
personen, kinderen, ouderen en vrouwen 
onevenredig vaak verkeerd identificeren;

6. benadrukt het feit dat veel op grond 
van algoritmen gestuurde 
identificatietechnologieën niet-blanke 
personen, leden van etnische 
minderheden, LHBTI-personen, 
migranten, kinderen, ouderen en vrouwen 
onevenredig vaak verkeerd identificeren;

Or. en

Amendement 133
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat de gegevens die 
worden gebruikt om voorspellende 
politiealgoritmen te trainen een 
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weerspiegeling van 
surveillanceprioriteiten vormen en dat, als 
gevolg daarvan, AI-voorspellingen die zijn 
gebaseerd op kenmerken van een 
specifieke groep van personen uiteindelijk 
leiden tot de uitbreiding en reproductie 
van bestaande vormen van discriminatie 
en raciale dominantie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. vraagt om sterke aanvullende 
waarborgen wanneer AI-systemen door 
rechtshandhavingsinstanties of de 
rechterlijke macht worden toegepast op 
kinderen, die extra kwetsbaar zijn;

Or. en

Amendement 135
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de asymmetrie in macht 
tussen degenen die AI-technologieën 
ontwikkelen en gebruiken en degenen die 
met die technologieën interageren en daar 
aan onderworpen zijn;

Schrappen

Or. es



PE652.625v01-00 78/116 AM\1210048NL.docx

NL

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de asymmetrie in macht 
tussen degenen die AI-technologieën 
ontwikkelen en gebruiken en degenen die 
met die technologieën interageren en daar 
aan onderworpen zijn;

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de asymmetrie in macht 
tussen degenen die AI-technologieën 
ontwikkelen en gebruiken en degenen die 
met die technologieën interageren en daar 
aan onderworpen zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 138
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de asymmetrie in macht 
tussen degenen die AI-technologieën 
ontwikkelen en gebruiken en degenen die 

7. wijst op de asymmetrie in macht 
tussen degenen die AI-technologieën 
ontwikkelen en gebruiken en degenen die 
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met die technologieën interageren en daar 
aan onderworpen zijn;

met die technologieën interageren en daar 
aan onderworpen zijn; merkt op dat het 
daarom van essentieel belang is om te 
voorzien in een regel die de transparantie 
van bedrijfsstructuren die AI-systemen 
produceren en beheren waarborgt en het 
beginsel van onafhankelijkheid van de 
programmeurs institutionaliseert, 
aangezien zij het zijn die niet alleen de 
voor het algoritme te verwerken gegevens 
en informatie selecteren, maar ook de 
beoordelingscriteria opstellen die ten 
grondslag liggen aan een besluit en dat 
besluit produceren;

Or. en

Amendement 139
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de asymmetrie in macht 
tussen degenen die AI-technologieën 
ontwikkelen en gebruiken en degenen die 
met die technologieën interageren en daar 
aan onderworpen zijn;

7. wijst op de asymmetrie in macht 
tussen degenen die AI-technologieën 
ontwikkelen en gebruiken en degenen die 
met die technologieën interageren en 
daaraan onderworpen zijn, en op het feit 
dat het vanwege deze asymmetrie 
noodzakelijk is dat bindende gedragscodes 
worden ontwikkeld voor het ontwerp en de 
verspreiding van AI-systemen op het 
gebied van het strafrecht;

Or. it

Amendement 140
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst op de asymmetrie in macht 
tussen degenen die AI-technologieën 
ontwikkelen en gebruiken en degenen die 
met die technologieën interageren en daar 
aan onderworpen zijn;

7. wijst op de asymmetrie in macht 
tussen degenen die AI-technologieën 
ontwikkelen en gebruiken en degenen die 
met die technologieën interageren en daar 
aan onderworpen zijn; onderstreept het 
effect op verdedigingsrechten en de zware 
of zelfs onmogelijke taak voor 
onderzochte personen om de resultaten 
van AI-tools te betwisten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat de beveiligings- en 
veiligheidsaspecten van de AI-systemen 
die bij rechtshandhaving worden gebruikt 
zorgvuldig moeten worden overwogen, en 
voldoende robuust en bestendig moeten 
zijn om de mogelijk catastrofale gevolgen 
van kwaadaardige aanvallen op AI-
systemen te voorkomen;

8. neemt kennis van de risico’s die 
zijn verbonden aan datalekken, inbreuken 
op de gegevensbeveiliging en onbevoegde 
toegang tot persoonsgegevens en andere 
gegevens die verband houden met 
strafrechtelijk onderzoeken of rechtszaken 
en die worden verwerkt door AI-systemen; 
onderstreept dat de beveiligings- en 
veiligheidsaspecten van de AI-systemen 
die bij rechtshandhaving worden gebruikt 
zorgvuldig moeten worden overwogen, en 
voldoende robuust en bestendig moeten 
zijn om de mogelijk catastrofale gevolgen 
van kwaadaardige aanvallen op AI-
systemen te voorkomen;

Or. en

Amendement 142
Klára Dobrev, Eva Kaili

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat moet worden 
gewaarborgd dat in de EU geproduceerde 
AI-producten zijn uitgerust met 
geavanceerde softwarebeveiliging, in 
overeenstemming met het “beveiliging by 
design”-beginsel, waardoor ze moeilijk te 
hacken zijn door derden of terroristen, en 
dat ze specifiek menselijk toezicht toelaten 
voordat ze in gebruik worden genomen, 
om te controleren dat ze niet door een 
onbekende bron zijn gehackt en kunnen 
worden geactiveerd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat alleen een robuuste 
EU-governance van AI ervoor kan zorgen 
dat de beginselen van de grondrechten 
operationeel worden gemaakt;

Or. en

Amendement 144
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. acht het noodzakelijk om een 
duidelijke en billijke regeling vast te 

9. acht het noodzakelijk om een 
duidelijke en billijke regeling vast te 
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stellen voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële negatieve gevolgen van deze 
geavanceerde digitale technologieën;

stellen voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële negatieve gevolgen van deze 
geavanceerde digitale technologieën; 
onderstreept evenwel dat het doel in de 
eerste plaats moet zijn om die schadelijke 
effecten te voorkomen; vraagt om de 
consequente toepassing van het 
voorzorgsbeginsel op alle in het kader van 
de rechtshandhaving gebruikte AI-
toepassingen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. acht het noodzakelijk om een 
duidelijke en billijke regeling vast te 
stellen voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële negatieve gevolgen van deze 
geavanceerde digitale technologieën;

9. acht het noodzakelijk om een 
duidelijke en billijke regeling vast te 
stellen voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële negatieve gevolgen van deze 
geavanceerde digitale technologieën; 
erkent dat het een uitdaging is om de 
verantwoordelijkheid voor potentiële 
schade te lokaliseren, gegeven de 
complexiteit van de ontwikkeling en het 
beheer van AI-systemen;

