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Predlog spremembe 1
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski 
uniji, zlasti členov 2 in 6, in Pogodbe o 
delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski 
uniji, zlasti členov 2 in 6, in Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, zlasti člena 16,

Or. en

Predlog spremembe 2
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 6, 
7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 24 in 47,

Or. en

Predlog spremembe 3
Paul Tang

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 7 
in 8,

Or. en
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Predlog spremembe 4
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije Sveta 
Evrope o varstvu posameznika glede na 
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov 
(ETS 108),

– ob upoštevanju Konvencije Sveta 
Evrope o varstvu posameznika glede na 
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov 
(ETS 108) in protokola o njeni spremembi 
(konvencija 108+),

Or. en

Predlog spremembe 5
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropske etične 
listine za uporabo umetne inteligence v 
pravosodnih sistemih in njihovem okolju, 
ki jo je Evropska komisija za učinkovito 
pravosodje (CEPEJ) pri Svetu Evrope 
sprejela 3. decembra 20181a;
_________________
1a https://rm.coe.int/ethical-charter-en-
for-publication-4-december-
2018/16808f699c.

Or. it

Predlog spremembe 6
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropske etične 
listine za uporabo umetne inteligence v 
pravosodnih sistemih in njihovem okolju, 
ki jo je pripravila Evropska komisija za 
učinkovitost pravosodja (CEPEJ) pri 
Svetu Evrope,

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju etičnih smernic za 
zaupanja vredno umetno inteligenco 
strokovne skupine na visoki ravni za 
umetno inteligenco, ki jo je ustanovila 
Komisija, z dne 8. aprila 2019,

Or. en

Predlog spremembe 8
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter razveljavitvi Direktive 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter razveljavitvi Direktive 
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95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov)4,

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov)4, zlasti člena 22,

_________________ _________________
4 UL L 119, 4.5.2016, str. 1. 4 UL L 119, 4.5.2016, str. 1.

Or. it

Predlog spremembe 9
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predstavitve v 
Odboru za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve z dne 
20. februarja 2020 o umetni inteligenci v 
kazenskem pravu in njeni uporabi v 
policiji in pravosodnih organih na 
področju kazenskih zadev,

Or. en

Predlog spremembe 10
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropske etične 
listine za uporabo umetne inteligence v 
pravosodnih sistemih in njihovem okolju, 
ki jo je Svet Evrope sprejel 
4. decembra 2018,

Or. en
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Predlog spremembe 11
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila o misiji 
odbora LIBE v Združenih državah 
februarja 2020,

Or. en

Predlog spremembe 12
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 19. junija 2020 o protirasističnih 
demonstracijah zaradi smrti Georgea 
Floyda1a,
_________________
1a P9_TA(2020)0173.

Or. en

Predlog spremembe 13
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. marca 2017 o posledicah 
velepodatkov za temeljne pravice: 
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zasebnost, varstvo podatkov, 
nediskriminacija, varnost in kazenski 
pregon1a,
_________________
1a P8_TA(2017)0076.

Or. en

Predlog spremembe 14
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial; ker je umetna 
inteligenca ena od strateških tehnologij 
21. stoletja, ki ustvarja znatne koristi na 
področju učinkovitosti, natančnosti in 
praktičnosti ter tako prinaša pozitivne 
spremembe v evropsko gospodarstvo; ker 
umetne inteligence ne bi smeli razumeti 
kot sami sebi namen, ampak je orodje, ki 
mora služiti ljudem, s končnim ciljem 
povečanja blaginje ljudi.

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial, a je na žalost vedno več 
dokazov o velikem razkoraku med 
potencialom in prakso; ker je umetna 
inteligenca ena od strateških tehnologij 
21. stoletja, ki lahko ustvarja znatne koristi 
na področju učinkovitosti, natančnosti in 
praktičnosti ter tako prinaša pozitivne 
spremembe v družbo, a tudi velika 
tveganja za temeljne pravice in 
demokracije, ki temeljijo na pravni državi; 
ker umetne inteligence ne bi smeli 
razumeti kot same sebi namen, ampak je 
orodje, ki mora služiti ljudem, s končnim 
ciljem povečanja blaginje ljudi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe
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A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial; ker je umetna 
inteligenca ena od strateških tehnologij 
21. stoletja, ki ustvarja znatne koristi na 
področju učinkovitosti, natančnosti in 
praktičnosti ter tako prinaša pozitivne 
spremembe v evropsko gospodarstvo; ker 
umetne inteligence ne bi smeli razumeti 
kot sami sebi namen, ampak je orodje, ki 
mora služiti ljudem, s končnim ciljem 
povečanja blaginje ljudi.

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti širjenje obdelave 
podatkov in analiz, ki jih omogoča umetna 
inteligenca, izjemen potencial; ker je 
razvoj umetne inteligence v zadnjih letih 
izredno napredoval, kar pomeni, da je ena 
od strateških tehnologij 21. stoletja, ki 
ustvarja znatne koristi na področju 
učinkovitosti, natančnosti in praktičnosti 
ter tako prinaša pozitivne spremembe v 
evropsko gospodarstvo in družbo; ker 
umetne inteligence ne bi smeli razumeti 
kot same sebi namen, ampak je orodje, ki 
mora služiti ljudem, s končnim ciljem 
povečanja blaginje ljudi, človeških 
zmogljivosti in varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 16
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial; ker je umetna 
inteligenca ena od strateških tehnologij 
21. stoletja, ki ustvarja znatne koristi na 
področju učinkovitosti, natančnosti in 
praktičnosti ter tako prinaša pozitivne 
spremembe v evropsko gospodarstvo; ker 
umetne inteligence ne bi smeli razumeti 
kot sami sebi namen, ampak je orodje, ki 
mora služiti ljudem, s končnim ciljem 
povečanja blaginje ljudi.

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial in tveganja; ker umetne 
inteligence ne bi smeli razumeti kot same 
sebi namen, ampak je orodje, ki mora 
služiti ljudem, s končnim ciljem povečanja 
blaginje ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 17
Caterina Chinnici
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial; ker je umetna 
inteligenca ena od strateških tehnologij 
21. stoletja, ki ustvarja znatne koristi na 
področju učinkovitosti, natančnosti in 
praktičnosti ter tako prinaša pozitivne 
spremembe v evropsko gospodarstvo; ker 
umetne inteligence ne bi smeli razumeti 
kot sami sebi namen, ampak je orodje, ki 
mora služiti ljudem, s končnim ciljem 
povečanja blaginje ljudi.

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial, a so zaradi etičnih 
vprašanj in morebitnega vpliva na 
različne temeljne svoboščine deležne tudi 
kritik; ker je umetna inteligenca ena od 
strateških tehnologij 21. stoletja, ki lahko 
ustvari znatne koristi na področju 
učinkovitosti, natančnosti in praktičnosti 
ter tako prinese pozitivne spremembe v 
evropsko družbo in gospodarstvo; ker 
umetne inteligence ne bi smeli razumeti 
kot same sebi namen, ampak je orodje, ki 
mora služiti ljudem, s končnim ciljem 
povečanja blaginje ljudi;

Or. it

Predlog spremembe 18
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial; ker je umetna 
inteligenca ena od strateških tehnologij 
21. stoletja, ki ustvarja znatne koristi na 
področju učinkovitosti, natančnosti in 
praktičnosti ter tako prinaša pozitivne 
spremembe v evropsko gospodarstvo; ker 
umetne inteligence ne bi smeli razumeti 
kot sami sebi namen, ampak je orodje, ki 
mora služiti ljudem, s končnim ciljem 
povečanja blaginje ljudi.

