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Poprawka 1
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej, a w szczególności jego art. 2 
i 6, oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

— uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej, a w szczególności jego art. 2 
i 6, oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a w szczególności jego art. 
16,

Or. en

Poprawka 2
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

— uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 6, art. 7, art. 8, art. 
11, art. 12, art. 13, art. 20, art. 21, art. 24 i 
art. 47,

Or. en

Poprawka 3
Paul Tang

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

— uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
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szczególności jej art. 7 i 8,

Or. en

Poprawka 4
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 4

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Konwencję Rady 
Europy o ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych (ETS 108),

— uwzględniając Konwencję Rady 
Europy o ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych (ETS 108) oraz zmieniający ją 
protokół („konwencja 108+”),

Or. en

Poprawka 5
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając europejską kartę 
etyczną dotyczącą wykorzystania sztucznej 
inteligencji w systemach prawnych i 
powiązanych obszarach przyjętą przez 
Europejską Komisję na rzecz 
Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości 
(CEPEJ) Rady Europy dnia 3 grudnia 
2018 r.1a,
_________________
1a https://rm.coe.int/ethical-charter-en-
for-publication-4-december-
2018/16808f699c

Or. it



AM\1210048PL.docx 5/119 PE655.659v01-00

PL

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Europejską kartę 
etyczną dotyczącą wykorzystywania 
sztucznej inteligencji w systemach 
wymiaru sprawiedliwości i ich otoczeniu 
opracowaną przez Europejską Komisję na 
rzecz Efektywności Wymiaru 
Sprawiedliwości (CEPEJ) Rady Europy,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając „Wytyczne w 
zakresie etyki dotyczące godnej zaufania 
sztucznej inteligencji” opracowane przez 
powołaną przez Komisję w dniu 8 
kwietnia 2019 r. grupę ekspertów 
wysokiego szczebla ds. AI,

Or. en

Poprawka 8
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Umocowanie 8
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Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)4,

— uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)4, w 
szczególności art. 22,

_________________ _________________
4 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1. 4 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.

Or. it

Poprawka 9
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wysłuchanie w 
Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(LIBE) w dniu 20 lutego 2020 r. na temat 
sztucznej inteligencji w prawie karnym 
oraz jej wykorzystania przez policję i 
organy wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych,

Or. en

Poprawka 10
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając przyjętą przez Radę 
Europy w dniu 4 grudnia 2018 r. 
Europejską kartę etyczną dotyczącą 
wykorzystywania sztucznej inteligencji w 
systemach wymiaru sprawiedliwości i ich 
otoczeniu,

Or. en

Poprawka 11
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie z 
wizyty komisji LIBE w Stanach 
Zjednoczonych w lutym 2020 r.,

Or. en

Poprawka 12
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie 
protestów antyrasistowskich po śmierci 
George'a Floyda1a;
_________________
1a P9_TA(2020)0173.

Or. en
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Poprawka 13
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wpływu 
technologii dużych zbiorów danych na 
prawa podstawowe: prywatność, ochrona 
danych, niedyskryminacja, 
bezpieczeństwo i ściganie przestępstw1a;
_________________
1a P8_TA(2017)0076.

Or. en

Poprawka 14
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja jest jedną ze strategicznych 
technologii XXI wieku, która w znaczący 
sposób korzystnie wpływa na wydajność, 
dokładność i wygodę, a co za tym idzie 
przekłada się na pozytywne przemiany w 
gospodarce europejskiej; mając na 
uwadze, że sztucznej inteligencji nie 
należy postrzegać jako celu samego w 
sobie, lecz jako służące człowiekowi 
narzędzie, którego ostatecznym celem jest 
działanie dla dobra człowieka;

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji, mimo iż pojawia się niestety 
coraz więcej dowodów wskazujących na 
wyraźny rozdźwięk między obietnicami a 
praktykami; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja jest jedną ze strategicznych 
technologii XXI wieku, która może w 
znaczący sposób korzystnie wpływać na 
wydajność, dokładność i wygodę, a co za 
tym idzie przekłada się na pozytywne 
przemiany w społeczeństwie, przy czym 
stwarza również ogromne zagrożenia dla 
praw podstawowych i systemów 
demokratycznych opartych na 
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praworządności; mając na uwadze, że 
sztucznej inteligencji nie należy postrzegać 
jako celu samego w sobie, lecz jako 
służące człowiekowi narzędzie, którego 
ostatecznym celem jest działanie dla dobra 
człowieka;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja jest jedną ze strategicznych 
technologii XXI wieku, która w znaczący 
sposób korzystnie wpływa na wydajność, 
dokładność i wygodę, a co za tym idzie 
przekłada się na pozytywne przemiany w 
gospodarce europejskiej; mając na uwadze, 
że sztucznej inteligencji nie należy 
postrzegać jako celu samego w sobie, lecz 
jako służące człowiekowi narzędzie, 
którego ostatecznym celem jest działanie 
dla dobra człowieka;

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności 
upowszechnienia przetwarzania i analizy 
danych przez sztuczną inteligencję; mając 
na uwadze, że w ostatnich latach 
dokonano dużego skoku naprzód w 
rozwoju sztucznej inteligencji, co czyni ją 
jedną ze strategicznych technologii XXI 
wieku, która w znaczący sposób korzystnie 
wpływa na wydajność, dokładność i 
wygodę, a co za tym idzie przekłada się na 
pozytywne przemiany w gospodarce 
europejskiej i społeczeństwie europejskim; 
mając na uwadze, że sztucznej inteligencji 
nie należy postrzegać jako celu samego w 
sobie, lecz jako służące człowiekowi 
narzędzie, którego ostatecznym celem jest 
działanie dla dobra człowieka oraz 
zwiększenie potencjału i bezpieczeństwa 
ludzi;

Or. en

Poprawka 16
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja jest jedną ze strategicznych 
technologii XXI wieku, która w znaczący 
sposób korzystnie wpływa na wydajność, 
dokładność i wygodę, a co za tym idzie 
przekłada się na pozytywne przemiany w 
gospodarce europejskiej; mając na 
uwadze, że sztucznej inteligencji nie należy 
postrzegać jako celu samego w sobie, lecz 
jako służące człowiekowi narzędzie, 
którego ostatecznym celem jest działanie 
dla dobra człowieka;

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji, oraz związane z tym 
zagrożenia; mając na uwadze, że sztucznej 
inteligencji nie należy postrzegać jako celu 
samego w sobie, lecz jako służące 
człowiekowi narzędzie, którego 
ostatecznym celem jest działanie dla dobra 
człowieka;

Or. en

Poprawka 17
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja jest jedną ze strategicznych 
technologii XXI wieku, która w znaczący 
sposób korzystnie wpływa na wydajność, 
dokładność i wygodę, a co za tym idzie 
przekłada się na pozytywne przemiany w 
gospodarce europejskiej; mając na uwadze, 
że sztucznej inteligencji nie należy 
postrzegać jako celu samego w sobie, lecz 
jako służące człowiekowi narzędzie, 
którego ostatecznym celem jest działanie 
dla dobra człowieka;

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji, ale także różne związane z 
nimi problemy dotyczące kwestii 
etycznych i ich możliwy wpływ na szereg 
podstawowych wolności; mając na uwadze, 
że sztuczna inteligencja jest jedną ze 
strategicznych technologii XXI wieku, 
która może w znaczący sposób korzystnie 
wpływać na wydajność, dokładność i 
wygodę, a co za tym idzie przekładać się 
na pozytywne przemiany w społeczeństwie 
i gospodarce europejskiej; mając na 
uwadze, że sztucznej inteligencji nie 



AM\1210048PL.docx 11/119 PE655.659v01-00

PL

należy postrzegać jako celu samego w 
sobie, lecz jako służące człowiekowi 
narzędzie, którego ostatecznym celem jest 
działanie dla dobra człowieka;

Or. it

Poprawka 18
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja jest jedną ze strategicznych 
technologii XXI wieku, która w znaczący 
sposób korzystnie wpływa na wydajność, 
dokładność i wygodę, a co za tym idzie 
przekłada się na pozytywne przemiany w 
gospodarce europejskiej; mając na uwadze, 
że sztucznej inteligencji nie należy 
postrzegać jako celu samego w sobie, lecz 
jako służące człowiekowi narzędzie, 
którego ostatecznym celem jest działanie 
dla dobra człowieka;

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja jest jedną ze strategicznych 
technologii XXI wieku, która w znaczący 
sposób korzystnie wpływa na wydajność, 
dokładność i wygodę, a co za tym idzie 
przekłada się na pozytywne przemiany w 
gospodarce europejskiej, a także zwiększa 
bezpieczeństwo i ochronę obywateli; mając 
na uwadze, że sztucznej inteligencji nie 
należy postrzegać jako celu samego w 
sobie, lecz jako służące człowiekowi 
narzędzie, którego ostatecznym celem jest 
działanie dla dobra człowieka;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
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cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja jest jedną ze strategicznych 
technologii XXI wieku, która w znaczący 
sposób korzystnie wpływa na wydajność, 
dokładność i wygodę, a co za tym idzie 
przekłada się na pozytywne przemiany w 
gospodarce europejskiej; mając na uwadze, 
że sztucznej inteligencji nie należy 
postrzegać jako celu samego w sobie, lecz 
jako służące człowiekowi narzędzie, 
którego ostatecznym celem jest działanie 
dla dobra człowieka;

cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja jest jedną ze strategicznych 
technologii XXI wieku, która ma 
potencjał, aby w znaczący sposób 
korzystnie wpłynąć na wydajność, 
dokładność i wygodę, a co za tym idzie 
przełożyć się na pozytywne przemiany w 
gospodarce europejskiej; mając na uwadze, 
że sztucznej inteligencji nie należy 
postrzegać jako celu samego w sobie, lecz 
jako służące człowiekowi narzędzie, 
którego ostatecznym celem jest działanie 
dla dobra człowieka i wspólnego interesu;

Or. en

Poprawka 20
Birgit Sippel, Marina Kaljurand

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja jest jedną ze strategicznych 
technologii XXI wieku, która w znaczący 
sposób korzystnie wpływa na wydajność, 
dokładność i wygodę, a co za tym idzie 
przekłada się na pozytywne przemiany w 
gospodarce europejskiej; mając na uwadze, 
że sztucznej inteligencji nie należy 
postrzegać jako celu samego w sobie, lecz 
jako służące człowiekowi narzędzie, 
którego ostatecznym celem jest działanie 
dla dobra człowieka;

A. mając na uwadze niezwykle 
obiecujący charakter ogólnie technologii 
cyfrowych, a w szczególności sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja mogłaby stać się jedną ze 
strategicznych technologii XXI wieku, 
która może w znaczący sposób korzystnie 
wpływać na wydajność, dokładność i 
wygodę, a co za tym idzie przekładać się 
na pozytywne przemiany w gospodarce 
europejskiej; mając na uwadze, że 
sztucznej inteligencji nie należy postrzegać 
jako celu samego w sobie, lecz jako 
służące człowiekowi narzędzie, którego 
ostatecznym celem jest działanie dla dobra 
człowieka;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja może być postrzegana jako 
zdolność systemu do prawidłowej 
interpretacji danych zewnętrznych, 
uczenia się na podstawie tych danych oraz 
wykorzystywania zdobytej w ten sposób 
wiedzy do osiągania konkretnych celów i 
wykonywania konkretnych zadań dzięki 
elastycznej adaptacji; mając na uwadze, 
że najważniejszym elementem rozwoju w 
dziedzinie sztucznej inteligencji jest 
dostępność dużych ilości danych, mocy 
obliczeniowej, a także kapitału ludzkiego i 
talentów;

Or. en

Poprawka 22
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że coraz częstsze 
stosowanie sztucznej inteligencji w 
dziedzinie prawa karnego opiera się na 
obietnicach, że ograniczy ona 
przestępczość i doprowadzi do 
podejmowania bardziej obiektywnych 
decyzji; mając jednak na uwadze, że 
doświadczenie pokazało, iż istnieje kilka 
powodów, aby nie wierzyć w takie 
obietnice;

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

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że prawo do 
rzetelnego procesu sądowego jest prawem 
podstawowym, które musi być 
przestrzegane w każdych okolicznościach, 
w tym w przypadku stosowania sztucznej 
inteligencji;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że pomimo 
ciągłych postępów w zakresie szybkości 
przetwarzania komputerowego i 
pojemności pamięci, nie istnieją jak dotąd 
programy, które mogłyby dorównać 
ludzkiej elastyczności wobec szerszych 
zagadnień lub w zadaniach 
wymagających zrozumienia kontekstu lub 
krytycznej analizy; mając na uwadze, że 
niektóre rozwiązania oparte na sztucznej 
inteligencji osiągnęły poziom wydajności 
równy ludzkim ekspertom i specjalistom w 
wykonywaniu niektórych konkretnych 
zadań i mogą dostarczać wyników w 
zupełnie innym tempie i na zupełnie inną 
skalę;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że technologie 
takie jak sztuczna inteligencja i 
technologie powiązane mogą przyczyniać 
się do zmniejszenia przestępczości dzięki 
wykorzystywaniu analityki danych 
statystycznych w analizie kryminalnej i 
zapobieganiu przestępczości;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że kilka państw 
członkowskich wykorzystuje w dziedzinie 
ścigania przestępstw rozwiązanie oparte 
na systemach posiadających wbudowaną 
sztuczną inteligencję;

Or. en

Poprawka 27
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że rozwój 
sztucznej inteligencji musi odbywać się w 
poszanowaniu wartości, na których opiera 

B. mając na uwadze, że podstawowe 
prawa i wolności zapisane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, takie 
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się Unia, w szczególności godności 
człowieka, wolności, demokracji, 
równouprawnieniu, praworządności oraz 
prawach człowieka i prawach 
podstawowych;

jak poszanowanie życia prywatnego, 
ochrona danych osobowych, wolność 
myśli, sumienia i religii, wolność 
zgromadzeń i stowarzyszania się, ale także 
równość wobec prawa, np. 
niedyskryminacja, a także prawa 
obywatelskie, takie jak swoboda 
przemieszczania się i pobytu, prawo do 
sprawiedliwego procesu oraz 
domniemanie niewinności i prawo do 
obrony, nie powinny być podważane przez 
stosowanie sztucznej inteligencji i 
związanych z nią technologii oraz 
powinny obowiązywać podczas 
egzekwowania prawa w każdych 
okolicznościach;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że rozwój 
sztucznej inteligencji musi odbywać się w 
poszanowaniu wartości, na których opiera 
się Unia, w szczególności godności 
człowieka, wolności, demokracji, 
równouprawnieniu, praworządności oraz 
prawach człowieka i prawach 
podstawowych;

B. mając na uwadze, że wartości, na 
których opiera się Unia, w szczególności 
godność człowieka, wolność, demokracja, 
równouprawnienie, praworządność oraz 
prawa podstawowe, muszą być 
przestrzegane w całym cyklu życia 
narzędzi opartych na sztucznej 
inteligencji, zwłaszcza podczas ich 
projektowania, opracowywania, 
wdrażania i użytkowania;

Or. en

Poprawka 29
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
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Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że rozwój 
sztucznej inteligencji musi odbywać się w 
poszanowaniu wartości, na których opiera 
się Unia, w szczególności godności 
człowieka, wolności, demokracji, 
równouprawnieniu, praworządności oraz 
prawach człowieka i prawach 
podstawowych;

B. mając na uwadze, że rozwój 
sztucznej inteligencji musi odbywać się w 
poszanowaniu prawa UE, a także wartości, 
na których opiera się Unia, w 
szczególności godności człowieka, 
wolności, demokracji, równouprawnieniu, 
praworządności oraz prawach człowieka i 
prawach podstawowych;

Or. en

Poprawka 30
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że europejska 
karta etyczna dotycząca wykorzystania 
sztucznej inteligencji w systemach 
prawnych i powiązanych obszarach 
przyjęta przez Europejską Komisję na 
rzecz Efektywności Wymiaru 
Sprawiedliwości (CEPEJ) Rady Europy 
ustanawia pewne podstawowe wytyczne, 
których muszą przestrzegać podmioty 
publiczne i prywatne odpowiedzialne za 
projektowanie i rozwijanie narzędzi i 
usług AI; mając na uwadze, że ww. 
europejska karta etyczna zawiera w 
szczególności następujące zasady: a) 
zasadę przestrzegania praw 
podstawowych; b) zasadę 
niedyskryminacji; c) zasadę jakości i 
bezpieczeństwa; d) zasadę przejrzystości, 
bezstronności i poprawności; e) zasadę 
gwarancji kontroli człowieka; 

Or. it
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Poprawka 31
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Marina Kaljurand, 
Katarina Barley

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
wykorzystywanie technologii sztucznej 
inteligencji powinno być rozwijane w taki 
sposób, aby w centrum uwagi znajdowali 
się ludzie, a tym samym aby było ono 
warte zaufania publicznego;

Or. en

Poprawka 32
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że godne 
zaufania systemy oparte na sztucznej 
inteligencji muszą być rozliczalne, 
zaprojektowane dla wszystkich (w tym 
takie zaprojektowane dla grup szczególnie 
narażonych na zagrożenia i 
zmarginalizowanych), nie mieć 
dyskryminacyjnego charakteru, być 
bezpieczne i przejrzyste oraz szanować 
niezależność człowieka i jego prawa 
podstawowe;

C. mając na uwadze, że godne 
zaufania systemy oparte na sztucznej 
inteligencji muszą być rozliczalne, 
zaprojektowane dla wszystkich, nie mieć 
dyskryminacyjnego charakteru, być 
bezpieczne i przejrzyste oraz szanować 
niezależność człowieka i jego prawa 
podstawowe;

Or. es

Poprawka 33
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że godne 
zaufania systemy oparte na sztucznej 
inteligencji muszą być rozliczalne, 
zaprojektowane dla wszystkich (w tym 
takie zaprojektowane dla grup szczególnie 
narażonych na zagrożenia i 
zmarginalizowanych), nie mieć 
dyskryminacyjnego charakteru, być 
bezpieczne i przejrzyste oraz szanować 
niezależność człowieka i jego prawa 
podstawowe;

C. mając na uwadze, że godne 
zaufania systemy oparte na sztucznej 
inteligencji muszą być rozliczalne, 
zaprojektowane z myślą o ochronie 
wszystkich i przynoszeniu korzyści 
wszystkim (w tym takie zaprojektowane dla 
grup szczególnie narażonych na zagrożenia 
i zmarginalizowanych), nie mieć 
dyskryminacyjnego charakteru, być 
bezpieczne i przejrzyste oraz szanować 
niezależność człowieka i jego prawa 
podstawowe;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że godne 
zaufania systemy oparte na sztucznej 
inteligencji muszą być rozliczalne, 
zaprojektowane dla wszystkich (w tym 
takie zaprojektowane dla grup szczególnie 
narażonych na zagrożenia i 
zmarginalizowanych), nie mieć 
dyskryminacyjnego charakteru, być 
bezpieczne i przejrzyste oraz szanować 
niezależność człowieka i jego prawa 
podstawowe;

C. mając na uwadze, że aby systemy 
oparte na sztucznej inteligencji były godne 
zaufania, jak opisano to w wytycznych w 
zakresie etyki opracowanych przez grupę 
ekspertów wysokiego szczebla ds. AI, 
muszą być rozliczalne, nie mieć 
dyskryminacyjnego charakteru, być 
bezpieczne i przejrzyste oraz szanować 
niezależność człowieka i jego prawa 
podstawowe;

Or. en

Poprawka 35
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Fabienne 
Keller, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że godne 
zaufania systemy oparte na sztucznej 
inteligencji muszą być rozliczalne, 
zaprojektowane dla wszystkich (w tym 
takie zaprojektowane dla grup szczególnie 
narażonych na zagrożenia i 
zmarginalizowanych), nie mieć 
dyskryminacyjnego charakteru, być 
bezpieczne i przejrzyste oraz szanować 
niezależność człowieka i jego prawa 
podstawowe;

C. mając na uwadze, że godne 
zaufania systemy oparte na sztucznej 
inteligencji muszą być zaprojektowane dla 
wszystkich (w tym takie zaprojektowane 
dla grup szczególnie narażonych na 
zagrożenia i zmarginalizowanych), nie 
mieć dyskryminacyjnego charakteru, być 
bezpieczne i przejrzyste oraz szanować 
niezależność człowieka i jego prawa 
podstawowe;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że systemy 
oparte na sztucznej inteligencji muszą 
zawsze służyć ludziom i muszą być 
wyposażone w nadrzędny „zawór 
bezpieczeństwa”, tj. być projektowane w 
taki sposób, aby zawsze mógł je wyłączyć 
operator będący człowiekiem;