Or. en

Amendement 146
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. acht het noodzakelijk om een 9. acht het noodzakelijk om een 
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duidelijke en billijke regeling vast te 
stellen voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële negatieve gevolgen van deze 
geavanceerde digitale technologieën;

duidelijke en billijke regeling vast te 
stellen voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële negatieve gevolgen van deze 
geavanceerde digitale technologieën; acht 
het absoluut noodzakelijk dat die regeling 
waarborgt dat voor een besluit dat is 
genomen met behulp van AI altijd een 
verantwoordelijke persoon kan worden 
geïdentificeerd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. acht het noodzakelijk om een 
duidelijke en billijke regeling vast te 
stellen voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële negatieve gevolgen van deze 
geavanceerde digitale technologieën;

9. acht het noodzakelijk om een 
duidelijke en billijke regeling vast te 
stellen voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid voor de potentiële 
negatieve gevolgen van deze geavanceerde 
digitale technologieën; onderstreept dat 
die juridische verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid altijd bij een 
natuurlijke of rechtspersoon moeten 
berusten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement
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9. acht het noodzakelijk om een 
duidelijke en billijke regeling vast te 
stellen voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid voor de 
potentiële negatieve gevolgen van deze 
geavanceerde digitale technologieën;

9. acht het noodzakelijk om een 
duidelijke en billijke regeling vast te 
stellen voor het toeschrijven van de 
juridische verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid voor de potentiële 
negatieve gevolgen van deze geavanceerde 
digitale technologieën;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat mensen die te veel 
vertrouwen op de schijnbaar objectieve en 
wetenschappelijke aard van AI-
instrumenten te weinig oog hebben voor 
de mogelijkheid dat de resultaten van die 
instrumenten onjuist, onvolledig of 
irrelevant zijn, met potentieel ernstige 
negatieve consequenties op met name het 
gebied van rechtshandhaving en justitie; 
benadrukt dat er te veel wordt gesteund op 
de resultaten van AI-systemen, en beziet 
met bezorgdheid het gebrek aan 
vertrouwen en kennis bij autoriteiten om 
een algoritmische aanbeveling in twijfel te 
trekken of hiervan af te wijken;

Or. en

Amendement 150
Klára Dobrev, Eva Kaili

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. wijst erop dat de berekeningen van 
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AI-systemen altijd moeten worden 
teruggebracht tot een voor mensen 
begrijpelijke vorm, en is van mening dat 
door politiële en gerechtelijke instanties 
gebruikte AI-systemen elke door de 
machine uitgevoerde transactie – 
waaronder de logica die heeft bijgedragen 
tot de besluiten – moeten registreren en 
moeten zijn uitgerust met een “uitknop” 
waarmee het AI-systeem op verzoek van 
een mens onmiddellijk kan worden 
gedeactiveerd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vraagt om de vaststelling van 
passende aanbestedingsprocedures voor 
door de lidstaten en EU-agentschappen in 
een politiële of gerechtelijke context 
gebruikte AI-systemen, teneinde de 
eerbiediging van de grondrechten te 
waarborgen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat geen enkel AI-
systeem zodanig mag zijn ontworpen dat 
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het de fysieke integriteit van mensen kan 
aantasten, rechten kan toewijzen of 
wettelijke verplichtingen kan opleggen 
aan mensen;

Or. en

Amendement 153
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in gerechtelijke en 
rechtshandhavingscontexten de definitieve 
beslissing altijd moet worden genomen 
door een mens, die verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de genomen 
beslissingen, en dat de mogelijkheid van 
een rechtsmiddel moet worden geboden;

10. benadrukt dat in gerechtelijke en 
rechtshandhavingscontexten de definitieve 
beslissing altijd moet worden genomen 
door een mens, die verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de genomen 
beslissingen, en dat de mogelijkheid van 
een rechtsmiddel moet worden geboden; 
herinnert eraan dat geautomatiseerde 
individuele besluitvorming volgens het 
EU-recht niet mag zijn gebaseerd op 
bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens (persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen, of 
het lidmaatschap van een vakbond 
blijken, en verwerking van genetische 
gegevens, biometrische gegevens met het 
oog op de unieke identificatie van een 
persoon, gegevens over gezondheid of 
gegevens met betrekking tot iemands 
seksueel gedrag of seksuele gerichtheid), 
tenzij er passende maatregelen zijn 
getroffen om de rechten en vrijheden en 
de rechtmatige belangen van de 
betrokkene te waarborgen; wijst erop dat 
het EU-recht profilering die leidt tot 
discriminatie van natuurlijke personen op 
basis van bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens verbiedt;

Or. en
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Amendement 154
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in gerechtelijke en 
rechtshandhavingscontexten de definitieve 
beslissing altijd moet worden genomen 
door een mens, die verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de genomen 
beslissingen, en dat de mogelijkheid van 
een rechtsmiddel moet worden geboden;

10. benadrukt dat in 
rechtshandhavingscontexten de definitieve 
beslissing altijd moet worden genomen 
door een mens, die verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de genomen 
beslissingen, en dat de mogelijkheid van 
een rechtsmiddel moet worden geboden; 
wijst er echter op dat als mensen zich 
uitsluitend op door machines 
gegenereerde gegevens, profielen en 
aanbevelingen baseren, zij geen 
onafhankelijke beoordeling kunnen 
maken; is van mening dat geen afbreuk 
mag worden gedaan aan de soevereine 
oordeelkundigheid van rechters en 
besluitvorming per geval; vraagt de 
Commissie om het gebruik van AI en 
aanverwante technologieën ter 
ondersteuning van gerechtelijke systemen 
en rechterlijke beslissingen te verbieden;

Or. en

Amendement 155
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in gerechtelijke en 
rechtshandhavingscontexten de definitieve 
beslissing altijd moet worden genomen 
door een mens, die verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de genomen 

10. benadrukt dat in gerechtelijke en 
rechtshandhavingscontexten de definitieve 
beslissing altijd moet worden genomen 
door een mens, die verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de genomen 



PE652.625v01-00 88/116 AM\1210048NL.docx

NL

beslissingen, en dat de mogelijkheid van 
een rechtsmiddel moet worden geboden;

beslissingen, en dat de mogelijkheid van 
een rechtsmiddel moet worden geboden; 
wijst in dit verband op artikel 22 van de 
algemene verordening 
gegevensbescherming, waarin is bepaald 
dat een persoon het recht heeft niet te 
worden onderworpen aan een besluit dat 
uitsluitend gebaseerd is op 
geautomatiseerde verwerking van 
gegevens die zijn bedoeld om bepaalde 
kenmerken van zijn persoonlijkheid te 
analyseren, waaraan voor hem 
rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem 
anderszins in aanmerkelijke mate treft;