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial; ker je umetna 
inteligenca ena od strateških tehnologij 
21. stoletja, ki ustvarja znatne koristi na 
področju učinkovitosti, natančnosti in 
praktičnosti ter tako prinaša pozitivne 
spremembe v evropsko gospodarstvo ter 
izboljšuje varnost in zaščito državljanov; 
ker umetne inteligence ne bi smeli 
razumeti kot same sebi namen, ampak je 
orodje, ki mora služiti ljudem, s končnim 
ciljem povečanja blaginje ljudi;

Or. es
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Predlog spremembe 19
Dragoş Tudorache, Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Fabienne Keller, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial; ker je umetna 
inteligenca ena od strateških tehnologij 
21. stoletja, ki ustvarja znatne koristi na 
področju učinkovitosti, natančnosti in 
praktičnosti ter tako prinaša pozitivne 
spremembe v evropsko gospodarstvo; ker 
umetne inteligence ne bi smeli razumeti 
kot sami sebi namen, ampak je orodje, ki 
mora služiti ljudem, s končnim ciljem 
povečanja blaginje ljudi.

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial; ker je umetna 
inteligenca ena od strateških tehnologij 
21. stoletja, ki lahko ustvarja znatne koristi 
na področju učinkovitosti, natančnosti in 
praktičnosti ter tako prinaša pozitivne 
spremembe v evropsko gospodarstvo; ker 
umetne inteligence ne bi smeli razumeti 
kot same sebi namen, ampak je orodje, ki 
mora služiti ljudem, s končnim ciljem 
povečanja blaginje ljudi in javne koristi;

Or. en

Predlog spremembe 20
Birgit Sippel, Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial; ker je umetna 
inteligenca ena od strateških tehnologij 
21. stoletja, ki ustvarja znatne koristi na 
področju učinkovitosti, natančnosti in 
praktičnosti ter tako prinaša pozitivne 
spremembe v evropsko gospodarstvo; ker 
umetne inteligence ne bi smeli razumeti 
kot sami sebi namen, ampak je orodje, ki 
mora služiti ljudem, s končnim ciljem 
povečanja blaginje ljudi.

A. ker imajo digitalne tehnologije na 
splošno in zlasti umetna inteligenca 
izjemen potencial; ker bi bila lahko 
umetna inteligenca ena od strateških 
tehnologij 21. stoletja, ki bi lahko 
ustvarjala znatne koristi na področju 
učinkovitosti, natančnosti in praktičnosti 
ter tako prinašala pozitivne spremembe v 
evropsko gospodarstvo; ker umetne 
inteligence ne bi smeli razumeti kot same 
sebi namen, ampak je orodje, ki mora 
služiti ljudem, s končnim ciljem povečanja 
blaginje ljudi;
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Or. en

Predlog spremembe 21
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je umetno inteligenco mogoče 
razumeti kot sposobnost sistema, da 
pravilno razlaga zunanje podatke, se iz 
njih uči in naučeno uporabi za doseganje 
specifičnih ciljev in nalog s prožnim 
prilagajanjem; ker so glavne sestavine 
razvoja na področju umetne inteligence 
dostopnost velikih količin podatkov, 
računalniških zmogljivosti ter človeškega 
kapitala in talenta;

Or. en

Predlog spremembe 22
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker vedno bolj razširjena uporaba 
umetne inteligence na področju 
kazenskega prava temelji na njenem 
potencialu, da bi lahko zmanjšala število 
kaznivih dejanj in vodila v bolj 
nepristranske odločitve; ker so izkušnje 
pokazale, da v ta potencial ni mogoče 
verjeti iz več razlogov;

Or. en

Predlog spremembe 23
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Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je pravica do poštenega sojenja 
ena od temeljnih pravic, ki jo je treba 
spoštovati v vseh okoliščinah, zlasti pri 
uporabi umetne inteligence;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker kljub nenehnemu napredku pri 
hitrosti računalniške obdelave in 
spominskih zmogljivostih še vedno ni 
programov, primerljivih s človekovo 
prožnostjo na več področjih ali pri 
nalogah, ki zahtevajo razumevanje 
konteksta ali kritično analizo; ker so 
nekatere aplikacije umetne inteligence pri 
opravljanju nekaterih specifičnih nalog 
dosegle stopnje uspešnosti človeških 
strokovnjakov in lahko zagotovijo 
rezultate s popolnoma drugačno hitrostjo 
in v popolnoma drugačnem obsegu;

Or. en

Predlog spremembe 25
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)



PE655.659v01-00 14/109 AM\1210048SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker bi tehnologije, kot so umetna 
inteligenca in z njo povezane tehnologije, 
lahko prispevale k zmanjšanju števila 
kaznivih dejanj z uporabo analize 
statističnih podatkov pri preiskovanju in 
preprečevanju kaznivih dejanj;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker več držav članic uporablja 
vgrajene sisteme umetne inteligence na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 27
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora razvoj umetne inteligence 
spoštovati vrednote, na katerih temelji 
Unija, zlasti človekovo dostojanstvo, 
svobodo, demokracijo, enakost, pravno 
državo ter človekove in temeljne pravice ;

B. ker uporaba umetne inteligence in 
sorodnih tehnologij ne bi smela ogrožati 
temeljnih pravic in svoboščin iz Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, kot 
so spoštovanje zasebnosti, varstvo osebnih 
podatkov, svoboda misli, vesti in vere, 
svoboda zbiranja in združevanja, pa tudi 
enakost pred zakonom, kot je 
nediskriminacija, ter pravice državljanov, 
kot so svoboda gibanja in prebivanja, 
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pravica do poštenega sojenja, domneva 
nedolžnosti in pravica do obrambe, ki bi 
jih bilo treba pri izvrševanju prava 
uporabljati v vseh okoliščinah;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora razvoj umetne inteligence 
spoštovati vrednote, na katerih temelji 
Unija, zlasti človekovo dostojanstvo, 
svobodo, demokracijo, enakost, pravno 
državo ter človekove in temeljne pravice ;

B. ker je treba v celotnem 
življenjskem ciklu orodij umetne 
inteligence, zlasti pri njihovem 
oblikovanju, razvoju, uvajanju in uporabi, 
spoštovati vrednote, na katerih temelji 
Unija, zlasti človekovo dostojanstvo, 
svobodo, demokracijo, enakost, pravno 
državo in temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 29
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora razvoj umetne inteligence 
spoštovati vrednote, na katerih temelji 
Unija, zlasti človekovo dostojanstvo, 
svobodo, demokracijo, enakost, pravno 
državo ter človekove in temeljne pravice ;

B. ker mora razvoj umetne inteligence 
spoštovati pravo EU in vrednote, na 
katerih temelji Unija, zlasti človekovo 
dostojanstvo, svobodo, demokracijo, 
enakost, pravno državo ter človekove in 
temeljne pravice;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je v evropski etični listini za 
uporabo umetne inteligence v 
pravosodnih sistemih in njihovem okolju, 
ki jo je sprejela Evropska komisija za 
učinkovito pravosodje (CEPEJ) pri Svetu 
Evrope, določenih nekaj temeljnih 
smernic, ki jih morajo upoštevati javni in 
zasebni subjekti, ki načrtujejo in razvijajo 
orodja in storitve umetne inteligence; ker 
so v tej etični listini navedena zlasti 
naslednja načela: (1) načelo spoštovanja 
temeljnih pravic, (2) načelo 
nediskriminacije, (3) načelo kakovosti in 
varnosti, (4) načelo preglednosti, 
nepristranskosti in poštenosti ter (5) 
načelo zagotavljanja človeškega nadzora; 