Or. en

Poprawka 37
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że na Unii i jej 
państwach członkowskich spoczywa 
zasadnicza odpowiedzialność w zakresie 
dopilnowania, by decyzje polityczne 
związane z opracowywaniem, wdrażaniem 
i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w 
obszarze wymiaru sprawiedliwości i 
ścigania były podejmowane w sposób 
przejrzysty, przy poszanowaniu zasad 
konieczności i proporcjonalności oraz 
gwarantowały, że strategie polityczne i 
środki będą w pełni zabezpieczać 
poszanowanie praw podstawowych w Unii;

D. mając na uwadze, że na Unii i jej 
państwach członkowskich spoczywa 
zasadnicza odpowiedzialność w zakresie 
dopilnowania, by decyzje polityczne 
związane z opracowywaniem, wdrażaniem 
i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w 
obszarze wymiaru sprawiedliwości i 
ścigania były podejmowane w sposób 
przejrzysty, przy poszanowaniu zasad 
konieczności i proporcjonalności oraz 
gwarantowały, że strategie polityczne i 
środki będą w pełni zabezpieczać 
poszanowanie praw podstawowych w Unii, 
a w szczególności że żadne z rozwiązań 
opartych na sztucznej inteligencji nie 
będzie utrwalać istniejących form 
dyskryminacji, nierównego traktowania i 
uprzedzeń;

Or. en

Poprawka 38
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że na Unii i jej 
państwach członkowskich spoczywa 
zasadnicza odpowiedzialność w zakresie 
dopilnowania, by decyzje polityczne 
związane z opracowywaniem, wdrażaniem 
i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w 
obszarze wymiaru sprawiedliwości i 
ścigania były podejmowane w sposób 
przejrzysty, przy poszanowaniu zasad 
konieczności i proporcjonalności oraz 
gwarantowały, że strategie polityczne i 
środki będą w pełni zabezpieczać 
poszanowanie praw podstawowych w Unii;

D. mając na uwadze, że na Unii i jej 
państwach członkowskich spoczywa 
zasadnicza odpowiedzialność w zakresie 
dopilnowania, by decyzje polityczne 
związane z opracowywaniem, wdrażaniem 
i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w 
obszarze wymiaru sprawiedliwości i 
ścigania były podejmowane w sposób 
przejrzysty, przy poszanowaniu zasad 
konieczności i proporcjonalności oraz 
gwarantowały, że strategie polityczne i 
środki będą w pełni zabezpieczać 
poszanowanie praw podstawowych w Unii 
oraz odzwierciedlać oczekiwania 
społeczeństw wobec konstytucyjnego, 
sprawiedliwego i humanitarnego systemu 
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sądownictwa karnego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że na Unii i jej 
państwach członkowskich spoczywa 
zasadnicza odpowiedzialność w zakresie 
dopilnowania, by decyzje polityczne 
związane z opracowywaniem, wdrażaniem 
i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w 
obszarze wymiaru sprawiedliwości i 
ścigania były podejmowane w sposób 
przejrzysty, przy poszanowaniu zasad 
konieczności i proporcjonalności oraz 
gwarantowały, że strategie polityczne i 
środki będą w pełni zabezpieczać 
poszanowanie praw podstawowych w 
Unii;

D. mając na uwadze, że na Unii i jej 
państwach członkowskich spoczywa 
zasadnicza odpowiedzialność w zakresie 
dopilnowania, by decyzje związane z 
cyklem życia rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości i ścigania były 
podejmowane w sposób przejrzysty i w 
pełni zabezpieczały poszanowanie praw 
podstawowych; mając na uwadze, że 
odnośne wybory polityczne powinny być 
zgodne z zasadami konieczności i 
proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 40
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że na Unii i jej 
państwach członkowskich spoczywa 
zasadnicza odpowiedzialność w zakresie 
dopilnowania, by decyzje polityczne 
związane z opracowywaniem, wdrażaniem 
i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w 
obszarze wymiaru sprawiedliwości i 

D. mając na uwadze, że na państwach 
członkowskich spoczywa zasadnicza 
odpowiedzialność w zakresie 
dopilnowania, by decyzje polityczne 
związane z opracowywaniem, wdrażaniem 
i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w 
obszarze wymiaru sprawiedliwości i 
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ścigania były podejmowane w sposób 
przejrzysty, przy poszanowaniu zasad 
konieczności i proporcjonalności oraz 
gwarantowały, że strategie polityczne i 
środki będą w pełni zabezpieczać 
poszanowanie praw podstawowych w Unii;

ścigania były podejmowane w sposób 
przejrzysty, przy poszanowaniu zasad 
konieczności i proporcjonalności oraz 
gwarantowały, że strategie polityczne i 
środki będą w pełni zabezpieczać 
poszanowanie praw podstawowych;

Or. es

Poprawka 41
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że art. 22 
rozporządzenia (UE) 2016/679 stanowi, że 
oprócz określonych wyjątków, osoba, 
której dane dotyczą, ma prawo do tego, by 
nie podlegać decyzji, która opiera się 
wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i 
wywołuje wobec tej osoby skutki prawne 
lub w podobny sposób istotnie na nią 
wpływa;

Or. it

Poprawka 42
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja oferuje również doskonałe 
możliwości w obszarze egzekwowania 
prawa, w szczególności pod względem 
usprawnienia metod pracy organów 
ścigania i władz sądowych oraz w 
skuteczniejszym zwalczaniu pewnych 

E. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja może oferować również 
doskonałe możliwości w obszarze 
egzekwowania prawa, w szczególności pod 
względem usprawnienia metod pracy 
organów ścigania i władz sądowych oraz 
przyczyniania się do skuteczniejszego 
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rodzajów przestępstw, szczególnie w 
obszarze przestępstw finansowych, prania 
brudnych pieniędzy i finansowania 
terroryzmu oraz niektórych rodzajów 
cyberprzestępstw;

zapobiegania pewnym rodzajom 
przestępstw i zwalczania ich, szczególnie 
w obszarze przestępstw finansowych, 
prania brudnych pieniędzy i finansowania 
terroryzmu, pornografii dziecięcej i 
wykorzystywania seksualnego dzieci w 
internecie oraz niektórych rodzajów 
cyberprzestępstw, a także – jako narzędzie 
wsparcia technicznego – pod względem 
usprawnienia organizacji operacyjnej i 
funkcjonowania systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, pod 
warunkiem zapewnienia gwarancji 
procesowych wynikających z 
praworządności i przepisów o ochronie 
danych osobowych;

Or. it

Poprawka 43
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja oferuje również doskonałe 
możliwości w obszarze egzekwowania 
prawa, w szczególności pod względem 
usprawnienia metod pracy organów 
ścigania i władz sądowych oraz w 
skuteczniejszym zwalczaniu pewnych 
rodzajów przestępstw, szczególnie w 
obszarze przestępstw finansowych, prania 
brudnych pieniędzy i finansowania 
terroryzmu oraz niektórych rodzajów 
cyberprzestępstw;

E. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja może oferować również 
możliwości w obszarze egzekwowania 
prawa, w szczególności pod względem 
usprawnienia metod pracy organów 
ścigania i władz sądowych oraz w 
skuteczniejszym zwalczaniu pewnych 
rodzajów przestępstw, szczególnie w 
obszarze przestępstw finansowych, prania 
brudnych pieniędzy i finansowania 
terroryzmu oraz niektórych rodzajów 
cyberprzestępstw; mając na uwadze, że 
jednocześnie niesie ona ze sobą znaczące 
ryzyko dla podstawowych praw człowieka;

Or. en

Poprawka 44
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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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja oferuje również doskonałe 
możliwości w obszarze egzekwowania 
prawa, w szczególności pod względem 
usprawnienia metod pracy organów 
ścigania i władz sądowych oraz w 
skuteczniejszym zwalczaniu pewnych 
rodzajów przestępstw, szczególnie w 
obszarze przestępstw finansowych, prania 
brudnych pieniędzy i finansowania 
terroryzmu oraz niektórych rodzajów 
cyberprzestępstw;

E. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja oferuje również doskonałe 
możliwości w obszarze egzekwowania 
prawa, w szczególności pod względem 
usprawnienia metod pracy organów 
ścigania i władz sądowych oraz w 
skuteczniejszym zapobieganiu pewnym 
rodzajom przestępstw i ich zwalczaniu, 
szczególnie w obszarze przestępstw 
finansowych, prania brudnych pieniędzy i 
finansowania terroryzmu oraz niektórych 
rodzajów cyberprzestępstw, przyczyniając 
się tym samym do zwiększenia 
bezpieczeństwa i ochrony obywateli UE;

Or. en

Poprawka 45
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja oferuje również doskonałe 
możliwości w obszarze egzekwowania 
prawa, w szczególności pod względem 
usprawnienia metod pracy organów 
ścigania i władz sądowych oraz w 
skuteczniejszym zwalczaniu pewnych 
rodzajów przestępstw, szczególnie w 
obszarze przestępstw finansowych, prania 
brudnych pieniędzy i finansowania 
terroryzmu oraz niektórych rodzajów 
cyberprzestępstw;

E. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja oferuje również pewne 
możliwości w obszarze egzekwowania 
prawa, w szczególności pod względem 
usprawnienia metod pracy organów 
ścigania i władz sądowych w obszarze 
przestępstw finansowych, prania brudnych 
pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz 
niektórych rodzajów cyberprzestępstw;

Or. en
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Poprawka 46
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja oferuje również doskonałe 
możliwości w obszarze egzekwowania 
prawa, w szczególności pod względem 
usprawnienia metod pracy organów 
ścigania i władz sądowych oraz w 
skuteczniejszym zwalczaniu pewnych 
rodzajów przestępstw, szczególnie w 
obszarze przestępstw finansowych, prania 
brudnych pieniędzy i finansowania 
terroryzmu oraz niektórych rodzajów 
cyberprzestępstw;

E. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja może oferować również 
możliwości w obszarze egzekwowania 
prawa, w szczególności pod względem 
usprawnienia metod pracy organów 
ścigania i władz sądowych oraz w 
skuteczniejszym zwalczaniu pewnych 
rodzajów przestępstw; mając na uwadze, 
że wszelkie powszechne zastosowanie 
sztucznej inteligencji w odniesieniu do 
wszystkich transakcji finansowych lub 
innych bez kierowania się na początku 
zasadą ograniczonego zaufania byłoby 
działaniem nieproporcjonalnym;

Or. en

Poprawka 47
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że 
opracowywanie i obsługa systemów 
opartych na sztucznej inteligencji dla 
potrzeb policji i organów wymiaru 
sprawiedliwości wiąże się z udziałem wielu 
osób i organizacji, wykorzystaniem 
licznych podzespołów urządzeń i 
algorytmów oprogramowania oraz 
uczestnictwem wielu użytkowników 
ludzkich w często złożonych i 
wymagających warunkach;



AM\1210048PL.docx 27/119 PE655.659v01-00

PL

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że jasny model 
powiązania odpowiedzialności z mocy 
prawa z potencjalnie szkodliwymi 
skutkami systemów sztucznej inteligencji 
w obszarze prawa karnego jest 
nieodzowny;

skreśla się

Or. en

Poprawka 49
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że jasny model 
powiązania odpowiedzialności z mocy 
prawa z potencjalnie szkodliwymi 
skutkami systemów sztucznej inteligencji 
w obszarze prawa karnego jest 
nieodzowny;

F. mając na uwadze, że jasny model 
powiązania odpowiedzialności z mocy 
prawa z potencjalnie szkodliwymi 
skutkami systemów sztucznej inteligencji 
w obszarze prawa karnego jest 
nieodzowny; mając na uwadze, że 
pierwszym i najważniejszym celem musi 
być przede wszystkim niedopuszczenie do 
pojawienia się jakichkolwiek szkodliwych 
skutków;

Or. en

Poprawka 50
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Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że jasny model 
powiązania odpowiedzialności z mocy 
prawa z potencjalnie szkodliwymi 
skutkami systemów sztucznej inteligencji 
w obszarze prawa karnego jest 
nieodzowny;

F. mając na uwadze, że jasny model 
powiązania odpowiedzialności z mocy 
prawa z potencjalnie szkodliwymi 
skutkami systemów sztucznej inteligencji 
w obszarze prawa karnego jest 
nieodzowny; mając na uwadze, że przepisy 
regulacyjne w tej dziedzinie powinny 
zawsze podtrzymywać zasadę 
odpowiedzialności człowieka;

Or. en

Poprawka 51
Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Franco Roberti

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że przypisanie i 
podział zakresu odpowiedzialności między 
ludzi i maszyny staje się zadaniem coraz 
trudniejszym; mając na uwadze, że 
ostatecznie to państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za zagwarantowanie 
pełnego poszanowania praw 
podstawowych, gdy systemy oparte na 
sztucznej inteligencji są wykorzystywane 
w dziedzinie ścigania przestępstw;

Or. en

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

Projekt rezolucji
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Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że związek 
między ochroną praw podstawowych a 
skutecznymi działaniami policyjnymi musi 
zawsze stanowić zasadniczy element 
dyskusji na temat tego, czy i w jaki sposób 
sztuczna inteligencja powinna być 
wykorzystywana przez sektor organów 
ścigania, w którym decyzje mogą mieć 
długotrwałe skutki dla życia i wolności 
jednostek;

Or. en

Poprawka 53
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że organy 
ścigania korzystają z rozwiązań sztucznej 
inteligencji obejmujących technologie 
rozpoznawania twarzy, zautomatyzowane 
rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, 
identyfikację głosu, identyfikację sposobu 
mówienia, technologię czytania z ruchu 
warg, nasłuch (np. algorytmy wykrywające 
strzały), autonomiczne badanie i analizę 
wykrytych baz danych, przewidywanie 
(prognozowanie przestępczości i obszarów 
szczególnie narażonych na przestępczość), 
narzędzia wykrywania zachowań, 
autonomiczne narzędzia wykrywania 
nadużyć finansowych i finansowania 
terroryzmu, monitorowanie mediów 
społecznościowych (wyszukiwanie 
informacji i gromadzenie danych w celu 
eksploracji powiązań), urządzenia 
pozwalające wyłapać międzynarodowy 
numer tożsamości telefonicznej abonenta 
mobilnego (IMSI catchers) oraz 

G. mając na uwadze, że stosowanie 
sztucznej inteligencji w obszarze 
egzekwowania prawa jest już 
rzeczywistością oraz że zgodnie z 
oczekiwaniami w ciągu najbliższych kilku 
lat będzie ono na różnych poziomach 
coraz szersze i intensywniejsze; mając na 
uwadze, że organy ścigania różnych 
państw członkowskich już szeroko 
wykorzystują te technologie; mając na 
uwadze, że rozwiązania te obejmują 
oprogramowanie do rozpoznawania 
twarzy i identyfikacji biometrycznej, 
analizy wideo i obrazów, w tym 
zautomatyzowanego rozpoznawania 
numerów rejestracyjnych, technologie 
identyfikacji głosu i identyfikacji sposobu 
mówienia, technologię czytania z ruchu 
warg, nasłuch (np. algorytmy wykrywające 
strzały), autonomiczne badanie i analizę 
wykrytych baz danych, przewidywanie 
(prognozowanie przestępczości i obszarów 
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zautomatyzowane systemy dozoru 
obejmujące różne możliwości wykrywania 
(takie jak wykrywanie pulsu i kamery 
termowizyjne); mając na uwadze, że 
powyższe rozwiązania cechują się bardzo 
zróżnicowanym stopniem wiarygodności i 
dokładności;

szczególnie narażonych na przestępczość), 
narzędzia wykrywania zachowań, 
autonomiczne narzędzia wykrywania 
nadużyć finansowych i finansowania 
terroryzmu, monitorowanie mediów 
społecznościowych (wyszukiwanie 
informacji i gromadzenie danych w celu 
eksploracji powiązań), urządzenia 
pozwalające wyłapać międzynarodowy 
numer tożsamości telefonicznej abonenta 
mobilnego (IMSI catchers) oraz 
zautomatyzowane systemy dozoru 
obejmujące różne możliwości wykrywania 
(takie jak wykrywanie pulsu i kamery 
termowizyjne); mając na uwadze, że 
powyższe rozwiązania cechują się bardzo 
zróżnicowanym stopniem wiarygodności i 
dokładności;

Or. it

Poprawka 54
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że organy 
ścigania korzystają z rozwiązań sztucznej 
inteligencji obejmujących technologie 
rozpoznawania twarzy, zautomatyzowane 
rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, 
identyfikację głosu, identyfikację sposobu 
mówienia, technologię czytania z ruchu 
warg, nasłuch (np. algorytmy wykrywające 
strzały), autonomiczne badanie i analizę 
wykrytych baz danych, przewidywanie 
(prognozowanie przestępczości i obszarów 
szczególnie narażonych na przestępczość), 
narzędzia wykrywania zachowań, 
autonomiczne narzędzia wykrywania 
nadużyć finansowych i finansowania 
terroryzmu, monitorowanie mediów 
społecznościowych (wyszukiwanie 

G. mając na uwadze, że organy 
ścigania korzystają z rozwiązań sztucznej 
inteligencji obejmujących technologie 
rozpoznawania twarzy, zautomatyzowane 
rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, 
identyfikację głosu, identyfikację sposobu 
mówienia, technologię czytania z ruchu 
warg, nasłuch (np. algorytmy wykrywające 
strzały), badanie i analizę baz danych, 
przewidywanie (prognozowanie 
przestępczości i obszarów szczególnie 
narażonych na przestępczość), narzędzia 
wykrywania zachowań, narzędzia 
wykrywania nadużyć finansowych i 
finansowania terroryzmu, monitorowanie 
mediów społecznościowych 
(wyszukiwanie informacji i gromadzenie 
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informacji i gromadzenie danych w celu 
eksploracji powiązań), urządzenia 
pozwalające wyłapać międzynarodowy 
numer tożsamości telefonicznej abonenta 
mobilnego (IMSI catchers) oraz 
zautomatyzowane systemy dozoru 
obejmujące różne możliwości wykrywania 
(takie jak wykrywanie pulsu i kamery 
termowizyjne); mając na uwadze, że 
powyższe rozwiązania cechują się bardzo 
zróżnicowanym stopniem wiarygodności i 
dokładności;

danych w celu eksploracji powiązań) oraz 
zautomatyzowane systemy dozoru 
obejmujące różne możliwości wykrywania 
(takie jak wykrywanie pulsu i kamery 
termowizyjne); mając na uwadze, że 
powyższe rozwiązania cechują się bardzo 
zróżnicowanym stopniem wiarygodności, 
dokładności i skuteczności; mając na 
uwadze, że wiele z tych narzędzi stosuje 
się w państwach trzecich, jednak ich 
stosowanie w UE byłoby nielegalne na 
mocy unijnych ram prawnych i 
orzecznictwa w dziedzinie ochrony 
danych; mając na uwadze, że rutynowe 
stosowanie algorytmów, nawet w 
przypadku niewielkiego odsetka wyników 
fałszywie dodatnich, może skutkować 
fałszywymi alarmami, których liczba 
będzie znacznie przewyższać liczbę 
prawidłowych alarmów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że organy 
ścigania korzystają z rozwiązań sztucznej 
inteligencji obejmujących technologie 
rozpoznawania twarzy, zautomatyzowane 
rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, 
identyfikację głosu, identyfikację sposobu 
mówienia, technologię czytania z ruchu 
warg, nasłuch (np. algorytmy wykrywające 
strzały), autonomiczne badanie i analizę 
wykrytych baz danych, przewidywanie 
(prognozowanie przestępczości i obszarów 
szczególnie narażonych na przestępczość), 
narzędzia wykrywania zachowań, 
autonomiczne narzędzia wykrywania 
nadużyć finansowych i finansowania 