Or. it

Amendement 156
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in gerechtelijke en 
rechtshandhavingscontexten de definitieve 
beslissing altijd moet worden genomen 
door een mens, die verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de genomen 
beslissingen, en dat de mogelijkheid van 
een rechtsmiddel moet worden geboden;

10. benadrukt dat in gerechtelijke en 
rechtshandhavingscontexten de definitieve 
beslissing altijd moet worden genomen 
door een mens, die verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de genomen 
beslissingen, en dat de mogelijkheid van 
een rechtsmiddel moet worden geboden; 
onderstreept dat het gebruik van 
algoritmen – zogeheten geautomatiseerde 
individuele beslissingen – in plaats van 
mensen bij het geven van definitieve 
beslissingen moet worden voorkomen, 
zodat deterministische benaderingen 
worden vermeden en gerechtelijke 
instanties zich vrijelijk een oordeel 
kunnen vormen, dat altijd gemotiveerd, 
verantwoord en onbevooroordeeld moet 
zijn;

Or. en
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Amendement 157
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in gerechtelijke en 
rechtshandhavingscontexten de 
definitieve beslissing altijd moet worden 
genomen door een mens, die 
verantwoordelijk kan worden gehouden 
voor de genomen beslissingen, en dat de 
mogelijkheid van een rechtsmiddel moet 
worden geboden;

10. is van mening dat 
rechtshandhavings- en gerechtelijke 
instanties die gebruikmaken van AI-
systemen hoge juridische normen moeten 
blijven toepassen, met name bij het 
analyseren van gegevens; onderstreept dat 
om zowel de kwaliteit van de gegevens als 
de juistheid van elke op basis van die 
gegevens genomen beslissing te 
beoordelen, in alle verschillende fasen 
van de besluitvorming de tussenkomst van 
en het afleggen van verantwoording door 
een mens moet worden gewaarborgd; is 
van mening dat personen die aan deze 
systemen worden onderworpen de 
mogelijkheid van een rechtsmiddel moet 
worden geboden;

Or. en

Amendement 158
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat in gerechtelijke en 
rechtshandhavingscontexten de definitieve 
beslissing altijd moet worden genomen 
door een mens, die verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de genomen 
beslissingen, en dat de mogelijkheid van 
een rechtsmiddel moet worden geboden;

10. benadrukt dat in gerechtelijke en 
rechtshandhavingscontexten elke 
juridische beslissing altijd moet worden 
genomen door een mens, die 
verantwoordelijk kan worden gehouden 
voor de genomen beslissingen, en dat de 
mogelijkheid van een rechtsmiddel moet 
worden geboden; benadrukt in dit verband 
dat het gebruik van AI menselijke 
beslissingen kan beïnvloeden en gevolgen 
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kan hebben voor alle fasen van de 
strafrechtelijke procedure;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat om adequate 
verantwoording, verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid te waarborgen, een 
gespecialiseerde opleiding over ethische 
normen, potentiële gevaren, beperkingen 
en correct gebruik van AI-technologie 
onontbeerlijk is, met name voor politie- en 
gerechtelijk personeel; stelt voor om 
voldoende middelen toe te wijzen aan een 
Europees agentschap (zoals Cepol) om die 
opleiding te organiseren;

Or. en

Amendement 160
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept op tot verklaarbaarheid en 
transparantie van algoritmen om ervoor te 
zorgen dat de ontwikkeling, invoering en 
het gebruik van AI-systemen voor de 
rechterlijke macht en de rechtshandhaving 
in overeenstemming zijn met de 
grondrechten en vertrouwen genieten van 
de burgers, alsook om ervoor te zorgen dat 
de door AI-algoritmen gegenereerde 

11. roept op tot verklaarbaarheid en 
transparantie van algoritmen om ervoor te 
zorgen dat de ontwikkeling, invoering en 
het gebruik van AI-systemen voor de 
rechterlijke macht en de rechtshandhaving 
in overeenstemming zijn met de 
grondrechten en vertrouwen genieten van 
de burgers, alsook om ervoor te zorgen dat 
de door AI-algoritmen gegenereerde 
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resultaten begrijpelijk zijn voor de 
gebruikers en degenen die aan deze 
systemen worden onderworpen, en dat er 
transparantie is ten aanzien van de 
brongegevens en de wijze waarop het 
systeem tot een bepaalde conclusie is 
gekomen;

resultaten begrijpelijk zijn voor de 
gebruikers en degenen die aan deze 
systemen worden onderworpen, en dat er 
transparantie is ten aanzien van de 
brongegevens en de wijze waarop het 
systeem tot een bepaalde conclusie is 
gekomen; acht het daarom noodzakelijk 
om specifieke verplichte gedragsregels te 
ontwerpen voor publieke en private 
entiteiten die verantwoordelijk zijn voor 
het ontwerp en gebruik van AI-systemen, 
om ervoor te zorgen dat die voldoen aan 
de beginselen van transparantie en 
duidelijkheid bij de ontwikkeling van 
wiskundige modellen en voorspellende 
algoritmen, evenals aan de vereiste van 
onafhankelijke verificatie van de kwaliteit 
en betrouwbaarheid van de resultaten 
middels het verkrijgen en beoordelen van 
bewijs – met name indirect bewijs – om te 
kunnen vaststellen of dat boven elke 
twijfel is verheven;

Or. en

Amendement 161
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept op tot verklaarbaarheid en 
transparantie van algoritmen om ervoor te 
zorgen dat de ontwikkeling, invoering en 
het gebruik van AI-systemen voor de 
rechterlijke macht en de rechtshandhaving 
in overeenstemming zijn met de 
grondrechten en vertrouwen genieten van 
de burgers, alsook om ervoor te zorgen dat 
de door AI-algoritmen gegenereerde 
resultaten begrijpelijk zijn voor de 
gebruikers en degenen die aan deze 
systemen worden onderworpen, en dat er 
transparantie is ten aanzien van de 