Or. it

Predlog spremembe 31
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Birgit Sippel, Marina 
Kaljurand, Katarina Barley

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je treba tehnologijo umetne 
inteligence razvijati tako, da bodo v 
njenem središču ljudje in da bo zato 
vredna zaupanja javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 32
Jorge Buxadé Villalba
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker morajo biti zanesljivi sistemi 
umetne inteligence odgovorni, zasnovani 
za vse (tudi z upoštevanjem ranljivih in 
marginaliziranih skupin v svoji zasnovi), 
nediskriminatorni, varni in pregledni ter 
spoštovati človekovo samostojnost in 
temeljne pravice;

C. ker morajo biti zanesljivi sistemi 
umetne inteligence odgovorni, zasnovani 
za vse, nediskriminatorni, varni in 
pregledni ter spoštovati človekovo 
samostojnost in temeljne pravice;

Or. es

Predlog spremembe 33
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker morajo biti zanesljivi sistemi 
umetne inteligence odgovorni, zasnovani 
za vse (tudi z upoštevanjem ranljivih in 
marginaliziranih skupin v svoji zasnovi), 
nediskriminatorni, varni in pregledni ter 
spoštovati človekovo samostojnost in 
temeljne pravice;

C. ker morajo biti zanesljivi sistemi 
umetne inteligence odgovorni, zasnovani 
za zaščito in korist vseh (tudi z 
upoštevanjem ranljivih in marginaliziranih 
skupin v svoji zasnovi), nediskriminatorni, 
varni in pregledni ter spoštovati človekovo 
samostojnost in temeljne pravice;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker morajo biti zanesljivi sistemi 
umetne inteligence odgovorni, zasnovani 

C. ker morajo biti sistemi umetne 
inteligence odgovorni, nediskriminatorni, 
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za vse (tudi z upoštevanjem ranljivih in 
marginaliziranih skupin v svoji zasnovi), 
nediskriminatorni, varni in pregledni ter 
spoštovati človekovo samostojnost in 
temeljne pravice;

varni in pregledni ter spoštovati človekovo 
samostojnost in temeljne pravice, da bodo 
vredni zaupanja, kot je opisano v etičnih 
smernicah strokovne skupine na visoki 
ravni za umetno inteligenco;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker morajo biti zanesljivi sistemi 
umetne inteligence odgovorni, zasnovani 
za vse (tudi z upoštevanjem ranljivih in 
marginaliziranih skupin v svoji zasnovi), 
nediskriminatorni, varni in pregledni ter 
spoštovati človekovo samostojnost in 
temeljne pravice;

C. ker morajo biti zanesljivi sistemi 
umetne inteligence zasnovani za vse (tudi z 
upoštevanjem ranljivih in marginaliziranih 
skupin v svoji zasnovi), nediskriminatorni, 
varni in pregledni ter spoštovati človekovo 
samostojnost in temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 36
Tudor Ciuhodaru, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Franco Roberti, Birgit Sippel, Marina 
Kaljurand, Katarina Barley, Paul Tang

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker morajo sistemi umetne 
inteligence vedno služiti ljudem in morajo 
biti zasnovani s takim končnim 
varovalom, da jih lahko upravljavec 
kadar koli izključi;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker ima Unija skupaj z državami 
članicami ključno odgovornost za 
zagotavljanje, da se politične odločitve v 
zvezi z razvojem, uvajanjem in uporabo 
aplikacij umetne inteligence na področju 
pravosodja in kazenskega pregona 
sprejemajo na pregleden način, s 
spoštovanjem načel nujnosti in 
sorazmernosti, ter zagotavljanje, da bodo 
sprejete politike in ukrepi v celoti varovali 
temeljne pravice v Uniji;

D. ker ima Unija skupaj z državami 
članicami ključno odgovornost za 
zagotavljanje, da se politične odločitve v 
zvezi z razvojem, uvajanjem in uporabo 
aplikacij umetne inteligence na področju 
pravosodja in kazenskega pregona 
sprejemajo na pregleden način, s 
spoštovanjem načel nujnosti in 
sorazmernosti, ter zagotavljanje, da bodo 
sprejete politike in ukrepi v celoti varovali 
temeljne pravice v Uniji, zlasti da 
aplikacije umetne inteligence ne bodo 
nadaljevale obstoječe diskriminacije, 
pristranskosti in predsodkov;

Or. en

Predlog spremembe 38
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker ima Unija skupaj z državami 
članicami ključno odgovornost za 
zagotavljanje, da se politične odločitve v 
zvezi z razvojem, uvajanjem in uporabo 
aplikacij umetne inteligence na področju 
pravosodja in kazenskega pregona 
sprejemajo na pregleden način, s 
spoštovanjem načel nujnosti in 
sorazmernosti, ter zagotavljanje, da bodo 
sprejete politike in ukrepi v celoti varovali 
temeljne pravice v Uniji;

D. ker ima Unija skupaj z državami 
članicami ključno odgovornost za 
zagotavljanje, da se politične odločitve v 
zvezi z razvojem, uvajanjem in uporabo 
aplikacij umetne inteligence na področju 
pravosodja in kazenskega pregona 
sprejemajo na pregleden način, s 
spoštovanjem načel nujnosti in 
sorazmernosti, ter zagotavljanje, da bodo 
sprejete politike in ukrepi v celoti varovali 
temeljne pravice v Uniji ter izražali 
pričakovanja družb o ustavnem, poštenem 
in človeškem kazenskem pravosodnem 
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sistemu;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker ima Unija skupaj z državami 
članicami ključno odgovornost za 
zagotavljanje, da se politične odločitve v 
zvezi z razvojem, uvajanjem in uporabo 
aplikacij umetne inteligence na področju 
pravosodja in kazenskega pregona 
sprejemajo na pregleden način, s 
spoštovanjem načel nujnosti in 
sorazmernosti, ter zagotavljanje, da bodo 
sprejete politike in ukrepi v celoti varovali 
temeljne pravice v Uniji;

D. ker ima Unija skupaj z državami 
članicami ključno odgovornost za 
zagotavljanje, da se odločitve v zvezi z 
življenjskim ciklom aplikacij umetne 
inteligence na področju pravosodja in 
kazenskega pregona sprejemajo na 
pregleden način ter popolnoma varujejo 
temeljne pravice; ker bi morale ustrezne 
politične odločitve spoštovati načeli 
nujnosti in sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 40
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker ima Unija skupaj z državami 
članicami ključno odgovornost za 
zagotavljanje, da se politične odločitve v 
zvezi z razvojem, uvajanjem in uporabo 
aplikacij umetne inteligence na področju 
pravosodja in kazenskega pregona 
sprejemajo na pregleden način, s 
spoštovanjem načel nujnosti in 
sorazmernosti, ter zagotavljanje, da bodo 
sprejete politike in ukrepi v celoti varovali 