G. mając na uwadze, że organy 
ścigania korzystają z rozwiązań sztucznej 
inteligencji obejmujących technologie 
rozpoznawania twarzy, np. do 
przeszukiwania podejrzanych baz danych 
i identyfikacji ofiar handlu ludźmi lub 
wykorzystywania i niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych, 
zautomatyzowane rozpoznawanie 
numerów rejestracyjnych, identyfikację 
głosu, identyfikację sposobu mówienia, 
technologię czytania z ruchu warg, nasłuch 
(np. algorytmy wykrywające strzały), 
autonomiczne badanie i analizę wykrytych 
baz danych, przewidywanie 
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terroryzmu, monitorowanie mediów 
społecznościowych (wyszukiwanie 
informacji i gromadzenie danych w celu 
eksploracji powiązań), urządzenia 
pozwalające wyłapać międzynarodowy 
numer tożsamości telefonicznej abonenta 
mobilnego (IMSI catchers) oraz 
zautomatyzowane systemy dozoru 
obejmujące różne możliwości wykrywania 
(takie jak wykrywanie pulsu i kamery 
termowizyjne); mając na uwadze, że 
powyższe rozwiązania cechują się bardzo 
zróżnicowanym stopniem wiarygodności i 
dokładności;

(prognozowanie przestępczości i obszarów 
szczególnie narażonych na przestępczość), 
narzędzia wykrywania zachowań, 
zaawansowane narzędzia autopsji 
wirtualnej pomagające ustalić przyczynę 
zgonu, autonomiczne narzędzia 
wykrywania nadużyć finansowych i 
finansowania terroryzmu, monitorowanie 
mediów społecznościowych 
(wyszukiwanie informacji i gromadzenie 
danych w celu eksploracji powiązań), 
urządzenia pozwalające wyłapać 
międzynarodowy numer tożsamości 
telefonicznej abonenta mobilnego (IMSI 
catchers) oraz zautomatyzowane systemy 
dozoru obejmujące różne możliwości 
wykrywania (takie jak wykrywanie pulsu i 
kamery termowizyjne); mając na uwadze, 
że powyższe rozwiązania cechują się 
bardzo zróżnicowanym stopniem 
wiarygodności i dokładności;

Or. en

Poprawka 56
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że organy 
ścigania korzystają z rozwiązań sztucznej 
inteligencji obejmujących technologie 
rozpoznawania twarzy, zautomatyzowane 
rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, 
identyfikację głosu, identyfikację sposobu 
mówienia, technologię czytania z ruchu 
warg, nasłuch (np. algorytmy wykrywające 
strzały), autonomiczne badanie i analizę 
wykrytych baz danych, przewidywanie 
(prognozowanie przestępczości i obszarów 
szczególnie narażonych na przestępczość), 
narzędzia wykrywania zachowań, 
autonomiczne narzędzia wykrywania 
nadużyć finansowych i finansowania 

G. mając na uwadze, że organy 
ścigania korzystają z niejednorodnego 
zestawu rozwiązań sztucznej inteligencji 
obejmujących technologie rozpoznawania 
twarzy, zautomatyzowane rozpoznawanie 
numerów rejestracyjnych, identyfikację 
głosu, identyfikację sposobu mówienia, 
technologię czytania z ruchu warg, nasłuch 
(np. algorytmy wykrywające strzały), 
autonomiczne badanie i analizę wykrytych 
baz danych, przewidywanie 
(prognozowanie przestępczości i obszarów 
szczególnie narażonych na przestępczość), 
narzędzia wykrywania zachowań, 
autonomiczne narzędzia wykrywania 
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terroryzmu, monitorowanie mediów 
społecznościowych (wyszukiwanie 
informacji i gromadzenie danych w celu 
eksploracji powiązań), urządzenia 
pozwalające wyłapać międzynarodowy 
numer tożsamości telefonicznej abonenta 
mobilnego (IMSI catchers) oraz 
zautomatyzowane systemy dozoru 
obejmujące różne możliwości wykrywania 
(takie jak wykrywanie pulsu i kamery 
termowizyjne); mając na uwadze, że 
powyższe rozwiązania cechują się bardzo 
zróżnicowanym stopniem wiarygodności i 
dokładności;

nadużyć finansowych i finansowania 
terroryzmu, monitorowanie mediów 
społecznościowych (wyszukiwanie 
informacji i gromadzenie danych w celu 
eksploracji powiązań), urządzenia 
pozwalające wyłapać międzynarodowy 
numer tożsamości telefonicznej abonenta 
mobilnego (IMSI catchers) oraz 
zautomatyzowane systemy dozoru 
obejmujące różne możliwości wykrywania 
(takie jak wykrywanie pulsu i kamery 
termowizyjne); mając na uwadze, że 
powyższe rozwiązania cechują się bardzo 
zróżnicowanym stopniem wiarygodności, 
dokładności oraz wpływu na prawa 
podstawowe oraz na dynamikę systemów 
sądownictwa karnego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że organy 
ścigania korzystają z rozwiązań sztucznej 
inteligencji obejmujących technologie 
rozpoznawania twarzy, zautomatyzowane 
rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, 
identyfikację głosu, identyfikację sposobu 
mówienia, technologię czytania z ruchu 
warg, nasłuch (np. algorytmy wykrywające 
strzały), autonomiczne badanie i analizę 
wykrytych baz danych, przewidywanie 
(prognozowanie przestępczości i obszarów 
szczególnie narażonych na przestępczość), 
narzędzia wykrywania zachowań, 
autonomiczne narzędzia wykrywania 
nadużyć finansowych i finansowania 
terroryzmu, monitorowanie mediów 
społecznościowych (wyszukiwanie 
informacji i gromadzenie danych w celu 

G. mając na uwadze, że organy 
ścigania korzystają z rozwiązań sztucznej 
inteligencji obejmujących technologie 
rozpoznawania twarzy, zautomatyzowane 
rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, 
identyfikację głosu, identyfikację sposobu 
mówienia, technologię czytania z ruchu 
warg, nasłuch (np. algorytmy wykrywające 
strzały), autonomiczne badanie i analizę 
wykrytych baz danych, przewidywanie 
(prognozowanie przestępczości i obszarów 
szczególnie narażonych na przestępczość), 
narzędzia wykrywania zachowań, 
autonomiczne narzędzia wykrywania 
nadużyć finansowych i finansowania 
terroryzmu, monitorowanie mediów 
społecznościowych (wyszukiwanie 
informacji i gromadzenie danych w celu 
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eksploracji powiązań), urządzenia 
pozwalające wyłapać międzynarodowy 
numer tożsamości telefonicznej abonenta 
mobilnego (IMSI catchers) oraz 
zautomatyzowane systemy dozoru 
obejmujące różne możliwości wykrywania 
(takie jak wykrywanie pulsu i kamery 
termowizyjne); mając na uwadze, że 
powyższe rozwiązania cechują się bardzo 
zróżnicowanym stopniem wiarygodności i 
dokładności;

eksploracji powiązań), urządzenia 
pozwalające wyłapać międzynarodowy 
numer tożsamości telefonicznej abonenta 
mobilnego (IMSI catchers) oraz 
zautomatyzowane systemy dozoru 
obejmujące różne możliwości wykrywania 
(takie jak wykrywanie pulsu i kamery 
termowizyjne); mając na uwadze, że 
powyższe rozwiązania wraz z innymi 
potencjalnymi lub przyszłymi 
rozwiązaniami opartymi na technologii 
sztucznej inteligencji w dziedzinie 
ścigania przestępstw mogą cechować się 
bardzo zróżnicowanym stopniem 
wiarygodności i dokładności;

Or. en

Poprawka 58
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że organy 
ścigania korzystają z rozwiązań sztucznej 
inteligencji obejmujących technologie 
rozpoznawania twarzy, zautomatyzowane 
rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, 
identyfikację głosu, identyfikację sposobu 
mówienia, technologię czytania z ruchu 
warg, nasłuch (np. algorytmy wykrywające 
strzały), autonomiczne badanie i analizę 
wykrytych baz danych, przewidywanie 
(prognozowanie przestępczości i obszarów 
szczególnie narażonych na przestępczość), 
narzędzia wykrywania zachowań, 
autonomiczne narzędzia wykrywania 
nadużyć finansowych i finansowania 
terroryzmu, monitorowanie mediów 
społecznościowych (wyszukiwanie 
informacji i gromadzenie danych w celu 
eksploracji powiązań), urządzenia 
pozwalające wyłapać międzynarodowy 
numer tożsamości telefonicznej abonenta 

G. mając na uwadze, że organy 
ścigania korzystają z rozwiązań sztucznej 
inteligencji obejmujących technologie 
rozpoznawania twarzy, zautomatyzowane 
rozpoznawanie numerów rejestracyjnych, 
identyfikację głosu, identyfikację sposobu 
mówienia, technologię czytania z ruchu 
warg, nasłuch (np. algorytmy wykrywające 
strzały), autonomiczne badanie i analizę 
wykrytych baz danych, przewidywanie 
(prognozowanie przestępczości i obszarów 
szczególnie narażonych na przestępczość), 
narzędzia wykrywania zachowań, 
autonomiczne narzędzia wykrywania 
nadużyć finansowych i finansowania 
terroryzmu, monitorowanie mediów 
społecznościowych (wyszukiwanie 
informacji i gromadzenie danych w celu 
eksploracji powiązań), urządzenia 
pozwalające wyłapać międzynarodowy 
numer tożsamości telefonicznej abonenta 
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mobilnego (IMSI catchers) oraz 
zautomatyzowane systemy dozoru 
obejmujące różne możliwości wykrywania 
(takie jak wykrywanie pulsu i kamery 
termowizyjne); mając na uwadze, że 
powyższe rozwiązania cechują się bardzo 
zróżnicowanym stopniem wiarygodności i 
dokładności;

mobilnego (IMSI catchers) oraz 
zautomatyzowane systemy dozoru 
obejmujące różne możliwości wykrywania 
(takie jak wykrywanie pulsu i kamery 
termowizyjne); mając na uwadze, że 
powyższe rozwiązania cechują się bardzo 
zróżnicowanym stopniem wiarygodności i 
dokładności, a także potencjalnie 
znaczącym wpływem na ochronę praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 59
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że narzędzia i 
oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji wykorzystuje się w wymiarze 
sprawiedliwości na całym świecie, w tym 
podczas wydawania wyroków, wyliczania 
prawdopodobieństwa ponownego 
popełnienia przestępstwa oraz określania 
warunków zwolnienia warunkowego;

H. mając na uwadze, że narzędzia i 
oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji wykorzystuje się w wymiarze 
sprawiedliwości w niektórych państwach, 
w tym podczas wydawania wyroków, 
wyliczania prawdopodobieństwa 
ponownego popełnienia przestępstwa oraz 
określania warunków zwolnienia 
warunkowego, oraz że obecnie, z 
wyjątkiem kilku państw członkowskich, 
ich zastosowanie w UE ogranicza się 
głównie do dziedziny prawa cywilnego;

Or. it

Poprawka 60
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka
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H. mając na uwadze, że narzędzia i 
oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji wykorzystuje się w wymiarze 
sprawiedliwości na całym świecie, w tym 
podczas wydawania wyroków, wyliczania 
prawdopodobieństwa ponownego 
popełnienia przestępstwa oraz określania 
warunków zwolnienia warunkowego;

H. mając na uwadze, że narzędzia i 
oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji wykorzystuje się w wymiarze 
sprawiedliwości na całym świecie, w tym 
podczas wydawania wyroków, wyliczania 
prawdopodobieństwa ponownego 
popełnienia przestępstwa oraz określania 
warunków zwolnienia warunkowego; 
mając na uwadze, że doprowadziło to do 
wypaczenia i zmniejszenia szans osób o 
innym niż biały kolorze skóry i innych 
mniejszości;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że narzędzia i 
oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji wykorzystuje się w wymiarze 
sprawiedliwości na całym świecie, w tym 
podczas wydawania wyroków, wyliczania 
prawdopodobieństwa ponownego 
popełnienia przestępstwa oraz określania 
warunków zwolnienia warunkowego;

H. mając na uwadze, że narzędzia i 
oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji wykorzystuje się w wymiarze 
sprawiedliwości na całym świecie, w tym 
podczas wydawania wyroków, wyliczania 
prawdopodobieństwa ponownego 
popełnienia przestępstwa oraz określania 
warunków zwolnienia warunkowego, 
rozstrzygania sporów online, zarządzania 
orzecznictwem oraz zapewniania 
łatwiejszego dostępu do bezpłatnej pomocy 
prawnej;

Or. en

Poprawka 62
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw H
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że narzędzia i 
oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji wykorzystuje się w wymiarze 
sprawiedliwości na całym świecie, w tym 
podczas wydawania wyroków, wyliczania 
prawdopodobieństwa ponownego 
popełnienia przestępstwa oraz określania 
warunków zwolnienia warunkowego;

H. mając na uwadze, że narzędzia i 
oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji wykorzystuje się w wymiarze 
sprawiedliwości na całym świecie, w tym 
do uzasadniania decyzji w sprawie 
tymczasowego aresztowania, podczas 
wydawania wyroków, wyliczania 
prawdopodobieństwa ponownego 
popełnienia przestępstwa oraz określania 
warunków zwolnienia warunkowego;

Or. en

Poprawka 63
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że narzędzia i 
oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji wykorzystuje się w wymiarze 
sprawiedliwości na całym świecie, w tym 
podczas wydawania wyroków, wyliczania 
prawdopodobieństwa ponownego 
popełnienia przestępstwa oraz określania 
warunków zwolnienia warunkowego;

H. mając na uwadze, że narzędzia i 
oprogramowanie oparte na sztucznej 
inteligencji wykorzystuje się w wymiarze 
sprawiedliwości w niektórych krajach, w 
tym podczas wydawania wyroków, 
wyliczania prawdopodobieństwa 
ponownego popełnienia przestępstwa oraz 
określania warunków zwolnienia 
warunkowego;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że stosowane w 
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ściganiu przestępstw i wymiarze 
sprawiedliwości rozwiązania oparte na 
sztucznej inteligencji znajdują się na 
różnych etapach rozwoju, począwszy od 
konceptualizacji, przez prototypowanie 
lub ocenę, a skończywszy na użytkowaniu 
zatwierdzonych już rozwiązań; mając na 
uwadze, że w przyszłości mogą pojawić się 
nowe możliwości ich wykorzystania, 
ponieważ technologia ta staje się coraz 
bardziej dojrzała ze względu na trwające 
na całym świecie intensywne badania 
naukowe;

Or. en

Poprawka 65
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja może stać się stałą częścią 
naszego ekosystemu wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
zapewniając analizę i pomoc w 
czynnościach dochodzeniowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że korzystanie ze 
sztucznej inteligencji przez organy ścigania 
wiąże się z szeregiem potencjalnych 

I. mając na uwadze, że korzystanie ze 
sztucznej inteligencji przez organy ścigania 
wiąże się z szeregiem potencjalnych 
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zagrożeń, takich jak nieprzejrzysty proces 
decyzyjny, różnego rodzaju dyskryminacja 
oraz ryzyko naruszenia prywatności i 
ochrony danych osobowych, ryzyko 
ograniczenia swobody wypowiedzi i 
dostępu do informacji oraz zagrożenie dla 
domniemania niewinności;

zagrożeń, takich jak nieprzejrzysty proces 
decyzyjny, różnego rodzaju dyskryminacja 
i błędy występujące w podstawowym 
algorytmie, które mogą zostać 
wzmocnione przez pętle sprzężenia 
zwrotnego, a także ryzyko naruszenia 
prywatności i ochrony danych osobowych, 
ryzyko ograniczenia swobody wypowiedzi 
i dostępu do informacji oraz zagrożenie dla 
domniemania niewinności; mając na 
uwadze, że skala tych zagrożeń jest różna 
w poszczególnych rozwiązaniach i zależy 
od celu, w którym są one wykorzystywane;

Or. en

Poprawka 67
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że korzystanie ze 
sztucznej inteligencji przez organy ścigania 
wiąże się z szeregiem potencjalnych 
zagrożeń, takich jak nieprzejrzysty proces 
decyzyjny, różnego rodzaju dyskryminacja 
oraz ryzyko naruszenia prywatności i 
ochrony danych osobowych, ryzyko 
ograniczenia swobody wypowiedzi i 
dostępu do informacji oraz zagrożenie dla 
domniemania niewinności;

I. mając na uwadze, że korzystanie ze 
sztucznej inteligencji przez organy ścigania 
wiąże się z szeregiem zagrożeń, takich jak 
nieprzejrzysty proces decyzyjny, różnego 
rodzaju dyskryminacja oraz ryzyko 
naruszenia prywatności i ochrony danych 
osobowych, ryzyko ograniczenia swobody 
wypowiedzi i dostępu do informacji, 
zagrożenie dla domniemania niewinności 
oraz, w szczególności w dziedzinie prawa 
karnego, ogromne zagrożenia dla 
wolności i bezpieczeństwa osób;

Or. en

Poprawka 68
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że korzystanie ze 
sztucznej inteligencji przez organy ścigania 
wiąże się z szeregiem potencjalnych 
zagrożeń, takich jak nieprzejrzysty proces 
decyzyjny, różnego rodzaju dyskryminacja 
oraz ryzyko naruszenia prywatności i 
ochrony danych osobowych, ryzyko 
ograniczenia swobody wypowiedzi i 
dostępu do informacji oraz zagrożenie dla 
domniemania niewinności;

I. mając na uwadze, że korzystanie ze 
sztucznej inteligencji przez organy ścigania 
wiąże się z szeregiem potencjalnych 
zagrożeń, takich jak nieprzejrzysty proces 
decyzyjny, efekt mrożący, różnego rodzaju 
dyskryminacja oraz ryzyko naruszenia 
prywatności i ochrony danych osobowych, 
ryzyko ograniczenia swobody wypowiedzi 
i dostępu do informacji oraz zagrożenie dla 
domniemania niewinności i prawa do 
skutecznego środka odwoławczego i 
sprawiedliwego procesu; 

Or. en

Poprawka 69
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że korzystanie ze 
sztucznej inteligencji przez organy ścigania 
wiąże się z szeregiem potencjalnych 
zagrożeń, takich jak nieprzejrzysty proces 
decyzyjny, różnego rodzaju dyskryminacja 
oraz ryzyko naruszenia prywatności i 
ochrony danych osobowych, ryzyko 
ograniczenia swobody wypowiedzi i 
dostępu do informacji oraz zagrożenie dla 
domniemania niewinności;

I. mając na uwadze, że korzystanie ze 
sztucznej inteligencji przez organy ścigania 
wiąże się z szeregiem poważnych zagrożeń 
dla ochrony praw podstawowych 
obywateli, takich jak nieprzejrzysty proces 
decyzyjny, różnego rodzaju dyskryminacja 
oraz ryzyko naruszenia prywatności i 
ochrony danych osobowych, ryzyko 
ograniczenia swobody wypowiedzi i 
dostępu do informacji oraz zagrożenie dla 
domniemania niewinności;

Or. en

Poprawka 70
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że korzystanie ze 
sztucznej inteligencji przez organy ścigania 
wiąże się z szeregiem potencjalnych 
zagrożeń, takich jak nieprzejrzysty proces 
decyzyjny, różnego rodzaju dyskryminacja 
oraz ryzyko naruszenia prywatności i 
ochrony danych osobowych, ryzyko 
ograniczenia swobody wypowiedzi i 
dostępu do informacji oraz zagrożenie dla 
domniemania niewinności;

I. mając na uwadze, że korzystanie ze 
sztucznej inteligencji przez organy ścigania 
wiąże się z szeregiem poważnych 
zagrożeń, takich jak nieprzejrzysty proces 
decyzyjny, różnego rodzaju dyskryminacja 
oraz ryzyko naruszenia prywatności i 
ochrony danych osobowych, ryzyko 
ograniczenia swobody wypowiedzi i 
dostępu do informacji oraz zagrożenie dla 
domniemania niewinności;

Or. en

Poprawka 71
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że systemy 
prognozowania przestępczości z 
konieczności opierają się w dużej mierze 
na danych historycznych, które mogą 
zawierać uprzedzenia, tak więc każda 
kolejna metoda lub strategia zapobiegania 
przestępczości oparta na takich danych 
wykazuje tendencję do powielania tych 
uprzedzeń w dostarczanych przez nią 
wynikach; mając na uwadze, że te 
uprzedzenia mogą powodować tzw. efekt 
zapadki, co oznacza, że to zniekształcenie 
będzie stopniowo pogłębiać się z każdym 
rokiem, jeśli służby policyjne będą polegać 
na danych z poprzedniego roku w celu 
ustalenia celów na kolejny rok1a.
_________________
1a Williams, Patrick i Kind, Eric (2019) 
Data-driven Policing: The hardwiring of 
discriminatory policing practices across 
Europe. Project Report. European 
Network Against Racism (ENAR) 
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[Czynności policyjne oparte na danych: 
wbudowane w system dyskryminacyjne 
praktyki organów policji w Europie. 
Sprawozdanie z projektu. Europejska Sieć 
Przeciwdziałania Rasizmowi (ENAR)].