11. roept op tot verklaarbaarheid en 
transparantie van algoritmen om ervoor te 
zorgen dat de ontwikkeling, invoering en 
het gebruik van AI-systemen voor de 
rechterlijke macht en de rechtshandhaving 
in overeenstemming zijn met de 
grondrechten en vertrouwen genieten van 
de burgers, alsook om ervoor te zorgen dat 
de door AI-algoritmen gegenereerde 
resultaten begrijpelijk zijn voor de 
gebruikers en degenen die aan deze 
systemen worden onderworpen, en dat er 
transparantie is ten aanzien van de 
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brongegevens en de wijze waarop het 
systeem tot een bepaalde conclusie is 
gekomen;

brongegevens en de wijze waarop het 
systeem tot een bepaalde conclusie is 
gekomen; wijst erop dat om technische 
transparantie, robuustheid en 
nauwkeurigheid te waarborgen, deze 
instrumenten moeten worden uitgebracht 
met een opensourcesoftwarelicentie en 
vergezeld moeten gaan van in duidelijke 
en begrijpelijk taal gestelde documenten 
met informatie over de aard van de dienst, 
de ontwikkelde tools, de prestaties, de 
voorwaarden waaronder ze geacht 
kunnen worden te werken en de risico’s 
die eraan verbonden zijn;

Or. en

Amendement 162
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept op tot verklaarbaarheid en 
transparantie van algoritmen om ervoor te 
zorgen dat de ontwikkeling, invoering en 
het gebruik van AI-systemen voor de 
rechterlijke macht en de rechtshandhaving 
in overeenstemming zijn met de 
grondrechten en vertrouwen genieten van 
de burgers, alsook om ervoor te zorgen dat 
de door AI-algoritmen gegenereerde 
resultaten begrijpelijk zijn voor de 
gebruikers en degenen die aan deze 
systemen worden onderworpen, en dat er 
transparantie is ten aanzien van de 
brongegevens en de wijze waarop het 
systeem tot een bepaalde conclusie is 
gekomen;

11. roept op tot transparantie bij het 
ontwerpen van dit soort technologieën om 
ervoor te zorgen dat de ontwikkeling, 
invoering en het gebruik van AI-systemen 
voor de rechterlijke macht en de 
rechtshandhaving in overeenstemming zijn 
met de grondrechten en vertrouwen 
genieten van de burgers, alsook om ervoor 
te zorgen dat de door AI-algoritmen 
gegenereerde resultaten begrijpelijk zijn 
voor de gebruikers en degenen die aan deze 
systemen worden onderworpen, en dat er 
transparantie is ten aanzien van de 
brongegevens en de wijze waarop het 
systeem tot een bepaalde conclusie is 
gekomen;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept op tot verklaarbaarheid en 
transparantie van algoritmen om ervoor te 
zorgen dat de ontwikkeling, invoering en 
het gebruik van AI-systemen voor de 
rechterlijke macht en de rechtshandhaving 
in overeenstemming zijn met de 
grondrechten en vertrouwen genieten van 
de burgers, alsook om ervoor te zorgen dat 
de door AI-algoritmen gegenereerde 
resultaten begrijpelijk zijn voor de 
gebruikers en degenen die aan deze 
systemen worden onderworpen, en dat er 
transparantie is ten aanzien van de 
brongegevens en de wijze waarop het 
systeem tot een bepaalde conclusie is 
gekomen;

11. roept op tot verklaarbaarheid en 
transparantie van algoritmen, als 
noodzakelijk element voor het toezicht, 
om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling, 
invoering en het gebruik van AI-systemen 
voor de rechterlijke macht en de 
rechtshandhaving vertrouwen genieten van 
de burgers, alsook om ervoor te zorgen dat 
de door AI-algoritmen gegenereerde 
resultaten begrijpelijk zijn voor de 
gebruikers en degenen die aan deze 
systemen worden onderworpen, en dat er 
transparantie is ten aanzien van de 
brongegevens en de wijze waarop het 
systeem tot een bepaalde conclusie is 
gekomen;

Or. en

Amendement 164
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand, Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat om de 
verklaarbaarheid en transparantie van in 
de rechtshandhaving gebruikte AI-
systemen te waarborgen, 
rechtshandhavingsinstanties alleen 
gebruik mogen maken van in de Unie 
aangeschafte instrumenten waarvan de 
algoritmen en logica open zijn, althans 
voor de politiediensten zelf, en die door 
henzelf kunnen worden gecontroleerd, 
geëvalueerd en doorgelicht en door de 
verkopers niet zijn afgesloten en 
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auteursrechtelijk zijn beschermd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. vraagt om proactieve, volledige 
transparantie van particuliere bedrijven 
die AI-systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden 
ontwikkelen en exploiteren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. is van mening dat het verzamelen 
en gebruiken van biometrische gegevens 
ten behoeve van identificatie op afstand, 
zoals voor gezichtsherkenning in 
openbare ruimten en geautomatiseerde 
grenscontroles op luchthavens, specifieke 
risico’s voor de grondrechten met zich 
meebrengen waarvan de implicaties sterk 
uiteen kunnen lopen, afhankelijk van het 
doel, de context en de werkingssfeer van 
het gebruik;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept op tot traceerbaarheid van AI-
systemen waardoor de capaciteiten en 
beperkingen van de systemen worden 
vastgelegd en de grondslag van de 
totstandkoming van de bepalende 
kenmerken van een beslissing wordt 
geregistreerd;

12. roept op tot traceerbaarheid van het 
besluitvormingsproces van AI-systemen 
binnen de rechterlijke macht en de 
rechtshandhaving, waarbij de functies en 
beperkingen van de systemen worden 
vastgelegd en de grondslag van de 
totstandkoming van de bepalende 
kenmerken van een beslissing wordt 
geregistreerd, bijvoorbeeld door middel 
van documentatievereisten;

Or. en

Amendement 168
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. vraagt om de vaststelling van 
duidelijke en passende termijnen voor het 
wissen van persoonsgegevens en om 
periodieke evaluaties van de noodzaak om 
door AI-technologieën voor 
rechtshandhavingsdoeleinden 
gegenereerde of verwerkte 
persoonsgegevens op te slaan;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt om een verplichte 
beoordeling van het effect op grondrechten 
die moet worden verricht voorafgaande aan 
de invoering of gebruik van elk AI-systeem 
voor de rechtshandhaving en de 
rechterlijke macht, om elk potentieel risico 
voor grondrechten te beoordelen;

13. verzoekt om een verplichte 
beoordeling van het effect op grondrechten 
die moet worden verricht voorafgaande aan 
de invoering of gebruik van elk AI-systeem 
voor de rechtshandhaving en de 
rechterlijke macht, om elk potentieel risico 
voor grondrechten te beoordelen; 
onderstreept dat de deskundigheid van 
gegevensbeschermingsautoriteiten en 
grondrechtenbureaus van essentieel 
belang is voor het beoordelen van AI-
systemen; benadrukt dat de 
effectbeoordelingen op zo open mogelijk 
wijze moeten worden uitgevoerd, met 
actieve deelname van de betrokken 
personen en groepen, en publiekelijk 
beschikbaar moeten zijn voordat een 
systeem in gebruik wordt genomen;