D. ker imajo države članice ključno 
odgovornost za zagotavljanje, da se 
politične odločitve v zvezi z razvojem, 
uvajanjem in uporabo aplikacij umetne 
inteligence na področju pravosodja in 
kazenskega pregona sprejemajo na 
pregleden način, s spoštovanjem načel 
nujnosti in sorazmernosti, ter 
zagotavljanje, da bodo sprejete politike in 
ukrepi v celoti varovali temeljne pravice;
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temeljne pravice v Uniji;

Or. es

Predlog spremembe 41
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je v členu 22 Uredbe (EU) 
2016/679 kljub natančno opredeljenim 
izjemam določeno, da ima posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
pravico, da zanj ne velja odločitev, ki 
temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, 
vključno z oblikovanjem profilov, in ima 
pravne učinke v zvezi z njim ali na 
podoben način nanj znatno vpliva;

Or. it

Predlog spremembe 42
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker aplikacije umetne inteligence 
ponujajo velike priložnosti na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, zlasti pri izboljšanju 
delovnih metod organov pregona in 
pravosodnih organov ter učinkovitejšemu 
boju proti nekaterim vrstam kriminala, 
zlasti finančnemu kriminalu, pranju denarja 
in financiranju terorizma, pa tudi nekaterim 
vrstam kibernetske kriminalitete;

E. ker lahko aplikacije umetne 
inteligence ponudijo velike priložnosti na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, zlasti pri 
izboljšanju delovnih metod organov 
pregona in pravosodnih organov, in 
učinkovito prispevajo k preprečevanju 
nekaterih vrst kriminala in boju proti 
njim, zlasti proti finančnemu kriminalu, 
pranju denarja in financiranju terorizma, 
otroški pornografiji in spolnim zlorabam 
mladoletnih oseb na spletu, pa tudi 
nekaterim vrstam kibernetske kriminalitete, 
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kot tehnična podporna orodja pa 
zagotovijo učinkovitejšo operativno 
organizacijo in delovanje sistemov 
kazenskega pravosodja, če se uporabljajo 
v skladu s postopkovnimi jamstvi, 
določenimi v skladu z načeli pravne 
države in v predpisih o varstvu osebnih 
podatkov;

Or. it

Predlog spremembe 43
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker aplikacije umetne inteligence 
ponujajo velike priložnosti na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, zlasti pri izboljšanju 
delovnih metod organov pregona in 
pravosodnih organov ter učinkovitejšemu 
boju proti nekaterim vrstam kriminala, 
zlasti finančnemu kriminalu, pranju denarja 
in financiranju terorizma, pa tudi nekaterim 
vrstam kibernetske kriminalitete;

E. ker lahko aplikacije umetne 
inteligence ponujajo priložnosti na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, zlasti pri 
izboljšanju delovnih metod organov 
pregona in pravosodnih organov ter 
učinkovitejšem boju proti nekaterim 
vrstam kriminala, zlasti finančnemu 
kriminalu, pranju denarja in financiranju 
terorizma, pa tudi nekaterim vrstam 
kibernetske kriminalitete, a so tudi 
povezane z znatnimi tveganji za temeljne 
pravice ljudi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker aplikacije umetne inteligence E. ker aplikacije umetne inteligence 
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ponujajo velike priložnosti na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, zlasti pri izboljšanju 
delovnih metod organov pregona in 
pravosodnih organov ter učinkovitejšemu 
boju proti nekaterim vrstam kriminala, 
zlasti finančnemu kriminalu, pranju 
denarja in financiranju terorizma, pa tudi 
nekaterim vrstam kibernetske 
kriminalitete;

ponujajo velike priložnosti na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, zlasti pri izboljšanju 
delovnih metod organov pregona in 
pravosodnih organov ter učinkovitejšem 
preprečevanju nekaterih vrst kriminala, 
zlasti finančnega kriminala, pranja 
denarja in financiranja terorizma, pa tudi 
nekaterih vrst kibernetske kriminalitete, in 
boju proti njim, ter tako prispevajo k 
varnosti državljanov EU;

Or. en

Predlog spremembe 45
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker aplikacije umetne inteligence 
ponujajo velike priložnosti na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, zlasti pri izboljšanju 
delovnih metod organov pregona in 
pravosodnih organov ter učinkovitejšemu 
boju proti nekaterim vrstam kriminala, 
zlasti finančnemu kriminalu, pranju 
denarja in financiranju terorizma, pa tudi 
nekaterim vrstam kibernetske 
kriminalitete;

E. ker aplikacije umetne inteligence 
ponujajo nekaj priložnosti na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, zlasti pri izboljšanju 
delovnih metod organov pregona in 
pravosodnih organov na področju 
finančnega kriminala, pranja denarja in 
financiranja terorizma, pa tudi nekaterih 
vrst kibernetske kriminalitete;

Or. en

Predlog spremembe 46
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe
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E. ker aplikacije umetne inteligence 
ponujajo velike priložnosti na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, zlasti pri izboljšanju 
delovnih metod organov pregona in 
pravosodnih organov ter učinkovitejšemu 
boju proti nekaterim vrstam kriminala, 
zlasti finančnemu kriminalu, pranju 
denarja in financiranju terorizma, pa tudi 
nekaterim vrstam kibernetske 
kriminalitete;

E. ker lahko aplikacije umetne 
inteligence ponujajo priložnosti na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, zlasti pri 
izboljšanju delovnih metod organov 
pregona in pravosodnih organov ter 
učinkovitejšem boju proti nekaterim 
vrstam kriminala; ker bi bila vsakršna 
splošna uporaba umetne inteligence pri 
vseh finančnih ali drugih transakcijah 
brez začetnega suma nesorazmerna;

Or. en

Predlog spremembe 47
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker razvoj in upravljanje sistemov 
umetne inteligence za policijske in 
pravosodne organe vključuje prispevek 
več posameznikov, organizacij, strojnih 
sestavnih delov, algoritmov programske 
opreme in človeških uporabnikov v 
okoljih, ki so pogosto zapletena in 
zahtevna;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je nujen jasen model za 
opredelitev pravne odgovornosti za 
morebitne škodljive učinke sistemov 

črtano
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umetne inteligence na področju 
kazenskega prava;

Or. en

Predlog spremembe 49
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je nujen jasen model za 
opredelitev pravne odgovornosti za 
morebitne škodljive učinke sistemov 
umetne inteligence na področju kazenskega 
prava;

F. ker je nujen jasen model za 
opredelitev pravne odgovornosti za 
morebitne škodljive učinke sistemov 
umetne inteligence na področju kazenskega 
prava; ker bi moral biti cilj v prvi vrsti 
preprečiti, da se škodljivi učinki sploh 
pojavijo;

Or. en

Predlog spremembe 50
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je nujen jasen model za 
opredelitev pravne odgovornosti za 
morebitne škodljive učinke sistemov 
umetne inteligence na področju kazenskega 
prava;

F. ker je nujen jasen model za 
opredelitev pravne odgovornosti za 
morebitne škodljive učinke sistemov 
umetne inteligence na področju kazenskega 
prava; ker bi bilo treba pri predpisih na 
tem področju vedno ohraniti človeško 
odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe 51
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Tudor Ciuhodaru, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Franco Roberti

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker sta dodelitev in porazdelitev 
odgovornosti med ljudi in stroje vedno 
bolj zapletena; ker so za zagotavljanje 
polnega spoštovanja temeljnih pravic pri 
uporabi sistemov umetne inteligence na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj nazadnje 
odgovorne države članice;