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że niektóre kraje 
w większym stopniu niż inne korzystają z 
rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji w ściganiu przestępstw i 
wymiarze sprawiedliwości, co częściowo 
wynika z braku regulacji i różnic 
regulacyjnych, które umożliwiają 
wykorzystywanie sztucznej inteligencji do 
określonych celów lub tego zabraniają;

Or. en

Poprawka 73
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że 
mniejszościowe grupy etniczne są 
znacznie bardziej narażone na 
zatrzymanie i przeszukanie przez policję, 
ściganie karne, orzeczenie kary i 
pozbawienie wolności w porównaniu z 
odpowiednią populacją stanowiącą 
„większość”; mając na uwadze, że – jak 
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przyznała komisarz Margrethe Vestager w 
swoim przemówieniu inauguracyjnym na 
Europejskim Forum ds. Sztucznej 
Inteligencji w dniu 30 czerwca 2020 r. – 
wobec migrantów i osób należących do 
określonych grup etnicznych mogą być 
stosowane techniki prognozowania 
przestępczości, które kierują na nich całą 
uwagę organów ścigania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji, z których korzystają 
organy ścigania, są także narażone na ataki 
możliwe dzięki zastosowaniu sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że szkody 
powstałe w takich sytuacjach są 
potencjalnie bardziej znaczące i mogą 
prowadzić do wykładniczo większego 
stopnia szkód dla pojedynczych osób i 
grup;

J. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji, z których korzystają 
organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, 
są także narażone na ataki możliwe dzięki 
zastosowaniu sztucznej inteligencji lub na 
„zatrucie” danych polegające na celowym 
wykorzystaniu niewłaściwego zestawu 
danych w celu uzyskania nieobiektywnych 
wyników; mając na uwadze, że szkody 
powstałe w takich sytuacjach są 
potencjalnie bardzo znaczące i mogą 
prowadzić do wysokiego stopnia szkód dla 
pojedynczych osób i grup;

Or. en

Poprawka 75
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw J
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Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji, z których korzystają 
organy ścigania, są także narażone na ataki 
możliwe dzięki zastosowaniu sztucznej 
inteligencji; mając na uwadze, że szkody 
powstałe w takich sytuacjach są 
potencjalnie bardziej znaczące i mogą 
prowadzić do wykładniczo większego 
stopnia szkód dla pojedynczych osób i 
grup;

J. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji, z których korzystają 
organy ścigania, są także narażone na ataki 
wymierzone w systemy informatyczne; 
mając na uwadze, że szkody powstałe w 
takich sytuacjach są potencjalnie bardziej 
znaczące i mogą prowadzić do 
wykładniczo większego stopnia szkód dla 
pojedynczych osób i grup;

Or. en

Poprawka 76
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że niedawne 
przypadki pokazały, jak bardzo narzędzia 
oparte na sztucznej inteligencji, takie jak 
rozpoznawanie twarzy, są niedoskonałe i 
mogą popełniać błędy; mając na uwadze, 
że takie błędy mają dramatyczne 
konsekwencje w przypadku ich 
wykorzystania w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych; 
mając na uwadze, że technologia 
sztucznej inteligencji powinna być 
wykorzystywana na tym polu ze 
szczególną ostrożnością w myśl maksymy, 
że „lepiej, aby dziesięć osób winnych 
uciekło, niż aby cierpiała jedna niewinna 
osoba”;

Or. en

Poprawka 77
Caterina Chinnici
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Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że 
zautomatyzowane systemy decyzyjne, tj. 
algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, 
nie mogą być wykorzystywane do 
podejmowania decyzji, ponieważ 
ostateczna decyzja w sprawach karnych 
zawsze powinna należeć do człowieka, dla 
którego AI powinna pełnić rolę 
instrumentalną;

Or. it

Poprawka 78
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając jednak na uwadze, że 
stosowanie sztucznej inteligencji w tej 
dziedzinie nie powinno być postrzegane 
jako czysto techniczna kwestia 
zapewnienia dokładności i skuteczności 
takich narzędzi, lecz raczej jako kluczowa 
decyzja polityczna dotycząca kształtu i 
celów systemów ścigania przestępstw i 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych, które nieuchronnie wywrą 
głęboki wpływ na życie i prawa 
podstawowe obywateli;

Or. en

Poprawka 79
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw J c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że 
egzekwowanie prawa w pełni jest ideałem, 
do którego nie należy dążyć za wszelką 
cenę; mając na uwadze, że wykrywanie i 
karanie wszystkich naruszeń prawa nie 
jest możliwe, o ile nie zastosuje się 
wszechobecnego nadzoru; mając na 
uwadze, że wykrywanie wszystkich form 
niezgodnego z prawem postępowania z 
równie wysoką skutecznością nie jest 
uzasadnionym celem w społeczeństwach 
demokratycznych, które cenią sobie 
prywatność jednostek i które, w celu 
ochrony takiej wartości, są gotowe 
zaakceptować możliwość, że w niektórych 
przypadkach nieposłuszeństwo nie jest 
karane;

Or. en

Poprawka 80
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw J d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jd. mając na uwadze, że coraz większa 
liczba organów i prawodawców na całym 
świecie zakazuje lub rozważa 
wprowadzenie zakazu stosowania 
technologii rozpoznawania twarzy przez 
organy ścigania; mając na uwadze, że w 
następstwie protestów w związku z 
zabójstwem George'a Floyda firmy 
Amazon, Microsoft i IBM odmówiły 
policji dostępu do ich technologii 
rozpoznawania twarzy, wzywając rządy na 
całym świecie do uregulowania kwestii 
stosowania technologii rozpoznawania 
twarzy;

Or. en
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Poprawka 81
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw J e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Je. mając na uwadze, że unijne 
instrumenty w dziedzinie współpracy 
sądowej, takie jak europejski nakaz 
aresztowania, nie zwalniają w żaden 
sposób z obowiązku poszanowania praw 
podstawowych i zasad prawnych 
zapisanych w art. 6 TUE; mając na 
uwadze, że TSUE kilkakrotnie stwierdził, 
iż wzajemne zaufanie nie jest ślepe i że 
wykonujący nakaz organ sądowy może 
zostać zobowiązany do przeprowadzenia 
oceny, czy istnieje realne ryzyko, że prawa 
podstawowe osoby, której dotyczy nakaz, 
zostaną naruszone w przypadku 
przekazania jej do państwa wydającego 
nakaz; mając na uwadze, że TSUE 
zastosował tę zasadę zarówno w 
odniesieniu do ewentualnego naruszenia 
zakazu stosowania tortur i nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania, jak i w 
odniesieniu do prawa do sprawiedliwego 
procesu;

Or. en

Poprawka 82
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Motyw J f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jf. mając na uwadze, że współczesne 
liberalne prawo karne opiera się na 
zasadzie, że władze państwowe reagują na 
przestępstwo po jego popełnieniu, nie 
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zakładając, że ludzie są niebezpieczni i 
muszą być stale monitorowani w celu 
zapobiegania wszelkim potencjalnym 
naruszeniom prawa; mając na uwadze, że 
techniki nadzoru oparte na sztucznej 
inteligencji stanowią poważne wyzwanie 
dla takiego podejścia i zmuszają 
prawodawców na całym świecie do 
przeprowadzenia gruntownej oceny 
konsekwencji związanych z 
dopuszczeniem do stosowania technologii 
ograniczających rolę człowieka w 
ściganiu przestępstw i wydawaniu 
orzeczeń.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. ponownie podkreśla, że skoro 
działanie sztucznej inteligencji opiera się o 
przetwarzanie dużych ilości danych, prawo 
ochrony życia prywatnego i prawo do 
ochrony danych osobowych ma 
zastosowanie do wszystkich obszarów 
wykorzystywania sztucznej inteligencji 
oraz że należy w pełni stosować się do ram 
prawnych Unii w zakresie ochrony danych 
i prywatności;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
pozytywny wkład rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji w pracę organów 
ścigania i organów wymiaru 
sprawiedliwości w całej Unii jako 
kluczowej technologii umożliwiającej 
zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony 
obywateli; zwraca uwagę na przykład na 
usprawnienie zarządzania zbiorami 
orzecznictwa osiągnięte dzięki narzędziom 
umożliwiającym korzystanie z 
dodatkowych opcji wyszukiwania; uważa, 
że istnieje szeroki wachlarz innych 
potencjalnych zastosowań sztucznej 
inteligencji przez organy ścigania i 
wymiar sprawiedliwości, które powinny 
zostać przeanalizowanie z zachowaniem 
metodologicznych środków ostrożności i w 
oparciu o oceny naukowe; ponownie 
podkreśla, że skoro działanie sztucznej 
inteligencji opiera się o przetwarzanie 
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dużych ilości danych, prawo ochrony życia 
prywatnego i prawo do ochrony danych 
osobowych ma zastosowanie do 
wszystkich obszarów wykorzystywania 
sztucznej inteligencji oraz że należy w 
pełni stosować się do ram prawnych Unii 
w zakresie ochrony danych i prywatności;

Or. en

Poprawka 84
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. ponownie podkreśla, że skoro 
działanie sztucznej inteligencji opiera się o 
przetwarzanie dużych ilości danych, prawo 
ochrony życia prywatnego i prawo do 
ochrony danych osobowych ma 
zastosowanie do wszystkich obszarów 
wykorzystywania sztucznej inteligencji 
oraz że należy w pełni stosować się do ram 
prawnych Unii w zakresie ochrony danych 
i prywatności;

1. ponownie podkreśla, że skoro 
działanie sztucznej inteligencji opiera się o 
przetwarzanie dużych ilości danych, prawo 
ochrony życia prywatnego i prawo do 
ochrony danych osobowych ma 
zastosowanie do wszystkich obszarów 
wykorzystywania sztucznej inteligencji 
oraz że należy w pełni stosować się do ram 
prawnych zarówno Unii, jak i państw 
członkowskich w zakresie ochrony danych 
i prywatności;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że UE ustanowiła już 
standardy ochrony danych dla organów 
ścigania i stanowią one podstawę 
wszelkich przyszłych regulacji w 
dziedzinie sztucznej inteligencji; 
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przypomina, że wszelkie przetwarzanie 
danych osobowych musi być zgodne z 
prawem i rzetelne; cele przetwarzania 
muszą być określone, jednoznaczne i 
zgodne z prawem; dane muszą być 
prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne 
w stosunku do celu, dla którego są 
przetwarzane; dane muszą być dokładne i 
aktualne (dane niedokładne powinny – w 
zależności od celu, dla którego zostałyby w 
przeciwnym wypadku zatrzymane – zostać 
poprawione lub usunięte); dane powinny 
być przechowywane nie dłużej niż jest to 
konieczne i przetwarzane w bezpieczny 
sposób;

Or. en

Poprawka 86
Klára Dobrev, Eva Kaili

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu;

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu; 
wszelka sztuczna inteligencja, robotyka i 
powiązane technologie muszą być 
opracowywane, wdrażane lub 
wykorzystywane w sposób 
uniemożliwiający ewentualną 
identyfikację osób fizycznych na 
podstawie danych przetwarzanych 
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wcześniej z zachowaniem anonimowości 
lub przy zastosowaniu pseudonimizacji 
oraz generowanie nowych, 
implikowanych, potencjalnie wrażliwych 
danych i form kategoryzacji za pomocą 
środków zautomatyzowanych;

Or. en

Poprawka 87
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu;

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
godności człowieka, zapobiegania 
szkodom, przejrzystości, bezstronności i 
dokładności, sprawiedliwości i 
wyjaśnialności stosowania technologii 
biometrii, gwarancji sprawowania 
kontroli przez użytkownika będącego 
człowiekiem, swobody przemieszczania 
się, domniemania niewinności oraz prawa 
do obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu;

Or. en

Poprawka 88
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu;

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, w tym prawa do zachowania 
milczenia, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu; 
podkreśla, że należy bezwzględnie zakazać 
każdego zastosowania sztucznej 
inteligencji, które jest w oczywisty sposób 
niezgodne z prawami podstawowymi;

Or. en

Poprawka 89
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu;

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu, a 



AM\1210048PL.docx 53/119 PE655.659v01-00

PL

także powinny mierzyć się z problemami 
etycznymi i deontologicznymi 
wynikającymi z ewentualnego zwolnienia 
z odpowiedzialności organów sądowych;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu;

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa, 
prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu, a 
także postanowień europejskiej konwencji 
praw człowieka i Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 91
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
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rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu;

rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu, a 
także powinny uwzględniać zasadę 
reedukacyjnej funkcji kar;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu;

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa, 
zasady równości stron oraz prawa do 
skutecznego środka odwoławczego i 
sprawiedliwego procesu;

Or. en
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Poprawka 93
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, wolności wypowiedzi i 
swobodnego dostępu do informacji, 
wolności zgromadzeń i swobody 
stowarzyszania się, równości wobec prawa 
oraz prawa do skutecznego środka 
odwoławczego i sprawiedliwego procesu;

2. ponownie potwierdza, że wszystkie 
rozwiązania dla organów ścigania oraz 
wymiaru sprawiedliwości opierające się na 
sztucznej inteligencji również powinny być 
wykorzystywane w pełnym poszanowaniu 
zasad niedyskryminacyjnego traktowania, 
swobody przemieszczania się, 
domniemania niewinności oraz prawa do 
obrony, obowiązku uzasadnienia, 
wolności wypowiedzi i swobodnego 
dostępu do informacji, wolności 
zgromadzeń i swobody stowarzyszania się, 
równości wobec prawa oraz prawa do 
skutecznego środka odwoławczego i 
sprawiedliwego procesu;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że wykorzystanie danych 
biometrycznych, na przykład w 
technologiach rozpoznawania twarzy, 
odnosi się w szerszym ujęciu do zasady 
prawa do godności ludzkiej; godność 
ludzka jest podstawą wszystkich praw 
podstawowych gwarantowanych przez 
Kartę praw podstawowych; Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) potwierdził w swoim 
orzecznictwie, że podstawowe prawo do 
godności jest częścią prawa UE, dlatego 
też dane biometryczne, w tym wizerunek 
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twarzy, muszą być przetwarzane w sposób 
zapewniający poszanowanie godności 
ludzkiej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uznaje, że tempo rozwoju 
rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji na całym świecie wymaga 
podejścia zorientowanego na przyszłość 
oraz że wszelkie próby sporządzenia 
wyczerpującego wykazu rozwiązań szybko 
staną się nieaktualne; wzywa w związku z 
tym do stworzenia jasnego i spójnego 
modelu zarządzania, który gwarantowałby 
poszanowanie praw podstawowych, ale 
także umożliwiałby przedsiębiorstwom i 
organizacjom dalszy rozwój rozwiązań 
opartych na sztucznej inteligencji;

Or. en

Poprawka 96
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że rozwiązania oparte na 
sztucznej inteligencji wykorzystywane 
przez organy policji i organy wymiaru 
sprawiedliwości należy we wszystkich 
przypadkach zaliczać do kategorii 
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wysokiego ryzyka ze względu na publiczną 
rolę i odpowiedzialność tych organów oraz 
wpływ podejmowanych przez nie decyzji; 
uważa ponadto, że wykorzystywanie przez 
takie organy systemu opartego na 
sztucznej inteligencji może przebiegać w 
sposób mogący rodzić skutki prawne lub 
znacząco wpływać na życie ludzi;

Or. en

Poprawka 97
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że konieczne jest obniżenie 
oczekiwań co do rozwiązań 
technologicznych, które obiecują 
doskonałe egzekwowanie prawa i 
nierealistyczne wykrywanie wszystkich 
popełnionych przestępstw;

Or. en

Poprawka 98
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. w związku z tym uważa, że 
wszelkie narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję opracowywane dla 
organów ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości i przez nie użytkowane 
powinny być co najmniej bezpieczne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 
realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady sprawiedliwości, rozliczalności, 

3. w związku z tym uważa, że 
wszelkie narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję opracowywane dla 
organów ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości i przez nie użytkowane 
powinny być co najmniej bezpieczne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 
realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady sprawiedliwości, rozliczalności, 
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przejrzystości i wyjaśnialności, zaś ich 
wdrożenie powinno być podyktowane 
koniecznością i analizą proporcjonalności;

przejrzystości i wyjaśnialności, zaś ich 
wdrożenie powinno być podyktowane 
koniecznością i analizą proporcjonalności; 
wzywa UE i ustawodawców krajowych do 
szczególnego wzięcia pod uwagę pięciu 
zasad określonych w karcie etycznej 
dotyczącej wykorzystywania sztucznej 
inteligencji w systemach wymiaru 
sprawiedliwości i ich otoczeniu, która 
została przyjęta przez Europejską Komisję 
na rzecz Efektywności Wymiaru 
Sprawiedliwości (CEPEJ) Rady Europy 
oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na 
wskazane przez CEPEJ „zastosowania, 
które należy traktować z największą 
ostrożnością”;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. w związku z tym uważa, że 
wszelkie narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję opracowywane dla 
organów ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości i przez nie użytkowane 
powinny być co najmniej bezpieczne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 
realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady sprawiedliwości, rozliczalności, 
przejrzystości i wyjaśnialności, zaś ich 
wdrożenie powinno być podyktowane 
koniecznością i analizą proporcjonalności;

3. w związku z tym uważa, że 
zabezpieczenia powinny być 
proporcjonalne do potencjalnego ryzyka 
związanego z wykorzystywaniem 
konkretnych rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji; uważa, że wszelkie 
narzędzia wykorzystujące sztuczną 
inteligencję opracowywane dla organów 
ścigania lub wymiaru sprawiedliwości i 
przez nie użytkowane powinny być co 
najmniej bezpieczne, solidne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 
realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady sprawiedliwości, rozliczalności, 
przejrzystości, niedyskryminacji, a także 
wyjaśnialności, zaś ich wdrożenie powinno 
być podyktowane koniecznością i analizą 
proporcjonalności;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. w związku z tym uważa, że 
wszelkie narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję opracowywane dla 
organów ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości i przez nie użytkowane 
powinny być co najmniej bezpieczne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 
realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady sprawiedliwości, rozliczalności, 
przejrzystości i wyjaśnialności, zaś ich 
wdrożenie powinno być podyktowane 
koniecznością i analizą proporcjonalności;

3. w związku z tym uważa, że 
wszelkie narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję opracowywane dla 
organów ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości i przez nie użytkowane 
powinny być co najmniej bezpieczne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 
realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady sprawiedliwości, rozliczalności, 
przejrzystości i wyjaśnialności, zaś ich 
wdrożenie powinno być podyktowane 
koniecznością i analizą proporcjonalności; 
podkreśla, że zaufanie obywateli do 
stosowania opracowanej i 
wykorzystywanej w UE sztucznej 
inteligencji jest uzależnione od pełnego 
spełnienia wymienionych kryteriów;

Or. en

Poprawka 101
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. w związku z tym uważa, że 
wszelkie narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję opracowywane dla 
organów ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości i przez nie użytkowane 
powinny być co najmniej bezpieczne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 

3. w związku z tym uważa, że 
wszelkie narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję opracowywane dla 
organów ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości i przez nie użytkowane 
powinny być co najmniej bezpieczne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 
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realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady sprawiedliwości, rozliczalności, 
przejrzystości i wyjaśnialności, zaś ich 
wdrożenie powinno być podyktowane 
koniecznością i analizą proporcjonalności;

realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady sprawiedliwości, rozliczalności, 
przejrzystości i wyjaśnialności, zaś ich 
wdrożenie powinno być podyktowane 
koniecznością i analizą proporcjonalności, 
przy zapewnieniu zainteresowanym 
osobom prawa dostępu do wyników 
opracowanych lub uzyskanych za pomocą 
narzędzi AI;

Or. it

Poprawka 102
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. w związku z tym uważa, że 
wszelkie narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję opracowywane dla 
organów ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości i przez nie użytkowane 
powinny być co najmniej bezpieczne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 
realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady sprawiedliwości, rozliczalności, 
przejrzystości i wyjaśnialności, zaś ich 
wdrożenie powinno być podyktowane 
koniecznością i analizą proporcjonalności;