Or. en

Amendement 170
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt om een verplichte 
beoordeling van het effect op grondrechten 
die moet worden verricht voorafgaande aan 
de invoering of gebruik van elk AI-systeem 
voor de rechtshandhaving en de 
rechterlijke macht, om elk potentieel risico 
voor grondrechten te beoordelen;

13. herinnert eraan dat het EU-recht 
(Richtlijn (EU) 2016/680) reeds voorziet 
in een verplichte 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling 
voor elk type verwerking dat een hoog 
risico voor de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen met zich meebrengt, 
in het bijzonder bij gebruik van nieuwe 
technologieën, en is van mening dat dit 
geldt voor alle AI-technologieën op het 
gebied van rechtshandhaving; verzoekt 
voorts om een verplichte beoordeling van 
het effect op grondrechten die moet 
worden verricht voorafgaande aan de 
invoering of gebruik van elk AI-systeem 



AM\1210048NL.docx 97/116 PE652.625v01-00

NL

voor de rechtshandhaving en de 
rechterlijke macht, om elk potentieel risico 
voor grondrechten te beoordelen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt om een verplichte 
beoordeling van het effect op grondrechten 
die moet worden verricht voorafgaande aan 
de invoering of gebruik van elk AI-systeem 
voor de rechtshandhaving en de 
rechterlijke macht, om elk potentieel risico 
voor grondrechten te beoordelen;

13. verzoekt om een verplichte 
beoordeling van het effect op grondrechten 
die moet worden verricht voorafgaande aan 
de invoering of gebruik van elk AI-systeem 
voor de rechtshandhaving en de 
rechterlijke macht, om elk potentieel risico 
voor grondrechten te beoordelen; 
onderstreept dat daarbij veelal zal kunnen 
worden voortgebouwd op de reeds 
verplichte 
gegevensbeschermingseffectbeoordelinge
n;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt om een verplichte 
beoordeling van het effect op grondrechten 
die moet worden verricht voorafgaande aan 
de invoering of gebruik van elk AI-systeem 
voor de rechtshandhaving en de 
rechterlijke macht, om elk potentieel risico 
voor grondrechten te beoordelen;

13. verzoekt om een verplichte 
beoordeling van het effect op grondrechten 
die moet worden verricht voorafgaande aan 
de invoering of gebruik van elk AI-systeem 
voor rechtshandhavings- en gerechtelijke 
doeleinden, om elk potentieel risico voor 
grondrechten te beoordelen, alsmede, 
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indien nodig, om passende waarborgen 
die dit risico insnoeren;

Or. en

Amendement 173
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt om een verplichte 
beoordeling van het effect op grondrechten 
die moet worden verricht voorafgaande aan 
de invoering of gebruik van elk AI-systeem 
voor de rechtshandhaving en de 
rechterlijke macht, om elk potentieel risico 
voor grondrechten te beoordelen;

13. verzoekt om een verplichte 
beoordeling van het effect op grondrechten 
die moet worden verricht voorafgaande aan 
de invoering of gebruik van elk AI-systeem 
voor de rechtshandhaving en de 
rechterlijke macht, om elk potentieel risico 
voor grondrechten te beoordelen; vraagt 
om een verplichting om de resultaten van 
die effectbeoordeling openbaar te maken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. betreurt het dat veel politiële en 
gerechtelijke instanties in de EU niet 
beschikken over de financiële middelen, 
de capaciteiten en de vermogens om de 
vruchten te plukken van AI-tools; moedigt 
politiële en gerechtelijke instanties aan 
om hun behoeften vast te stellen, te 
structureren en te categoriseren om op die 
manier de ontwikkeling van op die 
behoeften toegesneden AI-oplossingen en 
de uitwisseling van beste praktijken bij de 
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ontwikkeling van AI mogelijk te maken; 
benadrukt dat de instanties de nodige 
financiële middelen moeten krijgen en 
over de nodige deskundigheid moeten 
beschikken om volledige naleving van de 
ethische, wettelijke en technische 
vereisten aan het gebruik van AI te 
waarborgen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. is voorstander van bewustmakings- 
en opleidingsinitiatieven die ervoor 
kunnen zorgen dat personeel van politiële 
en gerechtelijke instanties zich bewust zijn 
van en inzicht hebben in de beperkingen, 
capaciteiten en risico’s die het gebruik 
van AI met zich meebrengt, waaronder 
het risico van vooringenomenheid in 
geautomatiseerde processen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op verplichte periodieke 
controle van alle AI-systemen die worden 
gebruikt door rechtshandhavingsinstanties 
en de rechterlijke macht om algoritmische 

14. vraagt om een adequaat 
institutioneel regelgevings- en 
toezichtskader dat een correcte uitvoering 
waarborgt; dringt aan op verplichte 
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systemen te testen en te evalueren nadat 
deze operationeel zijn geworden, teneinde 
ongewenste en negatieve effecten op te 
sporen, te onderzoeken, te diagnosticeren 
en te corrigeren;

periodieke controle door een 
onafhankelijke autoriteit van alle AI-
systemen die worden gebruikt door 
rechtshandhavingsinstanties en de 
rechterlijke macht om de context, het doel, 
de nauwkeurigheid, de prestaties en de 
schaal van algoritmische systemen te 
testen en te evalueren nadat deze 
operationeel zijn geworden, teneinde 
ongewenste en negatieve effecten op te 
sporen, te onderzoeken, te diagnosticeren 
en te corrigeren en op die manier de 
continue naleving van het toepasselijke 
regelgevingskader te waarborgen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op verplichte periodieke 
controle van alle AI-systemen die worden 
gebruikt door rechtshandhavingsinstanties 
en de rechterlijke macht om algoritmische 
systemen te testen en te evalueren nadat 
deze operationeel zijn geworden, teneinde 
ongewenste en negatieve effecten op te 
sporen, te onderzoeken, te diagnosticeren 
en te corrigeren;

14. dringt aan op verplichte periodieke 
controle van alle AI-systemen die worden 
gebruikt door rechtshandhavingsinstanties 
en de rechterlijke macht om algoritmische 
systemen te testen en te evalueren nadat 
deze operationeel zijn geworden, teneinde 
ongewenste en negatieve effecten op te 
sporen, te onderzoeken, te diagnosticeren 
en te corrigeren; onderstreept dat de 
resultaten van deze controles moeten 
worden vastgelegd in openbare registers, 
zodat burgers weten of er AI-systemen 
worden gebruikt en welke maatregelen 
zijn getroffen om schendingen van de 
grondrechten te verhelpen;