Or. en

Predlog spremembe 52
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Birgit Sippel, 
Katarina Barley, Paul Tang

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker mora biti razmerje med 
varstvom temeljnih pravic in učinkovitim 
izvajanjem policijskih nalog vedno bistven 
element pri razpravah o tem, ali in kako bi 
moral sektor preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj uporabljati 
umetno inteligenco, kadar imajo lahko 
odločitve dolgotrajne posledice za življenje 
in svobodo posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 53
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Uvodna izjava G
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Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker aplikacije umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
vključujejo aplikacije, kot so tehnologija 
za prepoznavanje obrazov, prepoznavanje 
registrskih tablic, identifikacija govorcev, 
identifikacija govora, tehnologija branja z 
ustnic, zvočni nadzor (tj. mehanizmi za 
odkrivanje strelov), avtonomne raziskave 
in analiza identificiranih zbirk podatkov, 
napovedi (policijsko delo na podlagi 
napovedi in analiza kritičnih točk na 
področju kriminala), orodja za zaznavanje 
vedenja, avtonomna orodja za odkrivanje 
finančnih goljufij in financiranja terorizma, 
spremljanje družbenih medijev (strganje in 
nabiranje podatkov za rudarjenje povezav), 
sistemi za ugotavljanje mednarodne 
identitete mobilnega naročnika ter sistemi 
avtomatiziranega nadzora, ki vključujejo 
različne zmogljivosti odkrivanja (kot so 
odkrivanje srčnega utripa in toplotne 
kamere); ker imajo zgoraj navedene 
aplikacije zelo različne stopnje 
zanesljivosti in natančnosti;

G. ker se aplikacije umetne inteligence 
na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj že 
uporabljajo in ker bo njihova uporaba v 
naslednjih letih na različnih ravneh 
predvidoma še obsežnejša in pogostejša; 
ker organi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj različnih 
držav članic te tehnologije že sedaj 
pogosto uporabljajo; ker te aplikacije 
vključujejo programsko opremo za 
prepoznavanje obrazov, biometrično 
identifikacijo ter analizo posnetkov in slik, 
vključno z avtomatiziranim 
prepoznavanjem registrskih tablic, ter 
tehnologije za identifikacijo govora, 
branje z ustnic, zvočni nadzor (tj. 
mehanizmi za odkrivanje strelov), 
avtonomne raziskave in analizo 
identificiranih zbirk podatkov, napovedi 
(policijsko delo na podlagi napovedi in 
analiza kritičnih točk na področju 
kriminala), orodja za zaznavanje vedenja, 
avtonomna orodja za odkrivanje finančnih 
goljufij in financiranja terorizma, 
spremljanje družbenih medijev (strganje in 
nabiranje podatkov za rudarjenje povezav), 
sisteme za ugotavljanje mednarodne 
identitete mobilnega naročnika ter sisteme 
avtomatiziranega nadzora, ki vključujejo 
različne zmogljivosti odkrivanja (kot so 
odkrivanje srčnega utripa in toplotne 
kamere); ker imajo zgoraj navedene 
aplikacije zelo različne stopnje 
zanesljivosti in natančnosti;

Or. it

Predlog spremembe 54
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G



PE655.659v01-00 28/109 AM\1210048SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker aplikacije umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
vključujejo aplikacije, kot so tehnologija za 
prepoznavanje obrazov, prepoznavanje 
registrskih tablic, identifikacija govorcev, 
identifikacija govora, tehnologija branja z 
ustnic, zvočni nadzor (tj. mehanizmi za 
odkrivanje strelov), avtonomne raziskave 
in analiza identificiranih zbirk podatkov, 
napovedi (policijsko delo na podlagi 
napovedi in analiza kritičnih točk na 
področju kriminala), orodja za zaznavanje 
vedenja, avtonomna orodja za odkrivanje 
finančnih goljufij in financiranja terorizma, 
spremljanje družbenih medijev (strganje in 
nabiranje podatkov za rudarjenje povezav), 
sistemi za ugotavljanje mednarodne 
identitete mobilnega naročnika ter sistemi 
avtomatiziranega nadzora, ki vključujejo 
različne zmogljivosti odkrivanja (kot so 
odkrivanje srčnega utripa in toplotne 
kamere); ker imajo zgoraj navedene 
aplikacije zelo različne stopnje 
zanesljivosti in natančnosti;

G. ker aplikacije umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
vključujejo aplikacije, kot so tehnologija za 
prepoznavanje obrazov, avtomatizirano 
prepoznavanje registrskih tablic, 
identifikacija govorcev, identifikacija 
govora, tehnologija branja z ustnic, zvočni 
nadzor (tj. mehanizmi za odkrivanje 
strelov), raziskave in analiza zbirk 
podatkov, napovedi (policijsko delo na 
podlagi napovedi in analiza kritičnih točk 
na področju kriminala), orodja za 
zaznavanje vedenja, orodja za odkrivanje 
finančnih goljufij in financiranja terorizma, 
spremljanje družbenih medijev (strganje in 
nabiranje podatkov za rudarjenje povezav) 
ter sistemi avtomatiziranega nadzora, ki 
vključujejo različne zmogljivosti 
odkrivanja (kot so odkrivanje srčnega 
utripa in toplotne kamere); ker imajo 
zgoraj navedene aplikacije zelo različne 
stopnje zanesljivosti, natančnosti in 
učinkovitosti; ker se številna od teh orodij 
uporabljajo v tretjih državah, a bi bila v 
skladu z zakonodajnim okvirom in sodno 
prakso Unije nezakonita; ker lahko zaradi 
rutinske uvedbe algoritmov, tudi takih z 
nizko stopnjo lažno pozitivnih rezultatov, 
število napačnih opozoril močno preseže 
število pravilnih opozoril;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker aplikacije umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 

G. ker aplikacije umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
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odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
vključujejo aplikacije, kot so tehnologija za 
prepoznavanje obrazov, prepoznavanje 
registrskih tablic, identifikacija govorcev, 
identifikacija govora, tehnologija branja z 
ustnic, zvočni nadzor (tj. mehanizmi za 
odkrivanje strelov), avtonomne raziskave 
in analiza identificiranih zbirk podatkov, 
napovedi (policijsko delo na podlagi 
napovedi in analiza kritičnih točk na 
področju kriminala), orodja za zaznavanje 
vedenja, avtonomna orodja za odkrivanje 
finančnih goljufij in financiranja terorizma, 
spremljanje družbenih medijev (strganje in 
nabiranje podatkov za rudarjenje povezav), 
sistemi za ugotavljanje mednarodne 
identitete mobilnega naročnika ter sistemi 
avtomatiziranega nadzora, ki vključujejo 
različne zmogljivosti odkrivanja (kot so 
odkrivanje srčnega utripa in toplotne 
kamere); ker imajo zgoraj navedene 
aplikacije zelo različne stopnje 
zanesljivosti in natančnosti;

odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
vključujejo aplikacije, kot so tehnologija za 
prepoznavanje obrazov, na primer za 
iskanje po zbirkah podatkov o 
osumljencih in identifikacijo žrtev 
trgovine z ljudmi ali spolnega izkoriščanja 
in zlorabe otrok, avtomatizirano 
prepoznavanje registrskih tablic, 
identifikacija govorcev, identifikacija 
govora, tehnologija branja z ustnic, zvočni 
nadzor (tj. mehanizmi za odkrivanje 
strelov), avtonomne raziskave in analiza 
identificiranih zbirk podatkov, napovedi 
(policijsko delo na podlagi napovedi in 
analiza kritičnih točk na področju 
kriminala), orodja za zaznavanje vedenja, 
napredna virtualna obdukcijska orodja, ki 
pomagajo določiti vzrok smrti, avtonomna 
orodja za odkrivanje finančnih goljufij in 
financiranja terorizma, spremljanje 
družbenih medijev (strganje in nabiranje 
podatkov za rudarjenje povezav), sistemi 
za ugotavljanje mednarodne identitete 
mobilnega naročnika ter sistemi 
avtomatiziranega nadzora, ki vključujejo 
različne zmogljivosti odkrivanja (kot so 
odkrivanje srčnega utripa in toplotne 
kamere); ker imajo zgoraj navedene 
aplikacije zelo različne stopnje 
zanesljivosti in natančnosti;