3. w związku z tym uważa, że 
wszelkie narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję opracowywane dla 
organów ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości i przez nie użytkowane 
powinny być co najmniej bezpieczne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 
realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady minimalizacji danych, 
sprawiedliwości, rozliczalności, 
przejrzystości i wyjaśnialności, zaś ich 
opracowanie, wdrożenie i wykorzystanie 
powinno być podyktowane koniecznością i 
analizą proporcjonalności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3



AM\1210048PL.docx 61/119 PE655.659v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

3. w związku z tym uważa, że 
wszelkie narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję opracowywane dla 
organów ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości i przez nie użytkowane 
powinny być co najmniej bezpieczne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 
realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady sprawiedliwości, rozliczalności, 
przejrzystości i wyjaśnialności, zaś ich 
wdrożenie powinno być podyktowane 
koniecznością i analizą proporcjonalności;

3. w związku z tym uważa, że 
wszelkie narzędzia wykorzystujące 
sztuczną inteligencję opracowywane dla 
organów ścigania lub wymiaru 
sprawiedliwości i przez nie użytkowane 
powinny być co najmniej bezpieczne i 
zabezpieczone oraz dostosowane do 
realizacji celu i zakładać poszanowanie 
zasady sprawiedliwości, rozliczalności, 
przejrzystości i wyjaśnialności, zaś ich 
wdrożenie powinno podlegać ocenie 
ryzyka i być podyktowane koniecznością i 
analizą proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 104
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że wszelkie decyzje 
dotyczące osoby fizycznej, które opierają 
się wyłącznie na automatycznym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które 
rodzą niekorzystne skutki prawne dla 
podmiotu danych lub mają na niego 
znaczący wpływ, są zakazane na mocy 
prawa Unii, chyba że zezwalają na to 
przepisy Unii lub państwa 
członkowskiego, które przewidują co 
najmniej prawo do uzyskania interwencji 
człowieka; przypomina, że decyzje w 
dziedzinie ścigania przestępstw są prawie 
zawsze decyzjami, które rodzą skutki 
prawne dla osoby, której dotyczą, ze 
względu na wykonawczy charakter 
organów ścigania i ich działań; wzywa 
Komisję, Europejską Radę Ochrony 
Danych i inne niezależne organy 
nadzorcze do przedstawienia wniosków 
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ustawodawczych lub przynajmniej do 
wydania wytycznych, zaleceń i najlepszych 
praktyk w celu dokładniejszego określenia 
kryteriów i warunków w odniesieniu do 
decyzji opartych na profilowaniu i 
wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do 
celów ścigania przestępstw;

Or. en

Poprawka 105
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że wykorzystywanie 
sztucznej inteligencji i powiązanych z nią 
technologii w systemach wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych 
powinno być zgodne z surowymi zasadami 
etycznymi, takimi jak te zapisane w 
europejskiej karcie etycznej dotyczącej 
wykorzystania sztucznej inteligencji w 
systemach prawnych i powiązanych 
obszarach Rady Europy, tj. zasadą 
przestrzegania praw podstawowych, 
zasadą niedyskryminacji, zasadą jakości i 
bezpieczeństwa, zasadą przejrzystości, 
bezstronności i poprawności oraz zasadą 
gwarancji kontroli człowieka;

Or. it

Poprawka 106
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że strony mają prawo 
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dostępu do procesu gromadzenia danych 
dotyczących ocen prognostycznych 
wykorzystywanych przez policyjne 
wydziały prewencji, a także danych 
dotyczących katalogowania i oceny 
materiału dowodowego w sprawach 
karnych oraz prewencyjnej oceny, czy 
podejrzany może stanowić zagrożenie dla 
społeczeństwa, ryzyka recydywy oraz 
wyników wytworzonych lub uzyskanych za 
pomocą sztucznej inteligencji na potrzeby 
procedur powiadamiania, a także roli 
sztucznej inteligencji i powiązanych z nią 
technologii w ściganiu przestępstw 
kryminalnych i zapobieganiu 
przestępczości;

Or. en

Poprawka 107
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że wykorzystywanie w 
tej dziedzinie sztucznej inteligencji 
stwarza zagrożenia dla praw człowieka – a 
mianowicie dla prywatności, ochrony 
danych i sprawiedliwego procesu – oraz że 
w przyszłości może to stwarzać dalsze 
zagrożenia, które nie są jeszcze znane; 
apeluje, by zasada ostrożności stanowiła 
centralną zasadę wszelkich ram prawnych 
dotyczących sztucznej inteligencji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla potrzebę ścisłego 
uregulowania stosowania technik 
rozpoznawania twarzy w sprawach 
karnych; sugeruje zalecenie 
wprowadzenia tymczasowego zakazu 
stosowania tych technik w oczekiwaniu na 
opracowanie tych ram;

Or. fr

Poprawka 109
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. uważa, że zarówno dla 
skuteczności wykonywania prawa do 
obrony, jak i dla przejrzystości krajowych 
systemów wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych niezbędne jest, aby 
konkretne, jasne i precyzyjne ramy 
prawne regulowały warunki, zasady i 
konsekwencje stosowania w tej dziedzinie 
narzędzi opartych na sztucznej 
inteligencji, a także prawa osób 
poddanych działaniu tych narzędzi, w tym 
możliwość skorzystania ze środków 
ochrony prawnej; podkreśla, że wobec 
braku takich ram prawnych nie powinno 
się wykorzystywać sztucznej inteligencji w 
tym obszarze;

Or. en

Poprawka 110
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)



AM\1210048PL.docx 65/119 PE655.659v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

3c. wzywa wykonujące nakaz organy 
sądowe, aby podejmując decyzję w 
sprawie wniosku o ekstradycję (lub 
wydanie) do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego, 
oceniły, czy wykorzystanie narzędzi 
opartych na sztucznej inteligencji w 
państwie wnioskującym (lub wydającym) 
może naruszać istotę podstawowego 
prawa do sprawiedliwego procesu; uważa, 
że pierwszy etap takiej oceny powinien być 
przeprowadzony „w oparciu o obiektywne, 
wiarygodne, dokładne i należycie 
zaktualizowane informacje o 
funkcjonowaniu systemu sądowego w 
wydającym nakaz państwie 
członkowskim” (C-216/18 PPU, ust. 61); 
wzywa Komisję do opublikowania 
zaktualizowanych informacji na temat 
wykorzystania sztucznej inteligencji w 
systemach wymiaru sprawiedliwości i 
ścigania przestępstw państw 
członkowskich oraz do wydania 
wytycznych dotyczących sposobu 
przeprowadzania takiej oceny w 
kontekście współpracy sądowej w 
sprawach karnych; 

Or. en

Poprawka 111
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania masowemu nadzorowi 
przy pomocy technologii opartych 
sztucznej inteligencji i zakazania 
rozwiązań, które skutkowałoby takim 

4. uważa, że gromadzenie danych i 
monitorowanie osób fizycznych musi 
ograniczać się do osób podejrzanych o 
popełnienie czynów przestępczych lub 
podejrzanych przygotowujących się do 
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nadzorem; popełnienia przestępstwa i nie powinno 
polegać na zautomatyzowanym 
gromadzeniu danych beż żadnego 
rozróżnienia; podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania masowemu nadzorowi 
przy pomocy technologii opartych 
sztucznej inteligencji i zakazania 
rozwiązań, które skutkowałoby takim 
nadzorem; wzywa Komisję do 
wprowadzenia – za pomocą środków 
ustawodawczych i nieustawodawczych 
oraz, w razie potrzeby, postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego – zakazu 
wszelkiego biometrycznego przetwarzania 
danych osobowych do celów ścigania 
przestępstw, które prowadzi do masowego 
nadzoru w przestrzeni publicznej; wzywa 
Komisję do zaprzestania finansowania 
badań dotyczących systemów 
biometrycznych lub ich wdrażania, które 
mogłyby przyczynić się do masowego 
nadzoru w przestrzeni publicznej; 
przypomina, że masowy nadzór 
prowadzony przez organy państw trzecich 
oznacza, że poziom ochrony danych w 
tych państwach nie jest odpowiedni, co 
potwierdził Trybunał Sprawiedliwości w 
swoim wyroku w sprawie Schrems I1a;
_________________
1a Wyrok w sprawie C-362/14, 6 
października 2015 r.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania masowemu nadzorowi 

4. podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania masowemu nadzorowi, 
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przy pomocy technologii opartych 
sztucznej inteligencji i zakazania 
rozwiązań, które skutkowałoby takim 
nadzorem;

który z definicji nie jest zgodny z zasadami 
konieczności i proporcjonalności; 
zdecydowanie popiera wysokie progi i 
przejrzystość w zakresie wykorzystywania 
technologii i rozwiązań opartych sztucznej 
inteligencji, które mogłyby skutkować 
takim nadzorem; wzywa organy ścigania 
lub wymiar sprawiedliwości do 
wykorzystywania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, które w miarę 
możliwości stosują się do zasady 
uwzględniania prywatności już w fazie 
projektowania w celu przeciwdziałania 
zmianie celu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania masowemu nadzorowi 
przy pomocy technologii opartych 
sztucznej inteligencji i zakazania 
rozwiązań, które skutkowałoby takim 
nadzorem;

4. podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania masowemu nadzorowi 
przy pomocy technologii opartych 
sztucznej inteligencji i zakazania 
rozwiązań, które skutkowałoby takim 
nadzorem; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by nie szły w ślady Chin i 
Stanów Zjednoczonych w zakresie 
rozwoju technologii masowego nadzoru, 
lecz by pokazały, że rozwiązania oparte na 
technologii sztucznej inteligencji mogą 
zostać wdrożone w UE jedynie przy 
pełnym poszanowaniu praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 114
Cornelia Ernst
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania masowemu nadzorowi 
przy pomocy technologii opartych 
sztucznej inteligencji i zakazania 
rozwiązań, które skutkowałoby takim 
nadzorem;

4. podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania masowemu nadzorowi 
przy pomocy technologii opartych 
sztucznej inteligencji i zakazania 
rozwiązań, które skutkowałoby takim 
nadzorem; przypomina, że osoby fizyczne 
mają nie tylko prawo do tego, aby ich 
tożsamość została prawidłowo ustalona, 
ale także prawo do tego, aby ich 
tożsamość nie była w ogóle ustalana, o ile 
nie wymagają tego przepisy prawa ze 
względu na istotny i uzasadniony interes 
publiczny;

Or. en

Poprawka 115
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania masowemu nadzorowi 
przy pomocy technologii opartych 
sztucznej inteligencji i zakazania 
rozwiązań, które skutkowałoby takim 
nadzorem;

4. z dużym zaniepokojeniem 
obserwuje potencjał masowego nadzoru 
za pomocą technologii opartych na 
sztucznej inteligencji w sektorze ścigania 
przestępstw; podkreśla bezwzględną 
konieczność przeciwdziałania masowemu 
nadzorowi przy pomocy technologii 
opartych sztucznej inteligencji i zakazania 
każdego rozwiązania, które skutkowałoby 
takim nadzorem;

Or. en

Poprawka 116
Paul Tang
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania masowemu nadzorowi 
przy pomocy technologii opartych 
sztucznej inteligencji i zakazania 
rozwiązań, które skutkowałoby takim 
nadzorem;

4. podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania masowemu nadzorowi 
przy pomocy technologii opartych 
sztucznej inteligencji, w szczególności 
technologii rozpoznawania twarzy, i 
zakazania rozwiązań, które skutkowałoby 
takim nadzorem;

Or. en

Poprawka 117
Klára Dobrev, Eva Kaili

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. sugeruje, by zwrócić szczególną 
uwagę na postęp technologiczny w 
dziedzinie bezzałogowych statków 
powietrznych wykorzystywanych w 
operacjach policyjnych i wojskowych; 
wzywa Komisję do stworzenia kodeksu 
postępowania dotyczącego ich stosowania 
z uwzględnieniem ogromnych szkód, jakie 
mogą one wyrządzić w kapitale ludzkim, 
jeśli w przyszłości będą mogły być 
uzbrojone;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że technologia może być 
wykorzystywana w innym niż początkowo 
ustalono celu oraz wzywa do ścisłej 
demokratycznej kontroli i nadzoru nad 
każdą technologią opartą na sztucznej 
inteligencji wykorzystywaną przez organy 
publiczne, która może ewentualnie zostać 
wykorzystana do masowego nadzoru lub 
masowego profilowania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla, że zabezpieczenia przed 
niewłaściwym wykorzystaniem technologii 
sztucznej inteligencji przez organy 
publiczne muszą mieć również charakter 
polityczny i być jednolicie stosowane w 
całej Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 120
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potencjalną 
tendencyjność i dyskryminację wynikające 
z wykorzystania uczenia się maszyn i 
rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji; zauważa, że uprzedzenia mogą 

5. podkreśla potencjalną 
tendencyjność i dyskryminację wynikające 
z wykorzystania uczenia się maszyn i 
rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji; zauważa, że uprzedzenia mogą 
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być nieodłączną cechą podstawowych 
zbiorów danych, szczególnie jeżeli używa 
się danych historycznych, wprowadzonych 
przez twórców algorytmów lub 
wygenerowanych na etapie wdrażania 
systemów w rzeczywistości;

być nieodłączną cechą podstawowych 
zbiorów danych, szczególnie jeżeli używa 
się danych historycznych, wprowadzonych 
przez twórców algorytmów lub 
wygenerowanych na etapie wdrażania 
systemów w rzeczywistości; przypomina 
swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2020 r. 
w sprawie protestów antyrasistowskich po 
śmierci George'a Floyda; zwraca uwagę, 
że w rzeczywistości w siłach policyjnych 
nadal panuje szeroko rozpowszechniony 
rasizm; podkreśla, że taki rasizm 
nieuchronnie doprowadzi do 
rasistowskich uprzedzeń w generowanych 
przez sztuczną inteligencję ustaleniach, 
ocenach i zaleceniach; w związku z tym 
ponownie wzywa państwa członkowskie 
do promowania polityki 
antydyskryminacyjnej we wszystkich 
obszarach oraz do opracowania 
krajowych planów działania przeciwko 
rasizmowi, w tym w odniesieniu do 
czynności policji i systemu wymiaru 
sprawiedliwości, w ścisłej współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim i 
społecznościami, których to dotyczy; 
wzywa ponadto do zintensyfikowania 
działań mających na celu zwiększenie 
różnorodności w ramach sił policyjnych 
oraz ustanowienia ram dialogu i 
współpracy między policją a 
społecznościami;

Or. en

Poprawka 121
Klára Dobrev, Eva Kaili

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potencjalną 
tendencyjność i dyskryminację wynikające 
z wykorzystania uczenia się maszyn i 
rozwiązań opartych na sztucznej 

5. podkreśla potencjalną 
tendencyjność i dyskryminację wynikające 
z wykorzystania uczenia się maszyn i 
rozwiązań opartych na sztucznej 
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inteligencji; zauważa, że uprzedzenia mogą 
być nieodłączną cechą podstawowych 
zbiorów danych, szczególnie jeżeli używa 
się danych historycznych, wprowadzonych 
przez twórców algorytmów lub 
wygenerowanych na etapie wdrażania 
systemów w rzeczywistości;

inteligencji; zauważa, że uprzedzenia mogą 
być nieodłączną cechą podstawowych 
zbiorów danych, szczególnie jeżeli używa 
się danych historycznych, wprowadzonych 
przez twórców algorytmów lub 
wygenerowanych na etapie wdrażania 
systemów w rzeczywistości; podkreśla, że 
wszelkie oprogramowanie, algorytmy lub 
dane wykorzystywane lub wytwarzane 
przez sztuczną inteligencję, robotykę i 
powiązane z nimi technologie, które są 
opracowywane, wdrażane lub stosowane 
w Unii, muszą chronić prawa człowieka 
każdej osoby przed ich naruszaniem przez 
podmioty wykorzystujące sztuczną 
inteligencję w całym cyklu życia systemów 
opartych na sztucznej inteligencji; opis 
sposobu gromadzenia danych 
treningowych powinien być zachowany 
przez twórców algorytmów i powinna mu 
towarzyszyć analiza potencjalnych 
uprzedzeń mogących powstać w ramach 
procesu gromadzenia danych przez 
człowieka lub algorytmy;

Or. en

Poprawka 122
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potencjalną 
tendencyjność i dyskryminację wynikające 
z wykorzystania uczenia się maszyn i 
rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji; zauważa, że uprzedzenia mogą 
być nieodłączną cechą podstawowych 
zbiorów danych, szczególnie jeżeli używa 
się danych historycznych, wprowadzonych 
przez twórców algorytmów lub 
wygenerowanych na etapie wdrażania 
systemów w rzeczywistości;

5. podkreśla potencjalną 
tendencyjność i dyskryminację wynikające 
z wykorzystania uczenia się maszyn i 
rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji; zauważa, że uprzedzenia mogą 
być nieodłączną cechą podstawowych 
zbiorów danych, szczególnie jeżeli używa 
się danych historycznych, wprowadzonych 
przez twórców algorytmów lub 
wygenerowanych na etapie wdrażania 
systemów w rzeczywistości; przypomina, 
że na wynik uzyskany przy wykorzystaniu 
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sztucznej inteligencji nieuchronnie 
wpływa jakość zastosowanych w tym celu 
danych i wzywa do zapewnienia 
mechanizmów gwarantujących jakość 
danych, niezależność źródła pochodzenia 
danych, niezależność organu 
gromadzącego dane i dostęp do wszystkich 
danych wykorzystywanych przez systemy 
sztucznej inteligencji;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potencjalną 
tendencyjność i dyskryminację wynikające 
z wykorzystania uczenia się maszyn i 
rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji; zauważa, że uprzedzenia mogą 
być nieodłączną cechą podstawowych 
zbiorów danych, szczególnie jeżeli używa 
się danych historycznych, wprowadzonych 
przez twórców algorytmów lub 
wygenerowanych na etapie wdrażania 
systemów w rzeczywistości;

5. podkreśla potencjalną 
tendencyjność i dyskryminację wynikające 
z wykorzystania uczenia się maszyn i 
rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji; zauważa, że uprzedzenia mogą 
być nieodłączną cechą podstawowych 
zbiorów danych, szczególnie jeżeli używa 
się danych historycznych, wprowadzonych 
przez twórców algorytmów lub 
wygenerowanych na etapie wdrażania 
systemów w rzeczywistości; ostrzega 
przed podobnymi potencjalnymi 
uprzedzeniami w algorytmach systemów 
opartych na sztucznej inteligencji; 
podkreśla, że konieczne jest, aby 
wykorzystywanie sztucznej inteligencji 
przez policję i organy wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych nie 
stało się czynnikiem prowadzącym do 
nierówności, rozłamu społecznego lub 
wykluczenia;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potencjalną 
tendencyjność i dyskryminację wynikające 
z wykorzystania uczenia się maszyn i 
rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji; zauważa, że uprzedzenia 
mogą być nieodłączną cechą 
podstawowych zbiorów danych, 
szczególnie jeżeli używa się danych 
historycznych, wprowadzonych przez 
twórców algorytmów lub wygenerowanych 
na etapie wdrażania systemów w 
rzeczywistości;

5. podkreśla potencjalną 
tendencyjność i dyskryminację wynikające 
z wykorzystania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, takich jak uczenie 
się maszyn; zauważa, że dyskryminacja 
może wynikać z uprzedzeń będących 
nieodłączną cechą podstawowych zbiorów 
danych, szczególnie jeżeli używa się 
danych historycznych, wprowadzonych 
przez twórców algorytmów lub 
wygenerowanych na etapie wdrażania 
systemów w rzeczywistości;

Or. en

Poprawka 125
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca uwagę, że kilka miast w 
Stanach Zjednoczonych zaprzestało 
stosowania systemów prognozowania 
przestępczości, po tym jak audyty 
programów, które próbowały przewidywać 
zachowania jednostek w Chicago i Los 
Angeles, dowiodły ich dyskryminującego 
wpływu i nieskuteczności w praktyce; 
zwraca uwagę na fakt, że w Los Angeles i 
innych miastach, które pierwotnie 
wdrożyły tę technologię, zaprzestano 
stosowania systemów prognozowania 
opartego na lokalizacji; przypomina, że 
podczas wizyty komisji LIBE w Stanach 
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Zjednoczonych w lutym 2020 r. 
członkowie zostali poinformowani przez 
wydziały policji Nowego Jorku i 
Cambridge (w stanie Massachusetts), że z 
powodu braku skuteczności zrezygnowali 
ze swoich programów prognozowania 
przestępczości i zaczęli w zamian wdrażać 
koncepcję policji środowiskowej; 
przypomina, że doprowadziło to do spadku 
przestępczości;