Or. en

Amendement 178
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne 



AM\1210048NL.docx 101/116 PE652.625v01-00

NL

Keller, Malik Azmani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op verplichte periodieke 
controle van alle AI-systemen die worden 
gebruikt door rechtshandhavingsinstanties 
en de rechterlijke macht om algoritmische 
systemen te testen en te evalueren nadat 
deze operationeel zijn geworden, teneinde 
ongewenste en negatieve effecten op te 
sporen, te onderzoeken, te diagnosticeren 
en te corrigeren;

14. dringt aan op verplichte periodieke 
controles en tests van alle AI-systemen die 
worden gebruikt door 
rechtshandhavingsinstanties en de 
rechterlijke macht om algoritmische 
systemen te evalueren nadat deze 
operationeel zijn geworden, teneinde 
ongewenste en negatieve effecten op te 
sporen, te onderzoeken, te diagnosticeren 
en te corrigeren en ervoor te zorgen dat 
AI-systemen werken zoals beoogd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. steunt de aanbevelingen van de 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
kunstmatige intelligentie om de 
grootschalige toekenning van scores aan 
burgers op basis van AI te verbieden; 
merkt op dat elke vorm van het op grote 
schaal toekennen van normatieve scores 
aan burgers, met name door politie en 
justitie, leidt tot verlies van autonomie, 
een gevaar vormt voor het non-
discriminatiebeginsel en niet als in 
overeenstemming met de Europese 
waarden kan worden beschouwd;

Or. en
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Amendement 180
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is tegen het gebruik van AI door 
rechtshandhavingsinstanties wanneer dit 
als doel heeft om gedragingen van 
personen of groepen te voorspellen op 
basis van gedragingen in het verleden of 
het lidmaatschap van een groep, zoals 
voorspellende politietechnologieën 
waarmee wordt geprobeerd om personen 
die mogelijk eerder geneigd zijn een 
strafbaar feit te plegen te identificeren 
door het analyseren van factoren als 
aanhoudingen in het verleden of het 
lidmaatschap van een groep;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. steunt de aanbevelingen van de 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
kunstmatige intelligentie betreffende een 
proportioneel gebruik van biometrische 
herkenningstechnologieën; deelt de 
opvatting dat het gebruik van 
biometrische identificatie op afstand altijd 
moet worden aangemerkt als “risicovol” 
en daarom moet worden onderworpen aan 
aanvullende vereisten;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op een moratorium op 
de invoering van 
gezichtsherkenningssystemen voor 
rechtshandhaving, totdat de technische 
normen kunnen worden beschouwd als 
volledig in overeenstemming met de 
grondrechten, de afgeleide resultaten niet-
discriminerend zijn en het vertrouwen van 
het publiek in de noodzaak en de 
evenredigheid van de toepassing van 
dergelijke technologieën wordt 
gewaarborgd;

15. is sterk van mening dat de 
invoering van 
gezichtsherkenningssystemen door 
rechtshandhavingsinstanties moet worden 
beperkt tot duidelijk gerechtvaardigde 
doeleinden die volledig in 
overeenstemming zijn met het 
toepasselijke recht; herbevestigt dat het 
gebruik van 
gezichtsherkenningstechnologie ten 
minste moet voldoen aan de vereisten van 
gegevensminimalisering, nauwkeurigheid 
van gegevens, opslagbeperking, 
gegevensbeveiliging en verantwoording en 
daarnaast rechtmatig, billijk en 
transparant moet zijn en moet 
beantwoorden aan een specifiek, 
uitdrukkelijk en legitiem doel dat duidelijk 
is gedefinieerd in het nationale of 
Unierecht; herinnert eraan dat deze 
systemen reeds met succes worden 
gebruikt, onder andere om verdachte 
databanken te doorzoeken en slachtoffers 
van mensenhandel, seksuele uitbuiting of 
seksueel misbruik van kinderen op te 
sporen; benadrukt dat moet worden 
gewaarborgd dat de technische normen en 
de onderliggende algoritmen kunnen 
worden beschouwd als volledig in 
overeenstemming met de grondrechten en 
dat de afgeleide resultaten niet-
discriminerend zijn; is van mening dat dit 
van doorslaggevend belang zal zijn om het 
vertrouwen van het publiek in en de steun 
van het publiek voor de noodzaak en de 
evenredigheid van de toepassing van 
dergelijke technologieën te waarborgen;

Or. en
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Amendement 183
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op een moratorium op 
de invoering van 
gezichtsherkenningssystemen voor 
rechtshandhaving, totdat de technische 
normen kunnen worden beschouwd als 
volledig in overeenstemming met de 
grondrechten, de afgeleide resultaten niet-
discriminerend zijn en het vertrouwen van 
het publiek in de noodzaak en de 
evenredigheid van de toepassing van 
dergelijke technologieën wordt 
gewaarborgd;

15. herinnert eraan dat alle 
gezichtsherkenningssystemen en de 
technische normen daarvoor volledig in 
overeenstemming moeten zijn met de 
grondrechten en met de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid;

Or. es

Amendement 184
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op een moratorium op de 
invoering van 
gezichtsherkenningssystemen voor 
rechtshandhaving, totdat de technische 
normen kunnen worden beschouwd als 
volledig in overeenstemming met de 
grondrechten, de afgeleide resultaten niet-
discriminerend zijn en het vertrouwen van 
het publiek in de noodzaak en de 
evenredigheid van de toepassing van 
dergelijke technologieën wordt 
gewaarborgd;

15. dringt aan op een permanent 
verbod op het gebruik van 
gezichtsherkenningssystemen in openbare 
ruimten en in gebouwen die bestemd zijn 
voor onderwijs en gezondheidszorg, en op 
een moratorium op de invoering van 
gezichtsherkenningssystemen voor 
rechtshandhaving in semiopenbare 
ruimten, zoals luchthavens, totdat de 
technische normen kunnen worden 
beschouwd als volledig in 
overeenstemming met de grondrechten, de 
afgeleide resultaten niet-discriminerend 
zijn en het vertrouwen van het publiek in 
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de noodzaak en de evenredigheid van de 
toepassing van dergelijke technologieën 
wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 185
Birgit Sippel, Marina Kaljurand, Katarina Barley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op een moratorium op de 
invoering van 
gezichtsherkenningssystemen voor 
rechtshandhaving, totdat de technische 
normen kunnen worden beschouwd als 
volledig in overeenstemming met de 
grondrechten, de afgeleide resultaten niet-
discriminerend zijn en het vertrouwen van 
het publiek in de noodzaak en de 
evenredigheid van de toepassing van 
dergelijke technologieën wordt 
gewaarborgd;