Or. en

Predlog spremembe 56
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker aplikacije umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
vključujejo aplikacije, kot so tehnologija 
za prepoznavanje obrazov, prepoznavanje 
registrskih tablic, identifikacija govorcev, 

G. ker aplikacije umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
vključujejo raznovrsten nabor aplikacij, 
kot so tehnologija za prepoznavanje 
obrazov, avtomatizirano prepoznavanje 
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identifikacija govora, tehnologija branja z 
ustnic, zvočni nadzor (tj. mehanizmi za 
odkrivanje strelov), avtonomne raziskave 
in analiza identificiranih zbirk podatkov, 
napovedi (policijsko delo na podlagi 
napovedi in analiza kritičnih točk na 
področju kriminala), orodja za zaznavanje 
vedenja, avtonomna orodja za odkrivanje 
finančnih goljufij in financiranja terorizma, 
spremljanje družbenih medijev (strganje in 
nabiranje podatkov za rudarjenje povezav), 
sistemi za ugotavljanje mednarodne 
identitete mobilnega naročnika ter sistemi 
avtomatiziranega nadzora, ki vključujejo 
različne zmogljivosti odkrivanja (kot so 
odkrivanje srčnega utripa in toplotne 
kamere); ker imajo zgoraj navedene 
aplikacije zelo različne stopnje 
zanesljivosti in natančnosti;

registrskih tablic, identifikacija govorcev, 
identifikacija govora, tehnologija branja z 
ustnic, zvočni nadzor (tj. mehanizmi za 
odkrivanje strelov), avtonomne raziskave 
in analiza identificiranih zbirk podatkov, 
napovedi (policijsko delo na podlagi 
napovedi in analiza kritičnih točk na 
področju kriminala), orodja za zaznavanje 
vedenja, avtonomna orodja za odkrivanje 
finančnih goljufij in financiranja terorizma, 
spremljanje družbenih medijev (strganje in 
nabiranje podatkov za rudarjenje povezav), 
sistemi za ugotavljanje mednarodne 
identitete mobilnega naročnika ter sistemi 
avtomatiziranega nadzora, ki vključujejo 
različne zmogljivosti odkrivanja (kot so 
odkrivanje srčnega utripa in toplotne 
kamere); ker imajo zgoraj navedene 
aplikacije zelo različne stopnje 
zanesljivosti, natančnosti in vpliva na 
temeljne pravice in dinamiko kazenskih 
pravosodnih sistemov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker aplikacije umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
vključujejo aplikacije, kot so tehnologija za 
prepoznavanje obrazov, prepoznavanje 
registrskih tablic, identifikacija govorcev, 
identifikacija govora, tehnologija branja z 
ustnic, zvočni nadzor (tj. mehanizmi za 
odkrivanje strelov), avtonomne raziskave 
in analiza identificiranih zbirk podatkov, 
napovedi (policijsko delo na podlagi 
napovedi in analiza kritičnih točk na 
področju kriminala), orodja za zaznavanje 

G. ker aplikacije umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
vključujejo aplikacije, kot so tehnologija za 
prepoznavanje obrazov, avtomatizirano 
prepoznavanje registrskih tablic, 
identifikacija govorcev, identifikacija 
govora, tehnologija branja z ustnic, zvočni 
nadzor (tj. mehanizmi za odkrivanje 
strelov), avtonomne raziskave in analiza 
identificiranih zbirk podatkov, napovedi 
(policijsko delo na podlagi napovedi in 
analiza kritičnih točk na področju 
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vedenja, avtonomna orodja za odkrivanje 
finančnih goljufij in financiranja terorizma, 
spremljanje družbenih medijev (strganje in 
nabiranje podatkov za rudarjenje povezav), 
sistemi za ugotavljanje mednarodne 
identitete mobilnega naročnika ter sistemi 
avtomatiziranega nadzora, ki vključujejo 
različne zmogljivosti odkrivanja (kot so 
odkrivanje srčnega utripa in toplotne 
kamere); ker imajo zgoraj navedene 
aplikacije zelo različne stopnje 
zanesljivosti in natančnosti;

kriminala), orodja za zaznavanje vedenja, 
avtonomna orodja za odkrivanje finančnih 
goljufij in financiranja terorizma, 
spremljanje družbenih medijev (strganje in 
nabiranje podatkov za rudarjenje povezav), 
sistemi za ugotavljanje mednarodne 
identitete mobilnega naročnika ter sistemi 
avtomatiziranega nadzora, ki vključujejo 
različne zmogljivosti odkrivanja (kot so 
odkrivanje srčnega utripa in toplotne 
kamere); ker imajo lahko zgoraj navedene 
aplikacije poleg drugih morebitnih ali 
prihodnjih aplikacij tehnologije umetne 
inteligence na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj zelo različne stopnje zanesljivosti in 
natančnosti;

Or. en

Predlog spremembe 58
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker aplikacije umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
vključujejo aplikacije, kot so tehnologija za 
prepoznavanje obrazov, prepoznavanje 
registrskih tablic, identifikacija govorcev, 
identifikacija govora, tehnologija branja z 
ustnic, zvočni nadzor (tj. mehanizmi za 
odkrivanje strelov), avtonomne raziskave 
in analiza identificiranih zbirk podatkov, 
napovedi (policijsko delo na podlagi 
napovedi in analiza kritičnih točk na 
področju kriminala), orodja za zaznavanje 
vedenja, avtonomna orodja za odkrivanje 
finančnih goljufij in financiranja terorizma, 
spremljanje družbenih medijev (strganje in 
nabiranje podatkov za rudarjenje povezav), 
sistemi za ugotavljanje mednarodne 
identitete mobilnega naročnika ter sistemi 