Or. en

Poprawka 126
Klára Dobrev, Eva Kaili

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że twórca lub podmiot 
wdrażający powinien przeprowadzać 
etyczne oceny wpływu systemów opartych 
na sztucznej inteligencji, które mogą 
wyrządzać szkody w postaci uprzedzeń, 
dyskryminacji i naruszeń prywatności; w 
ocenach tych należy uwzględnić 
ewentualne zagrożenia moralne związane 
z wdrażaniem sztucznej 
inteligencji/uczenia się maszyn, a także 
rozważyć wszelkie możliwe zagrożenia 
etyczne, które mogą wynikać ze 
stosowania danego rozwiązania opartego 
na sztucznej inteligencji/uczeniu się 
maszyn, oraz podać je do wiadomości 
publicznej; proponuje się również, aby 
wszystkie organizacje publiczne i rządowe 
korzystające z systemów opartych na 
sztucznej inteligencji były zobowiązane do 
przeprowadzenia etycznej oceny 
technologii przed wdrożeniem takiego 
systemu;

Or. en
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Poprawka 127
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że uprzedzenia będące 
nieodłączną cechą podstawowych zbiorów 
danych wykazują tendencję do 
stopniowego nasilania się, a tym samym 
do utrwalania i wzmacniania istniejącej 
dyskryminacji, w szczególności w 
przypadku osób należących do 
mniejszościowych grup etnicznych lub 
społeczności o innym niż biały kolorze 
skóry; uważa, że taki skutek jest nie do 
przyjęcia, w szczególności w dziedzinie 
ścigania przestępstw;

Or. en

Poprawka 128
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. podkreśla, że zbiory danych i 
systemy algorytmiczne stosowane przy 
klasyfikowaniu, ocenianiu i 
prognozowaniu na różnych etapach 
przetwarzania danych w ramach 
opracowywania sztucznej inteligencji i 
związanych z nią technologii mogą 
również prowadzić do odmiennego 
traktowania i pośredniej dyskryminacji 
grup osób o podobnych cechach; wzywa 
do skrupulatnego zbadania praktyk w 
zakresie klasyfikacji dokonywanej przez 
sztuczną inteligencję i wyrządzanych w 
ten sposób szkód; podkreśla, że 
technologie sztucznej inteligencji 
wymagają, aby centralne miejsce w tej 
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dziedzinie zajęły dyscypliny nietechniczne, 
tradycyjnie zajmujące się takimi 
kwestiami, w tym studia naukowe i 
technologiczne, studia w dziedzinie 
krytycznej teorii rasy, studia nad 
niepełnosprawnością oraz inne dyscypliny 
uwzględniające kontekst społeczny, w tym 
sposób konstruowania różnic, działanie 
klasyfikacji i jej konsekwencje; podkreśla 
zatem konieczność systematycznego 
inwestowania w uwzględnianie tych 
dyscyplin w ramach studiów i badań nad 
sztuczną inteligencją prowadzonych na 
wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawka 129
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. zauważa, że dziedzina sztucznej 
inteligencji jest zaskakująco jednorodna i 
pozbawiona różnorodności oraz że w 
szczególności mniejszościowe grupy 
etniczne i inne marginalizowane grupy są 
w niej niedostatecznie reprezentowane; 
podkreśla konieczność zapewnienia, by 
zespoły, które projektują, opracowują, 
testują, serwisują, wdrażają i zamawiają te 
systemy, odzwierciedlały różnorodność ich 
zastosowań i ogólnie społeczeństwa, co 
ma służyć jako nietechniczny sposób na 
zmniejszenie ryzyka zwiększonej 
dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 130
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla fakt, że wiele technologii 
identyfikacyjnych działających w oparciu o 
algorytmy w nieproporcjonalny sposób 
błędnie identyfikuje osoby rasy innej niż 
biała, dzieci, seniorów, jak również 
kobiety;

6. podkreśla fakt, że wiele obecnie 
wykorzystywanych technologii 
identyfikacyjnych działających w oparciu o 
algorytmy w nieproporcjonalny sposób 
błędnie identyfikuje pochodzenie etniczne, 
wiek i płeć; uważa zatem, że potrzebne są 
silne standardy naukowe i etyczne oraz że 
należy podjąć zdecydowane wysiłki w celu 
przeciwdziałania automatycznej 
dyskryminacji i tendencyjności;

Or. en

Poprawka 131
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla fakt, że wiele technologii 
identyfikacyjnych działających w oparciu 
o algorytmy w nieproporcjonalny sposób 
błędnie identyfikuje osoby rasy innej niż 
biała, dzieci, seniorów, jak również 
kobiety;

6. podkreśla fakt, że w ostatnich 
latach znacznie wzrosła dokładność 
technologii rozpoznawania twarzy 
działających w oparciu o algorytmy; 
wyraża zaniepokojenie większym 
odsetkiem błędów popełnianych przez te 
systemy przy identyfikacji osób o ciemnej 
skórze i kobiet;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla fakt, że wiele technologii 
identyfikacyjnych działających w oparciu o 
algorytmy w nieproporcjonalny sposób 
błędnie identyfikuje osoby rasy innej niż 
biała, dzieci, seniorów, jak również 
kobiety;

6. podkreśla fakt, że wiele technologii 
identyfikacyjnych działających w oparciu o 
algorytmy w nieproporcjonalny sposób 
błędnie identyfikuje osoby rasy innej niż 
biała, (mniejszościowe) społeczności 
etniczne, osoby LGBTI, migrantów, 
dzieci, seniorów, jak również kobiety;

Or. en

Poprawka 133
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że dane wykorzystywane 
do treningu algorytmów służących do 
prognozowania przestępczości 
odzwierciedlają bieżące priorytety w 
zakresie nadzoru oraz że w związku z tym 
sporządzane przez sztuczną inteligencję 
prognozy oparte na cechach konkretnej 
grupy osób prowadzą ostatecznie do 
wzmacniania i powielania istniejących 
form dyskryminacji i dominacji rasowej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa do wprowadzenia silnych 
dodatkowych zabezpieczeń w przypadku, 
gdy systemy oparte na sztucznej 
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inteligencji stosowane w organach 
ścigania lub wymiarze sprawiedliwości są 
wykorzystywane w odniesieniu do 
nieletnich, którzy są szczególnie narażeni, 
lub w związku z nimi;

Or. en

Poprawka 135
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla asymetrię możliwości 
midyz tymi, którzy opracowują i stosują 
technologie oparte na sztucznej 
inteligencji a tymi, którzy wchodzą z nimi 
w interakcje i są wystawieni na ich 
działanie;

skreśla się

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla asymetrię możliwości 
midyz tymi, którzy opracowują i stosują 
technologie oparte na sztucznej 
inteligencji a tymi, którzy wchodzą z nimi 
w interakcje i są wystawieni na ich 
działanie;

skreśla się

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla asymetrię możliwości 
midyz tymi, którzy opracowują i stosują 
technologie oparte na sztucznej 
inteligencji a tymi, którzy wchodzą z nimi 
w interakcje i są wystawieni na ich 
działanie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 138
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla asymetrię możliwości 
midyz tymi, którzy opracowują i stosują 
technologie oparte na sztucznej inteligencji 
a tymi, którzy wchodzą z nimi w interakcje 
i są wystawieni na ich działanie;

7. podkreśla asymetrię możliwości 
midyz tymi, którzy opracowują i stosują 
technologie oparte na sztucznej inteligencji 
a tymi, którzy wchodzą z nimi w interakcje 
i są wystawieni na ich działanie; w związku 
z tym konieczne jest również ustanowienie 
zasady zapewniającej przejrzystość 
struktur korporacyjnych przedsiębiorstw, 
które tworzą systemy oparte na sztucznej 
inteligencji i zarządzają nimi, oraz 
zinstytucjonalizowanie zasady 
niezależności programistów, ponieważ to 
oni przygotowują nie tylko wybrany zakres 
danych i informacji, które mają być 
przetwarzane w oparciu o algorytmy, ale 
również kryteria oceny, które stanowią 
podstawę do podjęcia decyzji;

Or. en
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Poprawka 139
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla asymetrię możliwości 
midyz tymi, którzy opracowują i stosują 
technologie oparte na sztucznej inteligencji 
a tymi, którzy wchodzą z nimi w interakcje 
i są wystawieni na ich działanie;

7. podkreśla asymetrię możliwości 
midyz tymi, którzy opracowują i stosują 
technologie oparte na sztucznej inteligencji 
a tymi, którzy wchodzą z nimi w interakcje 
i są wystawieni na ich działanie, i w 
związku z tym uważa, że należy opracować 
wiążące kodeksy postępowania w zakresie 
projektowania i rozpowszechniania 
systemów AI w dziedzinie prawa karnego;

Or. it

Poprawka 140
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla asymetrię możliwości 
midyz tymi, którzy opracowują i stosują 
technologie oparte na sztucznej inteligencji 
a tymi, którzy wchodzą z nimi w interakcje 
i są wystawieni na ich działanie;

7. podkreśla asymetrię możliwości 
międyz tymi, którzy opracowują i stosują 
technologie oparte na sztucznej inteligencji 
a tymi, którzy wchodzą z nimi w interakcje 
i są wystawieni na ich działanie; podkreśla 
wpływ na prawo do obrony oraz 
uciążliwość lub wręcz niemożność 
skorzystania przez osoby, wobec których 
toczy się dochodzenie, z prawa do 
zakwestionowania wyników 
wygenerowanych przez narzędzia oparte 
na sztucznej inteligencji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że należy dogłębnie 
przeanalizować aspekty zabezpieczenia i 
bezpieczeństwa systemów sztucznej 
inteligencji wykorzystywanych przez 
organy ścigania, tak by systemy te były 
dostatecznie solidne i odporne, co pozwoli 
uniknąć potencjalnie katastrofalnych 
konsekwencji złośliwych ataków na te 
systemy;

8. zwraca uwagę na ryzyko związane 
z wyciekiem danych, naruszeniami 
bezpieczeństwa danych oraz 
nieuprawnionym dostępem do danych 
osobowych i innych informacji 
związanych z dochodzeniami w sprawach 
karnych lub sądowych, które są 
przetwarzane przez systemy oparte na 
sztucznej inteligencji; podkreśla, że należy 
dogłębnie przeanalizować aspekty 
zabezpieczenia i bezpieczeństwa systemów 
sztucznej inteligencji wykorzystywanych 
przez organy ścigania, tak by systemy te 
były dostatecznie solidne i odporne, co 
pozwoli uniknąć potencjalnie 
katastrofalnych konsekwencji złośliwych 
ataków na te systemy;

Or. en

Poprawka 142
Klára Dobrev, Eva Kaili

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla znaczenie zapewnienia, 
aby uzbrojone produkty oparte na 
sztucznej inteligencji wytwarzane w UE 
podlegały zaawansowanym przepisom 
dotyczącym bezpieczeństwa 
oprogramowania zgodnie z podejściem 
uwzględniającym bezpieczeństwo na 
etapie projektowania, co utrudniłoby ich 
hakowanie przez osoby trzecie lub 
terrorystów i umożliwiło specjalny nadzór 
ludzki przed ich wykorzystaniem 
operacyjnym w przypadku ataku 
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hakerskiego i ich uruchomieniem przez 
nieznane źródło;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że tylko rzetelne 
zarządzanie europejską sztuczną 
inteligencją umożliwia niezbędne 
stosowanie w praktyce zasad dotyczących 
praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 144
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa za konieczne stworzenie 
jasnego i sprawiedliwego systemu 
przypisywania odpowiedzialności prawnej 
za potencjalnie negatywne konsekwencje 
spowodowane przez te zaawansowane 
technologie cyfrowe;

9. uważa za konieczne stworzenie 
jasnego i sprawiedliwego systemu 
przypisywania odpowiedzialności prawnej 
za potencjalnie negatywne konsekwencje 
spowodowane przez te zaawansowane 
technologie cyfrowe; podkreśla jednak, że 
pierwszym i najważniejszym celem musi 
być przede wszystkim niedopuszczenie do 
pojawienia się takich konsekwencji; 
wzywa do konsekwentnego stosowania 
zasady ostrożności w odniesieniu do 
wszystkich rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji w kontekście 
ścigania przestępstw;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa za konieczne stworzenie 
jasnego i sprawiedliwego systemu 
przypisywania odpowiedzialności prawnej 
za potencjalnie negatywne konsekwencje 
spowodowane przez te zaawansowane 
technologie cyfrowe;

9. uważa za konieczne stworzenie 
jasnego i sprawiedliwego systemu 
przypisywania odpowiedzialności prawnej 
za potencjalnie negatywne konsekwencje 
spowodowane przez te zaawansowane 
technologie cyfrowe; uznaje wyzwania 
związane z właściwym przypisaniem 
odpowiedzialności za potencjalne szkody, 
zważywszy na złożoność procesu 
opracowywania i funkcjonowania 
systemów opartych na sztucznej 
inteligencji;

Or. en

Poprawka 146
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa za konieczne stworzenie 
jasnego i sprawiedliwego systemu 
przypisywania odpowiedzialności prawnej 
za potencjalnie negatywne konsekwencje 
spowodowane przez te zaawansowane 
technologie cyfrowe;

9. uważa za konieczne stworzenie 
jasnego i sprawiedliwego systemu 
przypisywania odpowiedzialności prawnej 
za potencjalnie negatywne konsekwencje 
spowodowane przez te zaawansowane 
technologie cyfrowe; uważa za 
bezwzględnie konieczne, aby system ten 
zawsze wskazywał osobę odpowiedzialną 
za decyzje podejmowane przy wsparciu 
sztucznej inteligencji;

Or. en



PE655.659v01-00 86/119 AM\1210048PL.docx

PL

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa za konieczne stworzenie 
jasnego i sprawiedliwego systemu 
przypisywania odpowiedzialności prawnej 
za potencjalnie negatywne konsekwencje 
spowodowane przez te zaawansowane 
technologie cyfrowe;

9. uważa za konieczne stworzenie 
jasnego i sprawiedliwego systemu 
przypisywania odpowiedzialności prawnej 
i odpowiedzialności procesowej za 
potencjalnie negatywne konsekwencje 
spowodowane przez te zaawansowane 
technologie cyfrowe; podkreśla, że 
odpowiedzialność prawna i 
odpowiedzialność procesowa muszą 
zawsze spoczywać na osobie fizycznej lub 
prawnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa za konieczne stworzenie 
jasnego i sprawiedliwego systemu 
przypisywania odpowiedzialności prawnej 
za potencjalnie negatywne konsekwencje 
spowodowane przez te zaawansowane 
technologie cyfrowe;

9. uważa za konieczne stworzenie 
jasnego i sprawiedliwego systemu 
przypisywania odpowiedzialności prawnej 
i odpowiedzialności procesowej za 
potencjalnie negatywne konsekwencje 
spowodowane przez te zaawansowane 
technologie cyfrowe;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że ludzie zaczęli 
nadmiernie ufać pozornie obiektywnemu i 
naukowemu charakterowi narzędzi 
opartych na sztucznej inteligencji i w 
związku z tym nie biorą pod uwagę 
możliwości, że dostarczane przez nie 
wyniki są nieprawidłowe, niekompletne 
lub nieistotne, co może mieć potencjalnie 
poważne negatywne skutki zwłaszcza w 
dziedzinie ścigania przestępstw i wymiaru 
sprawiedliwości; podkreśla nadmierne 
poleganie na wynikach dostarczanych 
przez systemy oparte na sztucznej 
inteligencji oraz z niepokojem zauważa u 
władz brak pewności siebie i wiedzy, aby 
zakwestionować lub uchylić dane 
zalecenie algorytmiczne;

Or. en

Poprawka 150
Klára Dobrev, Eva Kaili

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że zawsze musi istnieć 
możliwość sprowadzenia obliczeń systemu 
opartego na sztucznej inteligencji do 
formy zrozumiałej dla ludzi oraz uważa, że 
produkty wspomagane sztuczną 
inteligencją wykorzystywane przez policję 
i organy wymiaru sprawiedliwości 
powinny rejestrować dane dotyczące 
każdej czynności dokonywanej przez 
maszynę – w tym logikę leżącą u podstaw 
podjęcia przez nią decyzji – jak również 
powinny być wyposażone w przycisk 
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wyłączający, który na żądanie człowieka 
natychmiast dezaktywowałby system 
oparty na sztucznej inteligencji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa do przyjęcia przez państwa 
członkowskie i agencje UE odpowiednich 
procedur udzielania zamówień 
publicznych dotyczących systemów 
opartych na sztucznej inteligencji, gdy są 
one wykorzystywane w kontekście 
ścigania przestępstw lub wymiaru 
sprawiedliwości, tak aby zapewnić ich 
zgodność z prawami podstawowymi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że żaden system oparty 
na sztucznej inteligencji nie powinien 
mieć możliwości wyrządzania szkody 
integralności cielesnej człowieka ani 
nadawania uprawnień lub nakładania 
obowiązków prawnych na jednostki;

Or. en
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Poprawka 153
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że w kontekście 
wymiaru sprawiedliwości i organów 
ścigania ostateczną decyzję musi zawsze 
podejmować człowiek, którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności za podjęte 
decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego;

10. podkreśla, że w kontekście 
wymiaru sprawiedliwości i organów 
ścigania ostateczną decyzję musi zawsze 
podejmować człowiek, którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności za podjęte 
decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego; przypomina, że 
zgodnie z prawem UE zautomatyzowane 
podejmowanie indywidualnych decyzji nie 
może opierać się na szczególnych 
kategoriach danych osobowych (dane 
osobowe ujawniające pochodzenie rasowe 
lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub filozoficzne, 
przynależność do związków zawodowych 
oraz przetwarzanie danych genetycznych, 
danych biometrycznych w celu 
jednoznacznej identyfikacji osoby 
fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub 
danych dotyczących życia seksualnego lub 
orientacji seksualnej osoby fizycznej), 
chyba że istnieją odpowiednie środki 
służące ochronie praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą, oraz jej 
uzasadnionych interesów; podkreśla, że 
prawo UE zakazuje profilowania, które 
prowadzi do dyskryminacji osób 
fizycznych ze względu na szczególne 
kategorie danych osobowych;

Or. en

Poprawka 154
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że w kontekście 
wymiaru sprawiedliwości i organów 
ścigania ostateczną decyzję musi zawsze 
podejmować człowiek, którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności za podjęte 
decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego;

10. podkreśla, że w kontekście 
organów ścigania ostateczną decyzję musi 
zawsze podejmować człowiek, którego 
można pociągnąć do odpowiedzialności za 
podjęte decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego; zwraca jednak 
uwagę, że jeśli ludzie będą polegać 
wyłącznie na danych, profilach i 
zaleceniach generowanych przez maszyny, 
nie będą w stanie dokonać niezależnej 
oceny; jest zdania, że należy utrzymać 
niezawisły osąd sędziów i podejmowanie 
decyzji na podstawie analizy 
poszczególnych przypadków; wzywa 
Komisję do wprowadzenia zakazu 
stosowania sztucznej inteligencji i 
związanych z nią technologii w celu 
wspomagania systemów wymiaru 
sprawiedliwości i orzeczeń sądowych;

Or. en

Poprawka 155
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że w kontekście 
wymiaru sprawiedliwości i organów 
ścigania ostateczną decyzję musi zawsze 
podejmować człowiek, którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności za podjęte 
decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego;

10. podkreśla, że w kontekście 
wymiaru sprawiedliwości i organów 
ścigania ostateczną decyzję musi zawsze 
podejmować człowiek, którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności za podjęte 
decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego; w związku z tym 
zwraca uwagę na art. 22 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, który 
stanowi, że osoba, której dane dotyczą, ma 
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prawo do tego, by nie podlegać decyzji 
wywołującej wobec tej osoby skutki 
prawne lub w podobny sposób istotnie na 
nią wpływającej i opierającej się jedynie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
danych przeznaczonych do oceny 
niektórych aspektów jej osobowości;

Or. it

Poprawka 156
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że w kontekście 
wymiaru sprawiedliwości i organów 
ścigania ostateczną decyzję musi zawsze 
podejmować człowiek, którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności za podjęte 
decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego;