15. dringt aan op een moratorium op de 
invoering van 
gezichtsherkenningssystemen voor 
specifieke rechtshandhavingsoperaties, 
totdat de technische normen kunnen 
worden beschouwd als volledig in 
overeenstemming met de grondrechten, de 
afgeleide resultaten niet-discriminerend 
zijn en het vertrouwen van het publiek in 
de noodzaak en de evenredigheid van de 
toepassing van dergelijke technologieën 
wordt gewaarborgd; dringt aan op een 
verbod op het gebruik van 
gezichtsherkenning in de openbare ruimte 
als dat niet in het kader van een specifieke 
rechtshandhavingsoperatie plaatsvindt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op een moratorium op de 
invoering van 
gezichtsherkenningssystemen voor 

15. dringt aan op een moratorium op de 
invoering van 
gezichtsherkenningssystemen voor 
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rechtshandhaving, totdat de technische 
normen kunnen worden beschouwd als 
volledig in overeenstemming met de 
grondrechten, de afgeleide resultaten niet-
discriminerend zijn en het vertrouwen van 
het publiek in de noodzaak en de 
evenredigheid van de toepassing van 
dergelijke technologieën wordt 
gewaarborgd;

rechtshandhaving, totdat de technische 
normen kunnen worden beschouwd als 
volledig in overeenstemming met de 
grondrechten, de afgeleide resultaten niet-
discriminerend zijn, het rechtskader 
voorziet in strenge waarborgen en strikte 
democratische controle en supervisie en er 
empirisch bewijs is voor de noodzaak en 
de evenredigheid van de toepassing van 
dergelijke technologieën;

Or. en

Amendement 187
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt aan op een moratorium op 
de invoering van 
gezichtsherkenningssystemen voor 
rechtshandhaving, totdat de technische 
normen kunnen worden beschouwd als 
volledig in overeenstemming met de 
grondrechten, de afgeleide resultaten niet-
discriminerend zijn en het vertrouwen van 
het publiek in de noodzaak en de 
evenredigheid van de toepassing van 
dergelijke technologieën wordt 
gewaarborgd;

15. dringt aan op een EU-breed verbod 
op de invoering van live 
gezichtsherkenningssystemen voor 
rechtshandhaving en op het gebruik van 
geautomatiseerde herkenning in openbare 
ruimten van andere menselijke 
kenmerken, zoals bewegingspatronen, 
vingerafdrukken, DNA, stem en andere 
biometrische en gedragssignalen;

Or. en

Amendement 188
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement
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15. dringt aan op een moratorium op 
de invoering van 
gezichtsherkenningssystemen voor 
rechtshandhaving, totdat de technische 
normen kunnen worden beschouwd als 
volledig in overeenstemming met de 
grondrechten, de afgeleide resultaten niet-
discriminerend zijn en het vertrouwen van 
het publiek in de noodzaak en de 
evenredigheid van de toepassing van 
dergelijke technologieën wordt 
gewaarborgd;

15. herinnert aan het schandaal rond 
de onthullingen dat 
rechtshandhavingsinstanties in diverse 
landen gebruikmaken van 
gezichtsherkenningstechnologie van 
Clearview AI, waarbij de databank wordt 
gevuld met illegaal van sociale netwerken 
en andere delen van internet geplukte 
gezichten van personen;

Or. en

Amendement 189
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herinnert eraan dat 
leugendetectortests in Europa algemeen 
als onbetrouwbaar worden beschouwd en 
dat het gebruik ervan vaak is verboden 
vanwege het schadelijke effect ervan op 
de zelfbeschikking; wijst op de betwiste 
wetenschappelijke validiteit van 
affectherkenningstechnologie, zoals 
camera’s die oogbewegingen en 
veranderingen in de pupilgrootte meten 
om potentiële misleiding te signaleren, en 
dringt aan op een verbod op het gebruik 
ervan in de rechtshandhaving en het 
strafrecht en bij grenscontroles;

Or. en

Amendement 190
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt op dat voorspellend 
politiewerk een van de AI-toepassingen is 
die worden gebruikt op het gebied van 
rechtshandhaving; erkent dat 
rechtshandhavingsinstanties daarmee 
effectiever en proactiever te werk kunnen 
gaan, maar waarschuwt dat met 
voorspellend politiewerk wel 
gegevensreeksen kunnen worden 
geanalyseerd voor de identificatie van 
patronen en correlaties, maar de 
causaliteitsvraag niet kan worden 
beantwoord en de resultaten ervan 
daarom nooit de enige grond voor 
interventie kunnen vormen;

Or. en

Amendement 191
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. dringt aan op een verbod op het 
gebruik van AI, zoals voorspellend 
politiewerk, voor het maken van 
gedragsvoorspellingen met significante 
effecten op mensen op basis van gedrag in 
het verleden, het lidmaatschap van een 
groep of andere kenmerken;

Or. en

Amendement 192
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept op tot meer algemene 
transparantie van de lidstaten en tot een 
volledig overzicht van het gebruik van AI-
toepassingen in de Unie, uitgesplitst naar 
rechtshandhavings- en gerechtelijke 
autoriteiten van de lidstaten, het soort 
instrument dat wordt gebruikt, de soorten 
misdrijven waarop die worden toegepast en 
de ondernemingen waarvan de 
instrumenten worden gebruikt;

16. roept op tot meer algemene 
transparantie van de lidstaten en tot een 
volledig overzicht van het gebruik van AI-
toepassingen in de Unie, uitgesplitst naar 
rechtshandhavings- en gerechtelijke 
autoriteiten van de lidstaten, het soort 
instrument dat wordt gebruikt, de soorten 
misdrijven waarop die worden toegepast en 
de ondernemingen waarvan de 
instrumenten worden gebruikt; dringt er bij 
alle bevoegde autoriteiten, en vooral bij 
rechtshandhavingsautoriteiten zoals de 
politie en de rechterlijke macht, op aan 
om het publiek te informeren en te zorgen 
voor voldoende transparantie over het 
gebruik van AI en aanverwante 
technologieën bij het uitoefenen van hun 
bevoegdheden, met name in strafzaken, 
onder meer door toegang te verlenen tot 
de broncode en openbaarmaking van de 
percentages valse positieven en valse 
negatieven van de gebruikte technologie;

Or. en

Amendement 193
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept op tot meer algemene 
transparantie van de lidstaten en tot een 
volledig overzicht van het gebruik van AI-
toepassingen in de Unie, uitgesplitst naar 
rechtshandhavings- en gerechtelijke 
autoriteiten van de lidstaten, het soort 
instrument dat wordt gebruikt, de soorten 
misdrijven waarop die worden toegepast en 
de ondernemingen waarvan de 
instrumenten worden gebruikt;