G. ker aplikacije umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
vključujejo aplikacije, kot so tehnologija za 
prepoznavanje obrazov, avtomatizirano 
prepoznavanje registrskih tablic, 
identifikacija govorcev, identifikacija 
govora, tehnologija branja z ustnic, zvočni 
nadzor (tj. mehanizmi za odkrivanje 
strelov), avtonomne raziskave in analiza 
identificiranih zbirk podatkov, napovedi 
(policijsko delo na podlagi napovedi in 
analiza kritičnih točk na področju 
kriminala), orodja za zaznavanje vedenja, 
avtonomna orodja za odkrivanje finančnih 
goljufij in financiranja terorizma, 
spremljanje družbenih medijev (strganje in 
nabiranje podatkov za rudarjenje povezav), 
sistemi za ugotavljanje mednarodne 
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avtomatiziranega nadzora, ki vključujejo 
različne zmogljivosti odkrivanja (kot so 
odkrivanje srčnega utripa in toplotne 
kamere); ker imajo zgoraj navedene 
aplikacije zelo različne stopnje 
zanesljivosti in natančnosti;

identitete mobilnega naročnika ter sistemi 
avtomatiziranega nadzora, ki vključujejo 
različne zmogljivosti odkrivanja (kot so 
odkrivanje srčnega utripa in toplotne 
kamere); ker imajo zgoraj navedene 
aplikacije zelo različne stopnje 
zanesljivosti in natančnosti ter morebitne 
znatne vplive na varstvo temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 59
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker orodja in aplikacije umetne 
inteligence uporablja tudi sodstvo po vsem 
svetu, tudi pri izrekanju kazni, izračunu 
verjetnosti ponovitve kaznivega dejanja in 
določanju preizkusne dobe;

H. ker orodja in aplikacije umetne 
inteligence v nekaterih državah uporablja 
tudi sodstvo, tudi pri izrekanju kazni, 
izračunu verjetnosti ponovitve kaznivega 
dejanja in določanju preizkusne dobe; ker 
se ta orodja in aplikacije v Evropski uniji 
z izjemo nekaj držav članic trenutno 
večinoma uporabljajo na civilnem 
področju;

Or. it

Predlog spremembe 60
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker orodja in aplikacije umetne 
inteligence uporablja tudi sodstvo po vsem 
svetu, tudi pri izrekanju kazni, izračunu 
verjetnosti ponovitve kaznivega dejanja in 
določanju preizkusne dobe;

H. ker orodja in aplikacije umetne 
inteligence uporablja tudi sodstvo po vsem 
svetu, tudi pri izrekanju kazni, izračunu 
verjetnosti ponovitve kaznivega dejanja in 
določanju preizkusne dobe; ker se zato 
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izkrivljajo in zmanjšujejo priložnosti za 
temnopolte ljudi in manjšine;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker orodja in aplikacije umetne 
inteligence uporablja tudi sodstvo po vsem 
svetu, tudi pri izrekanju kazni, izračunu 
verjetnosti ponovitve kaznivega dejanja in 
določanju preizkusne dobe;

H. ker orodja in aplikacije umetne 
inteligence uporablja tudi sodstvo po vsem 
svetu, tudi pri izrekanju kazni, izračunu 
verjetnosti ponovitve kaznivega dejanja, 
določanju preizkusne dobe, spletnem 
reševanju sporov, upravljanju sodne 
prakse in olajševanju dostopa do prava;

Or. en

Predlog spremembe 62
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker orodja in aplikacije umetne 
inteligence uporablja tudi sodstvo po vsem 
svetu, tudi pri izrekanju kazni, izračunu 
verjetnosti ponovitve kaznivega dejanja in 
določanju preizkusne dobe;

H. ker orodja in aplikacije umetne 
inteligence uporablja tudi sodstvo po vsem 
svetu, tudi za podporo odločitvam o 
pridržanju pred sojenjem, pri izrekanju 
kazni, izračunu verjetnosti ponovitve 
kaznivega dejanja in določanju preizkusne 
dobe;

Or. en

Predlog spremembe 63
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Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker orodja in aplikacije umetne 
inteligence uporablja tudi sodstvo po vsem 
svetu, tudi pri izrekanju kazni, izračunu 
verjetnosti ponovitve kaznivega dejanja in 
določanju preizkusne dobe;

H. ker orodja in aplikacije umetne 
inteligence v nekaterih državah uporablja 
tudi sodstvo, tudi pri izrekanju kazni, 
izračunu verjetnosti ponovitve kaznivega 
dejanja in določanju preizkusne dobe;

Or. es

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker so aplikacije umetne 
inteligence pri preprečevanju, odkrivanju 
in preiskovanju kaznivih dejanj in v 
pravosodju na različnih stopnjah razvoja, 
od zasnove do izdelave prototipov ali 
ocene do uporabe po odobritvi; ker se 
lahko v prihodnosti odprejo nove 
priložnosti uporabe, saj tehnologija zaradi 
stalnih intenzivnih znanstvenih raziskav 
po svetu postaja zrelejša;

Or. en

Predlog spremembe 65
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Ha. ker lahko umetna inteligenca z 
nudenjem raziskovalnih analiz in pomoči 
postane stalen del okolja našega 
kazenskega pravosodja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker uporaba umetne inteligence pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj vključuje več možnih 
tveganj, kot so nepregledno sprejemanje 
odločitev, različne oblike diskriminacije in 
tveganja za varstvo zasebnosti in osebnih 
podatkov, varstvo svobode izražanja in 
obveščanja ter domnevo nedolžnosti;

I. ker uporaba umetne inteligence pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj vključuje več možnih 
tveganj, kot so nepregledno sprejemanje 
odločitev, različne oblike diskriminacije, 
napake, neločljivo povezane z osnovnim 
algoritmom, ki se lahko s povratnimi 
učinki še povečajo, ter tveganja za varstvo 
zasebnosti in osebnih podatkov, varstvo 
svobode izražanja in obveščanja ter 
domnevo nedolžnosti; ker se obseg teh 
tveganj razlikuje med različnimi 
aplikacijami in glede na namen njihove 
uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 67
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker uporaba umetne inteligence pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj vključuje več možnih 
tveganj, kot so nepregledno sprejemanje 

I. ker uporaba umetne inteligence pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj vključuje več tveganj, kot 
so nepregledno sprejemanje odločitev, 
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odločitev, različne oblike diskriminacije in 
tveganja za varstvo zasebnosti in osebnih 
podatkov, varstvo svobode izražanja in 
obveščanja ter domnevo nedolžnosti;

različne oblike diskriminacije in tveganja 
za varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, 
varstvo svobode izražanja in obveščanja ter 
domnevo nedolžnosti in, kar je v 
kazenskem pravosodju najpomembneje, 
velika tveganja za svobodo in varnost 
posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 68
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker uporaba umetne inteligence pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj vključuje več možnih 
tveganj, kot so nepregledno sprejemanje 
odločitev, različne oblike diskriminacije in 
tveganja za varstvo zasebnosti in osebnih 
podatkov, varstvo svobode izražanja in 
obveščanja ter domnevo nedolžnosti;

I. ker uporaba umetne inteligence pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj vključuje več možnih 
tveganj, kot so nepregledno sprejemanje 
odločitev, zastraševalni učinek, različne 
oblike diskriminacije in tveganja za varstvo 
zasebnosti in osebnih podatkov, varstvo 
svobode izražanja in obveščanja, domnevo 
nedolžnosti ter pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva in poštenega sojenja;

Or. en

Predlog spremembe 69
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker uporaba umetne inteligence pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj vključuje več možnih 
tveganj, kot so nepregledno sprejemanje 
odločitev, različne oblike diskriminacije in 

I. ker uporaba umetne inteligence pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj vključuje več velikih 
tveganj za varstvo temeljnih pravic 
posameznikov, kot so nepregledno 
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tveganja za varstvo zasebnosti in osebnih 
podatkov, varstvo svobode izražanja in 
obveščanja ter domnevo nedolžnosti;

sprejemanje odločitev, različne oblike 
diskriminacije in tveganja za varstvo 
zasebnosti in osebnih podatkov, varstvo 
svobode izražanja in obveščanja ter 
domnevo nedolžnosti;