10. podkreśla, że w kontekście 
wymiaru sprawiedliwości i organów 
ścigania ostateczną decyzję musi zawsze 
podejmować człowiek, którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności za podjęte 
decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego; konieczne jest 
zapobieganie stosowaniu algorytmów – 
tak zwanych zautomatyzowanych 
systemów decyzyjnych – które mogą zostać 
zastąpione umysłem ludzkim podczas 
podejmowaniu ostatecznych decyzji, aby 
uniknąć podejścia deterministycznego i 
zapewnić kształtowanie się swobodnego 
osądu organów wymiaru sprawiedliwości, 
których decyzje muszą być zawsze 
uzasadnione, odpowiedzialne i wolne od 
uprzedzeń;

Or. en

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

Projekt rezolucji
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Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że w kontekście 
wymiaru sprawiedliwości i organów 
ścigania ostateczną decyzję musi zawsze 
podejmować człowiek, którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności za 
podjęte decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego;

10. jest zdania, że organy ścigania i 
organy wymiaru sprawiedliwości, które 
korzystają z systemów opartych na 
sztucznej inteligencji, muszą przestrzegać 
wysokich standardów prawnych, w 
szczególności podczas analizy danych; 
podkreśla konieczność zapewnienia 
interwencji i odpowiedzialności człowieka 
na poszczególnych etapach podejmowania 
decyzji, aby ocenić zarówno jakość 
danych, jak i adekwatność każdej decyzji 
podjętej na podstawie tych informacji; 
uważa, że osoby objęte zakresem 
stosowania tych systemów powinny mieć 
możliwość skorzystania ze środka 
odwoławczego;

Or. en

Poprawka 158
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że w kontekście 
wymiaru sprawiedliwości i organów 
ścigania ostateczną decyzję musi zawsze 
podejmować człowiek, którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności za podjęte 
decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego;

10. podkreśla, że w kontekście 
wymiaru sprawiedliwości i organów 
ścigania każdą decyzję prawną musi 
zawsze podejmować człowiek, którego 
można pociągnąć do odpowiedzialności za 
podjęte decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego; w związku z tym 
podkreśla, że wykorzystywanie sztucznej 
inteligencji może wywierać wpływ na 
decyzje podejmowane przez ludzi i na 
wszystkie etapy postępowania karnego;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że odpowiednia 
rozliczalność, odpowiedzialność prawna i 
odpowiedzialność procesowa wymagają 
wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu 
przepisów etycznych, potencjalnych 
zagrożeń, ograniczeń i właściwego 
korzystania z technologii sztucznej 
inteligencji, zwłaszcza dla pracowników 
organów policji i wymiaru 
sprawiedliwości; sugeruje, by przydzielić 
wystarczające środki jednej z europejskich 
agencji (na przykład CEPOL) na potrzeby 
przeprowadzenia takich szkoleń;

Or. en

Poprawka 160
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa do zadbania o to, by 
działania algorytmu można było wyjaśnić i 
by były one przejrzyste, tak aby można 
było zagwarantować, że opracowywanie, 
wdrażanie i wykorzystanie systemów 
sztucznej inteligencji w wymiarze 
sprawiedliwości i przez organy ścigania 
będzie zgodne z prawami podstawowymi i 
będzie cieszyło się zaufaniem obywateli, 
jak również aby móc dopilnować, by 
wyniki generowane przez algorytmy 
sztucznej inteligencji można było 
przedstawić w sposób zrozumiały dla 
użytkowników i tych, którzy są poddawani 

11. wzywa do zadbania o to, by 
działania algorytmu można było wyjaśnić i 
by były one przejrzyste, tak aby można 
było zagwarantować, że opracowywanie, 
wdrażanie i wykorzystanie systemów 
sztucznej inteligencji w wymiarze 
sprawiedliwości i przez organy ścigania 
będzie zgodne z prawami podstawowymi i 
będzie cieszyło się zaufaniem obywateli, 
jak również aby móc dopilnować, by 
wyniki generowane przez algorytmy 
sztucznej inteligencji można było 
przedstawić w sposób zrozumiały dla 
użytkowników i tych, którzy są poddawani 



PE655.659v01-00 94/119 AM\1210048PL.docx

PL

działaniu tych systemów oraz by 
informacje dotyczące danych źródłowych, 
jak również to, w jaki sposób system 
dochodzi do pewnych wniosków, były 
przejrzyste;

działaniu tych systemów oraz by 
informacje dotyczące danych źródłowych, 
jak również to, w jaki sposób system 
dochodzi do pewnych wniosków, były 
przejrzyste; w związku z tym konieczne 
jest opracowanie konkretnych 
obowiązkowych zasad postępowania dla 
podmiotów publicznych i prywatnych 
odpowiedzialnych za projektowanie i 
stosowanie sztucznej inteligencji w celu 
zapewnienia, że przestrzegają one zasad 
przejrzystości i jasności w odniesieniu do 
procesów opracowywania modeli 
matematycznych i algorytmów 
prognostycznych, spełniając jednocześnie 
wymóg niezależnej weryfikacji ponad 
wszelką wątpliwość jakości i 
wiarygodności osiągniętych wyników w 
zakresie pozyskiwania i oceny dowodów, 
zwłaszcza poszlakowych.

Or. en

Poprawka 161
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa do zadbania o to, by 
działania algorytmu można było wyjaśnić i 
by były one przejrzyste, tak aby można 
było zagwarantować, że opracowywanie, 
wdrażanie i wykorzystanie systemów 
sztucznej inteligencji w wymiarze 
sprawiedliwości i przez organy ścigania 
będzie zgodne z prawami podstawowymi i 
będzie cieszyło się zaufaniem obywateli, 
jak również aby móc dopilnować, by 
wyniki generowane przez algorytmy 
sztucznej inteligencji można było 
przedstawić w sposób zrozumiały dla 
użytkowników i tych, którzy są poddawani 
działaniu tych systemów oraz by 

11. wzywa do zadbania o to, by 
działania algorytmu można było wyjaśnić i 
by były one przejrzyste, tak aby można 
było zagwarantować, że opracowywanie, 
wdrażanie i wykorzystanie systemów 
sztucznej inteligencji w wymiarze 
sprawiedliwości i przez organy ścigania 
będzie zgodne z prawami podstawowymi i 
będzie cieszyło się zaufaniem obywateli, 
jak również aby móc dopilnować, by 
wyniki generowane przez algorytmy 
sztucznej inteligencji można było 
przedstawić w sposób zrozumiały dla 
użytkowników i tych, którzy są poddawani 
działaniu tych systemów oraz by 
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informacje dotyczące danych źródłowych, 
jak również to, w jaki sposób system 
dochodzi do pewnych wniosków, były 
przejrzyste;

informacje dotyczące danych źródłowych, 
jak również to, w jaki sposób system 
dochodzi do pewnych wniosków, były 
przejrzyste; zwraca uwagę, że w celu 
zapewnienia przejrzystości technicznej, 
odporności i dokładności narzędzia takie 
powinny być udostępniane w ramach 
oprogramowania open source oraz 
powinny posiadać sporządzoną w 
zrozumiałym języku dokumentację na 
temat charakteru usługi, 
wykorzystywanych narzędzi, sposobu 
działania i warunków, w jakich można 
oczekiwać ich funkcjonowania oraz 
ryzyka, jakie mogą one stwarzać;

Or. en

Poprawka 162
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa do zadbania o to, by 
działania algorytmu można było wyjaśnić 
i by były one przejrzyste, tak aby można 
było zagwarantować, że opracowywanie, 
wdrażanie i wykorzystanie systemów 
sztucznej inteligencji w wymiarze 
sprawiedliwości i przez organy ścigania 
będzie zgodne z prawami podstawowymi i 
będzie cieszyło się zaufaniem obywateli, 
jak również aby móc dopilnować, by 
wyniki generowane przez algorytmy 
sztucznej inteligencji można było 
przedstawić w sposób zrozumiały dla 
użytkowników i tych, którzy są poddawani 
działaniu tych systemów oraz by 
informacje dotyczące danych źródłowych, 
jak również to, w jaki sposób system 
dochodzi do pewnych wniosków, były 
przejrzyste;

11. wzywa do zachowania 
przejrzystości w procesie projektowania 
tego typu technologii, tak aby można było 
zagwarantować, że opracowywanie, 
wdrażanie i wykorzystanie systemów 
sztucznej inteligencji w wymiarze 
sprawiedliwości i przez organy ścigania 
będzie zgodne z prawami podstawowymi i 
będzie cieszyło się zaufaniem obywateli, 
jak również aby móc dopilnować, by 
wyniki generowane przez algorytmy 
sztucznej inteligencji można było 
przedstawić w sposób zrozumiały dla 
użytkowników i tych, którzy są poddawani 
działaniu tych systemów oraz by 
informacje dotyczące danych źródłowych, 
jak również to, w jaki sposób system 
dochodzi do pewnych wniosków, były 
przejrzyste;

Or. es
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Poprawka 163
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa do zadbania o to, by 
działania algorytmu można było wyjaśnić i 
by były one przejrzyste, tak aby można 
było zagwarantować, że opracowywanie, 
wdrażanie i wykorzystanie systemów 
sztucznej inteligencji w wymiarze 
sprawiedliwości i przez organy ścigania 
będzie zgodne z prawami podstawowymi i 
będzie cieszyło się zaufaniem obywateli, 
jak również aby móc dopilnować, by 
wyniki generowane przez algorytmy 
sztucznej inteligencji można było 
przedstawić w sposób zrozumiały dla 
użytkowników i tych, którzy są poddawani 
działaniu tych systemów oraz by 
informacje dotyczące danych źródłowych, 
jak również to, w jaki sposób system 
dochodzi do pewnych wniosków, były 
przejrzyste;

11. wzywa do zadbania o to, by – jako 
niezbędny element nadzoru – działania 
algorytmu można było wyjaśnić i by były 
one przejrzyste, tak aby można było 
zagwarantować, że opracowywanie, 
wdrażanie i wykorzystanie systemów 
sztucznej inteligencji w wymiarze 
sprawiedliwości i przez organy ścigania 
będzie cieszyło się zaufaniem obywateli, 
jak również aby móc dopilnować, by 
wyniki generowane przez algorytmy 
sztucznej inteligencji można było 
przedstawić w sposób zrozumiały dla 
użytkowników i tych, którzy są poddawani 
działaniu tych systemów oraz by 
informacje dotyczące danych źródłowych, 
jak również to, w jaki sposób system 
dochodzi do pewnych wniosków, były 
przejrzyste;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa, aby – w celu 
zagwarantowania, że działania 
algorytmów stosowanych przez oparte na 
sztucznej inteligencji systemy organów 
ścigania są wyjaśnialne i przejrzyste – 
organy ścigania w Unii mogły nabywać 
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jedynie takie narzędzia, których algorytmy 
i logika są otwarte przynajmniej dla 
samych sił policyjnych i które mogą być 
przez nie kontrolowane, oceniane i 
weryfikowane, a nie zamknięte i 
oznakowane przez dostawców jako 
zastrzeżone;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa do proaktywnej i pełnej 
przejrzystości w odniesieniu do 
przedsiębiorstw prywatnych 
opracowujących i wdrażających systemy 
oparte na sztucznej inteligencji dla 
potrzeb organów ścigania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. uważa, że wykorzystywanie i 
gromadzenie wszelkich danych 
biometrycznych do celów zdalnej 
identyfikacji, np. poprzez rozpoznawanie 
twarzy w miejscach publicznych, a także 
przy automatycznych bramkach kontroli 
granicznej wykorzystywanych do odprawy 
granicznej na lotniskach, może stanowić 
szczególne zagrożenie dla praw 
podstawowych, przy czym skutki mogą się 
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znacznie różnić w zależności od celu, 
kontekstu i zakresu stosowania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do zadbania o to, by 
działania systemów sztucznej inteligencji 
można było prześledzić, przy określeniu 
ich możliwości i ograniczeń oraz 
rejestrowaniu pochodzenia elementów 
odpowiedzialnych za decyzje;

12. wzywa do zadbania o to, by można 
było prześledzić proces podejmowania 
decyzji przez systemy sztucznej inteligencji 
wykorzystywane przez organy ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości, który to proces 
określa funkcje i ograniczenia tych 
systemów oraz rejestruje pochodzenie 
elementów odpowiedzialnych za decyzje, 
na przykład poprzez wymóg 
obowiązkowego prowadzenia 
dokumentacji;

Or. en

Poprawka 168
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa do ustanowienia jasnych i 
odpowiednich terminów usuwania danych 
osobowych lub przeprowadzania 
okresowego przeglądu konieczności 
przechowywania danych osobowych 
przetwarzanych lub generowanych przez 
technologie sztucznej inteligencji dla 
potrzeb organów ścigania;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do przeprowadzania 
obowiązkowej analizy skutków wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji 
przeznaczonych dla organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości przed ich 
wdrożeniem lub rozpoczęciem ich 
stosowania, by ocenić wszelkie ewentualne 
zagrożenia związane z naruszeniem praw 
podstawowych;

13. wzywa do przeprowadzania 
obowiązkowej analizy skutków wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji 
przeznaczonych dla organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości przed ich 
wdrożeniem lub rozpoczęciem ich 
stosowania, by ocenić wszelkie ewentualne 
zagrożenia związane z naruszeniem praw 
podstawowych; podkreśla, że do oceny 
systemów niezbędna jest wiedza ekspercka 
organów ochrony danych i agencji praw 
podstawowych; podkreśla, że te oceny 
skutków powinny być przeprowadzane w 
sposób jak najbardziej otwarty i przy 
czynnym udziale zainteresowanych osób i 
grup oraz że oceny te powinny być 
udostępniane publicznie przed 
wdrożeniem tych systemów;

Or. en

Poprawka 170
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do przeprowadzania 
obowiązkowej analizy skutków wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji 
przeznaczonych dla organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości przed ich 
wdrożeniem lub rozpoczęciem ich 

13. przypomina, że prawo UE 
(dyrektywa (UE) 2016/680) przewiduje już 
obowiązkową ocenę skutków w zakresie 
ochrony danych w odniesieniu do każdego 
rodzaju przetwarzania, w szczególności 
przy użyciu nowych technologii, które 
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stosowania, by ocenić wszelkie ewentualne 
zagrożenia związane z naruszeniem praw 
podstawowych;

może powodować wysokie ryzyko 
naruszenia praw i wolności osób 
fizycznych, oraz jest zdania, że z takim 
wysokim ryzykiem mamy do czynienia w 
przypadku wszystkich technologii 
sztucznej inteligencji wykorzystywanych w 
dziedzinie ścigania przestępstw; wzywa 
ponadto do przeprowadzania 
obowiązkowej analizy skutków wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji 
przeznaczonych dla organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości przed ich 
wdrożeniem lub rozpoczęciem ich 
stosowania, by ocenić wszelkie ewentualne 
zagrożenia związane z naruszeniem praw 
podstawowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do przeprowadzania 
obowiązkowej analizy skutków wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji 
przeznaczonych dla organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości przed ich 
wdrożeniem lub rozpoczęciem ich 
stosowania, by ocenić wszelkie ewentualne 
zagrożenia związane z naruszeniem praw 
podstawowych;

13. wzywa do przeprowadzania 
obowiązkowej analizy skutków wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji 
przeznaczonych dla organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości przed ich 
wdrożeniem lub rozpoczęciem ich 
stosowania, by ocenić wszelkie ewentualne 
zagrożenia związane z naruszeniem praw 
podstawowych; podkreśla, że w wielu 
przypadkach może się to odbywać w 
ramach obowiązkowych ocen skutków dla 
ochrony danych;

Or. en

Poprawka 172
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do przeprowadzania 
obowiązkowej analizy skutków wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji 
przeznaczonych dla organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości przed ich 
wdrożeniem lub rozpoczęciem ich 
stosowania, by ocenić wszelkie ewentualne 
zagrożenia związane z naruszeniem praw 
podstawowych;

13. wzywa do przeprowadzania 
obowiązkowej analizy skutków wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji 
przeznaczonych dla potrzeb organów 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości przed 
ich wdrożeniem lub rozpoczęciem ich 
stosowania, by ocenić wszelkie ewentualne 
zagrożenia związane z naruszeniem praw 
podstawowych oraz, w razie potrzeby, 
określić odpowiednie zabezpieczenia 
mające przeciwdziałać tym zagrożeniom;

Or. en

Poprawka 173
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do przeprowadzania 
obowiązkowej analizy skutków wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji 
przeznaczonych dla organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości przed ich 
wdrożeniem lub rozpoczęciem ich 
stosowania, by ocenić wszelkie ewentualne 
zagrożenia związane z naruszeniem praw 
podstawowych;

13. wzywa do przeprowadzania 
obowiązkowej analizy skutków wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji 
przeznaczonych dla organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości przed ich 
wdrożeniem lub rozpoczęciem ich 
stosowania, by ocenić wszelkie ewentualne 
zagrożenia związane z naruszeniem praw 
podstawowych; wzywa do wprowadzenia 
obowiązku upubliczniania wyników takich 
analiz skutków;

Or. en

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



PE655.659v01-00 102/119 AM\1210048PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wyraża ubolewanie, że wielu 
organom ścigania i organom wymiaru 
sprawiedliwości w UE brakuje środków 
finansowych, zdolności i możliwości, które 
pozwoliłyby im czerpać korzyści, które 
narzędzia oparte na sztucznej inteligencji 
mogą przynieść w ich pracy; zachęca 
organy ścigania i organy wymiaru 
sprawiedliwości do określenia, 
uporządkowania i klasyfikacji swoich 
potrzeb w celu umożliwienia opracowania 
dostosowanych do potrzeb rozwiązań 
opartych na sztucznej inteligencji oraz do 
wymiany najlepszych praktyk w zakresie 
wdrażania sztucznej inteligencji; 
podkreśla konieczność zapewnienia tym 
organom niezbędnych środków 
finansowych, a także wyposażenia ich w 
niezbędną wiedzę ekspercką w celu 
zagwarantowania pełnej zgodności z 
wymogami etycznymi, prawnymi i 
technicznymi związanymi z wdrażaniem 
sztucznej inteligencji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. popiera ustanowienie inicjatyw 
uświadamiających i edukacyjnych 
mających zagwarantować, że osoby 
pracujące w organach ścigania lub 
wymiarze sprawiedliwości są świadome 
ograniczeń, możliwości i zagrożeń, jakie 
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wiążą się z wykorzystaniem systemów 
opartych na sztucznej inteligencji, w tym 
ryzyka uprzedzeń związanych z 
automatyzacją, oraz że te ograniczenia, 
możliwości i zagrożenia rozumieją;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do okresowego, 
obowiązkowego audytu wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, z których 
korzystają organy ścigania i wymiar 
sprawiedliwości, by sprawdzić i ocenić 
systemy algorytmiczne podczas działania, 
co pozwoli wykryć, przeanalizować, 
zdiagnozować i usunąć wszelkie 
niepożądane i negatywne ich skutki;

14. wzywa do utworzenia 
odpowiednich ram instytucjonalnych, w 
tym odpowiedniego nadzoru 
regulacyjnego i kontrolnego, w celu 
zapewnienia właściwego wdrożenia; 
wzywa do przeprowadzania przez 
niezależny organ okresowego, 
obowiązkowego audytu wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, z których 
korzystają organy ścigania i wymiar 
sprawiedliwości, by sprawdzić i ocenić 
kontekst, cel, dokładność, wydajność i 
skalę systemów algorytmicznych podczas 
działania, co pozwoli wykryć, 
przeanalizować, zdiagnozować i usunąć 
wszelkie niepożądane i negatywne ich 
skutki, a tym samym zapewnić ciągłą 
zgodność z obowiązującymi ramami 
regulacyjnymi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do okresowego, 
obowiązkowego audytu wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, z których 
korzystają organy ścigania i wymiar 
sprawiedliwości, by sprawdzić i ocenić 
systemy algorytmiczne podczas działania, 
co pozwoli wykryć, przeanalizować, 
zdiagnozować i usunąć wszelkie 
niepożądane i negatywne ich skutki;

14. wzywa do okresowego, 
obowiązkowego audytu wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, z których 
korzystają organy ścigania i wymiar 
sprawiedliwości, by sprawdzić i ocenić 
systemy algorytmiczne podczas działania, 
co pozwoli wykryć, przeanalizować, 
zdiagnozować i usunąć wszelkie 
niepożądane i negatywne ich skutki; 
podkreśla, że wyniki tych audytów 
powinny być udostępniane w rejestrach 
publicznych, tak aby obywatele wiedzieli, 
czy stosowane są systemy oparte na 
sztucznej inteligencji i jakie środki są 
podejmowane w celu zaradzenia 
naruszeniom praw podstawowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do okresowego, 
obowiązkowego audytu wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, z których 
korzystają organy ścigania i wymiar 
sprawiedliwości, by sprawdzić i ocenić 
systemy algorytmiczne podczas działania, 
co pozwoli wykryć, przeanalizować, 
zdiagnozować i usunąć wszelkie 
niepożądane i negatywne ich skutki;