16. roept op tot meer algemene 
transparantie van de lidstaten en tot een 
volledig overzicht van het gebruik van AI-
toepassingen in de Unie, uitgesplitst naar 
rechtshandhavings- en gerechtelijke 
autoriteiten van de lidstaten, het soort 
instrument dat wordt gebruikt, de soorten 
misdrijven waarop die worden toegepast en 
de ondernemingen waarvan de 
instrumenten worden gebruikt; vraagt in 
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het bijzonder om bindende regels die 
openbaarmaking van publiek-private 
partnerschappen, contracten en 
overnames verplicht stellen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept op tot meer algemene 
transparantie van de lidstaten en tot een 
volledig overzicht van het gebruik van AI-
toepassingen in de Unie, uitgesplitst naar 
rechtshandhavings- en gerechtelijke 
autoriteiten van de lidstaten, het soort 
instrument dat wordt gebruikt, de soorten 
misdrijven waarop die worden toegepast 
en de ondernemingen waarvan de 
instrumenten worden gebruikt;

16. roept op tot meer algemene 
transparantie over het gebruik van AI-
toepassingen in de Unie; verzoekt de 
lidstaten een overzicht te geven van de 
door rechtshandhavings- en gerechtelijke 
autoriteiten gebruikte AI-instrumenten, de 
doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, 
en de namen van de ondernemingen of 
organisaties die deze instrumenten hebben 
ontwikkeld;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. geeft uiting aan zijn grote zorgen 
over het gebruik van particuliere 
gezichtsherkenningsdatabanken door 
rechtshandhavingsactoren en 
inlichtingendiensten, zoals Clearview AI, 
een databank van meer dan drie miljard 
afbeeldingen die zijn verzameld op sociale 
media en andere websites, waaronder van 
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EU-burgers; wenst dat de lidstaten 
rechtshandhavingsactoren verplichten om 
bekend te maken of ze Clearview AI-
technologie gebruiken; herinnert aan het 
advies van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming dat het gebruik van 
een dienst als Clearview AI door 
rechtshandhavingsinstanties in de 
Europese Unie “waarschijnlijk niet in 
overeenstemming is met de 
gegevensbeschermingswetgeving van de 
EU”; dringt er bij de Commissie op aan 
een verbod in te voeren op het gebruik 
van particuliere 
gezichtsherkenningsdatabanken in de 
rechtshandhaving;

Or. en

Amendement 196
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt het belang van een 
onafhankelijke evaluatie van de werking 
van AI in de praktijk; dringt er bij de EU 
en de nationale autoriteiten op aan om te 
investeren in onafhankelijk empirisch 
onderzoek naar met name de gevolgen 
van op AI gebaseerde juridische besluiten 
voor mensen; merkt op dat het zonder een 
dergelijke onafhankelijke evaluatie 
onmogelijk is om een volledig 
geïnformeerd democratisch debat te 
houden over de noodzaak en 
evenredigheid van AI op strafrechtelijk 
gebied;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert eraan dat de 
ontwikkeling van AI-toepassingen, 
waaronder toepassingen die worden 
gebruikt door 
rechtshandhavingsinstanties en de 
rechterlijke macht, zeer snel gaat; vraagt 
alle Europese belanghebbenden, 
waaronder de Commissie en EU-
agentschappen, om in te zetten op 
internationale samenwerking en partners 
in derde landen te betrekken bij het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijk 
en aanvullend ethisch kader voor het 
gebruik van AI, met name voor 
rechtshandhavingsinstanties en de 
rechterlijke macht;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt het Bureau voor de 
grondrechten om in samenwerking met 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming alomvattende 
richtsnoeren te ontwerpen voor de 
ontwikkeling, het gebruik en de 
exploitatie van AI-toepassingen en -
oplossingen voor gebruik door 
rechtshandhavingsinstanties en de 
rechterlijke macht;
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Schrappen

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. geeft uiting aan zijn grote zorgen 
over door Horizon 2020 gefinancierde 
onderzoeksprojecten waarin gebruik 
wordt gemaakt van artificiële intelligentie 
aan buitengrenzen, zoals het iBorderCtrl-
project, een “slim leugendetectiesysteem” 
waarin reizigers worden geprofileerd op 
basis van een geautomatiseerd onderhoud 
via de webcam van de reiziger 
voorafgaand aan de reis en een op AI 
gebaseerde analyse van 38 
microgezichtsuitdrukkingen, dat is getest 
in Hongarije, Letland en Griekenland; 
dringt er bij de Commissie op aan om te 
stoppen met het financieren van 
programma’s voor de verwerking van 
biometrische gegevens die zouden kunnen 
leiden tot grootschalige surveillance;

Or. en
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Amendement 201
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. waarschuwt voor de verleiding om 
strafrechtelijke beslissingen te delegeren 
aan artificiële intelligentie, en benadrukt 
dat gedragscodes voor het ontwerp en het 
gebruik van AI moeten worden 
ontwikkeld om de 
rechtshandhavingsinstanties en de 
justitiële autoriteiten te helpen;

Or. fr

Amendement 202
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Overweging 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
om te komen met een wetgevingsvoorstel 
voor de vervanging van de richtlijn 
gegevensbescherming bij wetshandhaving 
door een verordening om de grondrechten 
van burgers in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking op 
het gebied van rechtshandhaving beter te 
kunnen beschermen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verwijst in dit verband naar de 
lopende werkzaamheden in de Commissie 
juridische zaken.

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. neemt kennis van de studie 
van de Commissie naar de haalbaarheid 
van mogelijke wijzigingen van het Prüm-
besluit, waaronder met betrekking tot 
gezichtsherkenning; sluit zich aan bij de 
kritiek van diverse lidstaten dat het krappe 
tijdschema voor deze studie van invloed 
zou kunnen zijn op de Prüm-architectuur 
en dat de beschikbaarheid van 
biometrische gegevens die complementair 
zijn aan die van het Prüm-besluit 
voorafgaand aan die 
haalbaarheidsonderzoek niet 
wetenschappelijk is getoetst; neemt kennis 
van eerder onderzoek waaruit is gebleken 
dat geen enkele potentiële nieuwe 
identificatiemethode, zoals iris- of 
gezichtsherkenning, in de forensische 
context even betrouwbaar is als DNA of 
vingerafdrukken; herinnert de Commissie 
eraan dat elk nieuw wetgevingsvoorstel 
moet zijn gebaseerd op wetenschappelijk 
bewijs en eerbiediging van het 
evenredigheidsbeginsel; dringt er bij de 
Commissie op aan om het Prüm-
besluitkader alleen te verlengen indien er 
solide wetenschappelijk bewijs 
beschikbaar is dat gezichtsherkenning in 
een forensische context even betrouwbaar 
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is als DNA of vingerafdrukken, na 
uitvoering van een volledige 
effectbeoordeling en met in inachtneming 
van de aanbevelingen van de EDPS en het 
EDPB.

Or. en