14. wzywa do okresowego, 
obowiązkowego audytu i sprawdzenia 
wszystkich systemów sztucznej 
inteligencji, z których korzystają organy 
ścigania i wymiar sprawiedliwości, by 
ocenić systemy algorytmiczne podczas 
działania, co pozwoli wykryć, 
przeanalizować, zdiagnozować i usunąć 
wszelkie niepożądane i negatywne ich 
skutki oraz zapewnić działanie systemów 
sztucznej inteligencji zgodnie z przyjętymi 
założeniami;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. popiera zalecenia powołanej przez 
Komisję grupy ekspertów wysokiego 
szczebla ds. AI dotyczące zakazu 
masowego oceniania osób przy użyciu 
sztucznej inteligencji; uważa, że wszelkie 
formy normatywnego oceniania obywateli 
przez organy publiczne na dużą skalę, 
zwłaszcza w dziedzinie ścigania 
przestępstw i wymiaru sprawiedliwości, 
prowadzą do utraty autonomii, zagrażają 
zasadzie niedyskryminacji i nie mogą być 
uznawane za zgodne z wartościami 
europejskimi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. sprzeciwia się wykorzystywaniu 
przez organy ścigania sztucznej 
inteligencji, na przykład technologii 
prognozowania przestępczości, do 
przewidywania zachowań jednostek lub 
grup na podstawie wcześniejszych 
zachowań lub przynależności do grupy, 
ponieważ technologie te próbują 
wskazywać osoby mogące popełnić 
przestępstwo na podstawie analizy 
czynników takich jak wcześniejsze 
aresztowania czy przynależność do grupy;

Or. en
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Poprawka 181
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. z zadowoleniem przyjmuje 
zalecenia powołanej przez Komisję grupy 
ekspertów wysokiego szczebla ds. AI 
dotyczące proporcjonalnego 
wykorzystania biometrii; podziela pogląd, 
że stosowanie zdalnej identyfikacji 
biometrycznej powinno być zawsze 
uznawane za rozwiązanie „wysokiego 
ryzyka”, a zatem powinno podlegać 
dodatkowym wymogom;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do przyjęcia moratorium na 
korzystanie z systemów rozpoznawania 
twarzy przez organy ścigania dopóki nie 
będzie można uznać, że standardy 
techniczne są w pełni zgodne z prawami 
podstawowymi, uzyskane wyniki nikogo 
nie dyskryminują, a opinia publiczna 
wierzy w konieczność i proporcjonalność 
wprowadzenia takich technologii;

15. zdecydowanie uważa, że 
korzystanie z systemów rozpoznawania 
twarzy przez organy ścigania powinno być 
ograniczone do ściśle określonych celów 
przy pełnym poszanowaniu 
obowiązującego prawa; ponownie 
przypomina, że wykorzystanie technologii 
rozpoznawania twarzy musi co najmniej 
spełniać wymogi minimalizacji danych, 
dokładności danych, ograniczenia ich 
przechowywania, bezpieczeństwa danych i 
odpowiedzialności za nie, a także być 
zgodne z prawem, sprawiedliwe, 
przejrzyste i zgodne z konkretnym, 
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wyraźnym i uzasadnionym celem, który 
jest jasno określony w prawie państwa 
członkowskiego lub Unii; przypomina, że 
systemy te są już z powodzeniem 
wykorzystywane m.in. do przeszukiwania 
podejrzanych baz danych i identyfikacji 
ofiar handlu ludźmi lub wykorzystywania 
i niegodziwego traktowania dzieci w 
celach seksualnych; podkreśla 
konieczność zapewnienia, że standardy 
techniczne i podstawowe algorytmy są 
zgodne z prawami podstawowymi oraz że 
uzyskane wyniki nikogo nie dyskryminują; 
uważa, że będzie to miało decydujące 
znaczenie dla zapewnienia zaufania i 
poparcia społecznego w odniesieniu do 
konieczności i proporcjonalności 
wprowadzenia takich technologii;

Or. en

Poprawka 183
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do przyjęcia moratorium na 
korzystanie z systemów rozpoznawania 
twarzy przez organy ścigania dopóki nie 
będzie można uznać, że standardy 
techniczne są w pełni zgodne z prawami 
podstawowymi , uzyskane wyniki nikogo 
nie dyskryminują, a opinia publiczna 
wierzy w konieczność i proporcjonalność 
wprowadzenia takich technologii;

15. przypomina, że wszystkie systemy 
rozpoznawania twarzy i ich standardy 
techniczne powinny być w pełni zgodne z 
prawami podstawowymi oraz zasadami 
konieczności i proporcjonalności;

Or. es

Poprawka 184
Paul Tang

Projekt rezolucji
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Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do przyjęcia moratorium na 
korzystanie z systemów rozpoznawania 
twarzy przez organy ścigania dopóki nie 
będzie można uznać, że standardy 
techniczne są w pełni zgodne z prawami 
podstawowymi, uzyskane wyniki nikogo 
nie dyskryminują, a opinia publiczna 
wierzy w konieczność i proporcjonalność 
wprowadzenia takich technologii;

15. wzywa do wprowadzenia stałego 
zakazu stosowania systemów 
rozpoznawania twarzy w przestrzeni 
publicznej oraz w pomieszczeniach 
przeznaczonych do edukacji i opieki 
(zdrowotnej), a także do przyjęcia 
moratorium na korzystanie z systemów 
rozpoznawania twarzy przez organy 
ścigania w miejscach półpublicznych, 
takich jak porty lotnicze, dopóki nie będzie 
można uznać, że standardy techniczne są w 
pełni zgodne z prawami podstawowymi, 
uzyskane wyniki nikogo nie dyskryminują, 
a opinia publiczna wierzy w konieczność i 
proporcjonalność wprowadzenia takich 
technologii;

Or. en

Poprawka 185
Birgit Sippel, Marina Kaljurand, Katarina Barley

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do przyjęcia moratorium na 
korzystanie z systemów rozpoznawania 
twarzy przez organy ścigania dopóki nie 
będzie można uznać, że standardy 
techniczne są w pełni zgodne z prawami 
podstawowymi, uzyskane wyniki nikogo 
nie dyskryminują, a opinia publiczna 
wierzy w konieczność i proporcjonalność 
wprowadzenia takich technologii;

15. wzywa do przyjęcia moratorium na 
korzystanie z systemów rozpoznawania 
twarzy w odniesieniu do konkretnych 
działań organów ścigania dopóki nie 
będzie można uznać, że standardy 
techniczne są w pełni zgodne z prawami 
podstawowymi, uzyskane wyniki nikogo 
nie dyskryminują, a opinia publiczna 
wierzy w konieczność i proporcjonalność 
wprowadzenia takich technologii; wzywa 
do wprowadzenia zakazu stosowania 
rozpoznawania twarzy w sferze publicznej, 
jeżeli nie jest ono wykorzystywane w 
konkretnych działaniach organów 
ścigania;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do przyjęcia moratorium na 
korzystanie z systemów rozpoznawania 
twarzy przez organy ścigania dopóki nie 
będzie można uznać, że standardy 
techniczne są w pełni zgodne z prawami 
podstawowymi, uzyskane wyniki nikogo 
nie dyskryminują, a opinia publiczna 
wierzy w konieczność i proporcjonalność 
wprowadzenia takich technologii;

15. wzywa do przyjęcia moratorium na 
korzystanie z systemów rozpoznawania 
twarzy przez organy ścigania dopóki nie 
będzie można uznać, że standardy 
techniczne są w pełni zgodne z prawami 
podstawowymi, uzyskane wyniki są 
bezstronne i nikogo nie dyskryminują, 
ramy prawne zapewniają solidne 
zabezpieczenia przed niewłaściwym 
wykorzystaniem oraz ścisłą kontrolę i 
nadzór demokratyczny, a konieczność i 
proporcjonalność wprowadzenia takich 
technologii została potwierdzona 
dowodami empirycznymi;

Or. en

Poprawka 187
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do przyjęcia moratorium 
na korzystanie z systemów rozpoznawania 
twarzy przez organy ścigania dopóki nie 
będzie można uznać, że standardy 
techniczne są w pełni zgodne z prawami 
podstawowymi, uzyskane wyniki nikogo 
nie dyskryminują, a opinia publiczna 
wierzy w konieczność i proporcjonalność 
wprowadzenia takich technologii;

15. wzywa do wprowadzenia w całej 
UE zakazu korzystania z systemów 
rozpoznawania twarzy na żywo przez 
organy ścigania oraz zakazu stosowania 
automatycznego rozpoznawania w 
przestrzeni publicznej innych cech 
ludzkich, takich jak chód, odciski palców, 
DNA, głos i inne elementy biometryczne i 
behawioralne;
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Or. en

Poprawka 188
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do przyjęcia moratorium na 
korzystanie z systemów rozpoznawania 
twarzy przez organy ścigania dopóki nie 
będzie można uznać, że standardy 
techniczne są w pełni zgodne z prawami 
podstawowymi, uzyskane wyniki nikogo 
nie dyskryminują, a opinia publiczna 
wierzy w konieczność i proporcjonalność 
wprowadzenia takich technologii;

15. przypomina o skandalu, który 
wybuchł w związku z ujawnieniem, że 
organy ścigania w kilku krajach 
korzystają z technologii rozpoznawania 
twarzy ClearView, która posiada bazę 
danych zawierającą liczne wizerunki 
twarzy osób nielegalnie pozyskane z 
serwisów społecznościowych i innych 
miejsc w internecie;

Or. en

Poprawka 189
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że w Europie testy z 
użyciem wykrywaczy kłamstw na ogół nie 
są uznawane za wiarygodne dowody i ich 
stosowanie jest często zabronione, 
ponieważ mają szkodliwy wpływ na 
prywatność informacji; podkreśla 
kwestionowaną wiarygodność naukową 
technologii rozpoznawania emocji, takich 
jak kamery wykrywające ruchy oczu i 
zmiany wielkości źrenic mające 
wskazywać na możliwość podawania 
nieprawdziwych informacji, oraz wzywa 
do wprowadzenia zakazu stosowania tej 
technologii w dziedzinie ścigania 
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przestępstw i wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych, a także podczas 
kontroli granicznych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zauważa, że prognozowanie 
przestępczości należy do rozwiązań 
opartych na sztucznej inteligencji 
stosowanych w obszarze ścigania 
przestępstw; przyznaje, że może to 
pozwolić organom ścigania na 
skuteczniejsze i bardziej proaktywne 
działanie, ale ostrzega, że choć 
prognozowanie przestępczości może 
analizować zbiory danych niezbędne do 
określenia schematów i korelacji, nie 
może odpowiedzieć na pytanie o 
przyczynowość, a zatem nie może stanowić 
jedynej podstawy interwencji;

Or. en

Poprawka 191
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa do wprowadzenia zakazu 
wykorzystywania sztucznej inteligencji do 
mającego istotny wpływ na ludzi 
przewidywania zachowań, na przykład 
prognozowania przestępczości, w oparciu 
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o wcześniejsze postępowanie danej osoby, 
przynależność do grupy lub wszelkie inne 
cechy;

Or. en

Poprawka 192
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia ogólnej przejrzystości i do 
wszechstronnej analizy stosowania 
sztucznej inteligencji w Unii, w podziale 
na organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości poszczególnych państw 
członkowskich, rodzaj wykorzystywanego 
narzędzia, rodzaj przestępstwa, do którego 
mają zastosowanie, oraz przedsiębiorstwa 
opracowujące wykorzystywane narzędzia;

16. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia ogólnej przejrzystości i do 
wszechstronnej analizy stosowania 
sztucznej inteligencji w Unii, w podziale 
na organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości poszczególnych państw 
członkowskich, rodzaj wykorzystywanego 
narzędzia, rodzaj przestępstwa, do którego 
mają zastosowanie, oraz przedsiębiorstwa 
opracowujące wykorzystywane narzędzia; 
wzywa wszystkie właściwe organy 
publiczne, a zwłaszcza organy ścigania, 
takie jak policja i wymiar sprawiedliwości, 
do informowania opinii publicznej i 
zapewnienia dostatecznej przejrzystości w 
zakresie wykorzystywania przez nie 
sztucznej inteligencji i związanych z nią 
technologii podczas wykonywania swoich 
uprawnień, zwłaszcza w sprawach 
karnych, w tym publicznego dostępu do 
kodu źródłowego, a także ujawniania 
odsetka fałszywie pozytywnych i fałszywie 
negatywnych wskazań generowanych 
przez daną technologię;

Or. en

Poprawka 193
Cornelia Ernst



AM\1210048PL.docx 113/119 PE655.659v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia ogólnej przejrzystości i do 
wszechstronnej analizy stosowania 
sztucznej inteligencji w Unii, w podziale 
na organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości poszczególnych państw 
członkowskich, rodzaj wykorzystywanego 
narzędzia, rodzaj przestępstwa, do którego 
mają zastosowanie, oraz przedsiębiorstwa 
opracowujące wykorzystywane narzędzia;

16. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia ogólnej przejrzystości i do 
wszechstronnej analizy stosowania 
sztucznej inteligencji w Unii, w podziale 
na organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości poszczególnych państw 
członkowskich, rodzaj wykorzystywanego 
narzędzia, rodzaj przestępstwa, do którego 
mają zastosowanie, oraz przedsiębiorstwa 
opracowujące wykorzystywane narzędzia; 
wzywa w szczególności do wprowadzenia 
wiążących przepisów nakazujących 
publiczne ujawnianie partnerstw 
publiczno-prywatnych, umów i zakupów 
oraz poddawania ich pod publiczną 
dyskusję.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia ogólnej przejrzystości i do 
wszechstronnej analizy stosowania 
sztucznej inteligencji w Unii, w podziale 
na organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości poszczególnych państw 
członkowskich, rodzaj wykorzystywanego 
narzędzia, rodzaj przestępstwa, do którego 
mają zastosowanie, oraz przedsiębiorstwa 
opracowujące wykorzystywane narzędzia;

16. wzywa do zwiększenia ogólnej 
przejrzystości w odniesieniu do stosowania 
sztucznej inteligencji w Unii; zwraca się 
do państw członkowskich o sporządzenie 
zestawienia narzędzi wykorzystywanych 
przez ich organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości z uwzględnieniem celów, 
dla których są one wykorzystywane, oraz 
nazw przedsiębiorstw lub organizacji, 
które te narzędzia opracowały;

Or. en
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Poprawka 195
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża ogromne zaniepokojenie 
wykorzystywaniem przez organy ścigania i 
służby wywiadowcze prywatnych baz 
danych służących do rozpoznawania 
twarzy, takich jak baza danych Clearview 
AI zawierająca ponad trzy miliardy zdjęć, 
które zostały pozyskane z mediów 
społecznościowych i innych stron 
internetowych, w tym od obywateli UE; 
wzywa państwa członkowskie do 
nałożenia na organy ścigania obowiązku 
ujawniania, czy korzystają one z 
technologii Clearview AI; przypomina 
opinię Europejskiej Rady Ochrony 
Danych, zgodnie z którą korzystanie przez 
organy ścigania w Unii Europejskiej z 
usługi takiej jak Clearview AI 
„prawdopodobnie nie byłoby zgodne z 
unijnym systemem ochrony danych”; 
wzywa Komisję do zakazania korzystania z 
prywatnych baz danych służących do 
rozpoznawania twarzy w ramach ścigania 
przestępstw.

Or. en

Poprawka 196
Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie niezależnej 
oceny funkcjonowania sztucznej 
inteligencji w praktyce; wzywa UE i 
władze krajowe do inwestowania w 
niezależne badania empiryczne, w 
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szczególności badania dotyczące wpływu 
decyzji prawnych opartych na sztucznej 
inteligencji na położenie osób fizycznych; 
zauważa, że bez takiej niezależnej oceny 
niemożliwe jest przeprowadzenie w pełni 
świadomej demokratycznej debaty na 
temat konieczności i proporcjonalności 
sztucznej inteligencji w dziedzinie 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina, że rozwiązania oparte 
na sztucznej inteligencji, w tym 
rozwiązania stosowane w kontekście 
ścigania przestępstw i wymiaru 
sprawiedliwości, są obecnie 
opracowywane na całym świecie w 
szybkim tempie; wzywa wszystkie 
zainteresowane strony w Europie, w tym 
Komisję i agencje UE, do zapewnienia 
współpracy międzynarodowej i 
zaangażowania partnerów z państw 
trzecich w celu znalezienia wspólnych i 
uzupełniających się ram etycznych w 
zakresie wykorzystywania sztucznej 
inteligencji, w szczególności dla potrzeb 
ścigania przestępstw i wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 198
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand, Paul Tang
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Agencję Praw 
Podstawowych, aby we współpracy z 
Europejską Radą Ochrony Danych i 
Europejskim Inspektorem Ochrony 
Danych przygotowała projekt 
kompleksowych wytycznych dotyczących 
opracowywania, wykorzystywania i 
wdrażania zastosowań i rozwiązań 
opartych na sztucznej inteligencji na 
użytek organów ścigania i organów 
wymiaru sprawiedliwości;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

skreśla się

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
projektami badawczymi finansowanymi w 
ramach programu „Horyzont 2020”, w 
których wykorzystuje się sztuczną 
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inteligencję na granicach zewnętrznych, 
takimi jak projekt iBorderCtrl, który jest 
testowanym na Węgrzech, Łotwie i w 
Grecji „inteligentnym systemem 
wykrywania kłamstw” profilującym 
podróżnych na podstawie 
zautomatyzowanego komputerowo 
wywiadu przeprowadzonego za pomocą 
kamery internetowej podróżnego przed 
podróżą oraz na podstawie opartej na 
sztucznej inteligencji analizy 38 
mikrogestów; wzywa Komisję do 
zaprzestania finansowania programów 
przetwarzania danych biometrycznych, 
które mogłyby prowadzić do masowego 
nadzoru;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. ostrzega przed pokusą 
przekazywania sztucznej inteligencji 
uprawnień do podejmowania decyzji w 
sprawach karnych oraz podkreśla 
potrzebę opracowania kodeksów 
postępowania na potrzeby projektowania i 
stosowania sztucznej inteligencji, aby 
pomóc organom odpowiedzialnym za 
egzekwowanie prawa i organom wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. fr

Poprawka 202
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego mającego na 
celu zastąpienie dyrektywy o ochronie 
danych w sprawach karnych 
rozporządzeniem, aby lepiej chronić 
podstawowe prawa obywateli w ramach 
transgranicznej współpracy organów 
ścigania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. odnosi się do bieżących prac 
Komisji Prawnej;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. przyjmuje do wiadomości 
sporządzone przez Komisję studium 
wykonalności dotyczące możliwych zmian 
w decyzji w sprawie konwencji z Prüm, w 
tym w kwestii rozpoznawania twarzy; 
zgadza się z kilkoma państwami 
członkowskimi, że napięty harmonogram 
sporządzania tego studium może mieć 
wpływ na kształt konwencji z Prüm oraz 
że dostępność danych biometrycznych 
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uzupełniających zestaw z Prüm nie została 
naukowo oceniona przed sporządzeniem 
tego studium wykonalności; przyjmuje do 
wiadomości wcześniejsze badania, z 
których wynika, że żadne ewentualne 
nowe identyfikatory, np. tęczówka lub 
rozpoznawanie twarzy, nie byłyby tak 
wiarygodne w kontekście 
kryminalistycznym jak DNA czy odciski 
palców; przypomina Komisji, że każdy 
wniosek ustawodawczy musi opierać się 
na dowodach i być zgodny z zasadą 
proporcjonalności; wzywa Komisję do 
rozszerzenia ram decyzji z Prüm tylko 
wtedy, gdy będą istnieć solidne dowody 
naukowe potwierdzające wiarygodność 
rozpoznawania twarzy w kontekście 
kryminalistycznym w porównaniu z DNA 
lub odciskami palców, po wcześniejszym 
przeprowadzeniu przez nią pełnej oceny 
skutków oraz po uwzględnieniu zaleceń 
EIOD i EROD;

Or. en