Or. en

Predlog spremembe 70
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker uporaba umetne inteligence pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj vključuje več možnih 
tveganj, kot so nepregledno sprejemanje 
odločitev, različne oblike diskriminacije in 
tveganja za varstvo zasebnosti in osebnih 
podatkov, varstvo svobode izražanja in 
obveščanja ter domnevo nedolžnosti;

I. ker uporaba umetne inteligence pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj vključuje več velikih 
tveganj, kot so nepregledno sprejemanje 
odločitev, različne oblike diskriminacije in 
tveganja za varstvo zasebnosti in osebnih 
podatkov, varstvo svobode izražanja in 
obveščanja ter domnevo nedolžnosti;

Or. en

Predlog spremembe 71
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker se sistemi policijskega dela na 
podlagi napovedi nujno močno zanašajo 
na zgodovinske podatke, ki lahko 
vsebujejo pristranskosti, zato bi bili 
rezultati vseh nadaljnjih policijskih metod 
ali strategij, ki bi temeljile na takih 
podatkih, verjetno podobno pristranski; 
ker imajo lahko te pristranskosti „učinek 
raglje“, kar pomeni, da bo izkrivljanje 
vsako leto postopoma večje, če se bodo 
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policijske službe pri določanju ciljev za 
naslednje leto opirale na dokaze podatkov 
iz prejšnjega leta1a;
_________________
1a Williams, Patrick, in Kind, Eric (2019): 
Data-driven policing: The hardwiring of 
discriminatory policing practices across 
Europe (Podatkovno policijsko delo: 
vključevanje diskriminatornih policijskih 
praks po Evropi). Poročilo projekta. 
Evropska mreža proti rasizmu (ENAR).

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker nekatere države aplikacije 
umetne inteligence pri preprečevanju, 
odkrivanju in preiskovanju kaznivih 
dejanj uporabljajo več od drugih, deloma 
zaradi pomanjkanja predpisov in 
zakonskih razlik, ki omogočajo ali 
prepovedujejo uporabo umetne 
inteligence za nekatere namene;

Or. en

Predlog spremembe 73
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava I b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ib. ker je za osebe, ki pripadajo 
manjšinskim etničnim skupinam, veliko 
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bolj verjetno, da jih policija ustavi in 
preišče, da so kazensko preganjani ali 
kaznovani ali da se jim odvzame prostost, 
v primerjavi z ustreznim „večinskim“ 
prebivalstvom; ker bi bili lahko migranti 
in ljudje, ki pripadajo nekaterim etničnim 
skupinam, tarče tehnik policijskega dela 
na podlagi napovedi, ki vso pozornost 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj usmerijo vanje, kot je 
30. junija 2020 ugotovila komisarka 
Margrethe Vestager v svojem osrednjem 
govoru na evropskem forumu o umetni 
inteligenci;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so sistemi umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
prav tako izpostavljeni napadom, ki jih je 
mogoče izvesti prek umetne inteligence; 
ker je v teh okoliščinah škoda potencialno 
še večja in lahko povzroči eksponentno 
večjo škodo posameznikom in skupinam;

J. ker so sistemi umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
ter sodstvo, prav tako izpostavljeni 
napadom, ki jih je mogoče izvesti prek 
umetne inteligence, ali zastrupljanju 
podatkov, pri katerem se namenoma 
vključi napačen niz podatkov, da se 
ustvarijo pristranski rezultati; ker je v teh 
okoliščinah škoda potencialno precejšnja 
in lahko povzroči veliko škodo 
posameznikom in skupinam;

Or. en

Predlog spremembe 75
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so sistemi umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
prav tako izpostavljeni napadom, ki jih je 
mogoče izvesti prek umetne inteligence; 
ker je v teh okoliščinah škoda potencialno 
še večja in lahko povzroči eksponentno 
večjo škodo posameznikom in skupinam;

J. ker so sistemi umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
prav tako izpostavljeni napadom na 
informacijske sisteme; ker je v teh 
okoliščinah škoda potencialno še večja in 
lahko povzroči eksponentno večjo škodo 
posameznikom in skupinam;

Or. en

Predlog spremembe 76
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker so nedavni primeri pokazali, 
da orodja umetne inteligence, kot je 
prepoznavanje obrazov, niso popolna in se 
lahko zmotijo; ker imajo njihove napake 
pri uporabi na področju kazenskega 
pravosodja dramatične posledice; ker – 
kot nas spominja rek, ki pravi, da je bolje, 
da uide deset krivih, kot da trpi en sam 
nedolžen – bi bilo treba tehnologijo 
umetne inteligence na tem področju 
uporabljati izredno previdno;

Or. en

Predlog spremembe 77
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker sistemov za avtomatizirano 
sprejemanje odločitev in algoritmov, ki 
temeljijo na umetni inteligenci, za 
namene odločanja ni mogoče uporabljati, 
saj mora končno odločitev na kazenskem 
področju vedno sprejeti človek, ki lahko 
umetno inteligenco uporablja le kot 
orodje;

Or. it

Predlog spremembe 78
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava J b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jb. ker uporabe umetne inteligence na 
tem področju ne bi smeli razumeti kot 
zgolj tehničnega vprašanja zagotavljanja 
natančnosti in učinkovitosti takih orodij, 
temveč kot bistveno politično vprašanje v 
zvezi z zasnovo in cilji sistemov 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in kazenskopravnih 
sistemov, ki bo neizogibno močno vplivala 
na življenja in temeljne pravice ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 79
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava J c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jc. ker je popolno izvrševanje prava 
sen, za katerega si ne bi smeli prizadevati 
za vsako ceno; ker ni mogoče odkriti in 
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sankcionirati vseh kršitev prava, razen če 
se uporabi vsesplošen nadzor; ker 
odkrivanje vseh oblik nezakonitega 
ravnanja z enako stopnjo učinkovitosti ni 
legitimen cilj demokratičnih družb, ki 
cenijo zasebnost posameznikov in ki so za 
zaščito te vrednote pripravljene sprejeti, 
da se neposlušnost v nekaterih primerih 
ne kaznuje;

Or. en

Predlog spremembe 80
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava J d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jd. ker vse več organov in 
zakonodajalcev po svetu organom 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj prepoveduje uporabo 
prepoznavanja obrazov ali pa o tem 
razmišlja; ker so po protestih zaradi uboja 
Georgea Floyda Amazon, Microsoft in 
IBM policiji zavrnili dostop do svoje 
tehnologije za prepoznavanje obrazov in 
pozvali vlade po svetu, naj zakonsko 
uredijo uporabo prepoznavanja obrazov;

Or. en

Predlog spremembe 81
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava J e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Je. ker instrumenti EU o 
pravosodnem sodelovanju, kot je evropski 
nalog za prijetje, ne spreminjajo 
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obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in 
pravnih načel iz člena 6 PEU; ker je 
Sodišče EU večkrat navedlo, da 
medsebojno zaupanje ni slepo zaupanje in 
da bi se lahko od izvršitvenega 
pravosodnega organa zahtevalo, naj 
oceni, ali obstaja dejansko tveganje, da 
bodo kršene temeljne pravice 
posameznika, na katerega se nanaša, v 
primeru njegove predaje državi 
izdajateljici; ker je Sodišče EU to načelo 
uporabilo tako v zvezi z morebitnim 
kršenjem prepovedi mučenja ter 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 
kot tudi pravice do poštenega sojenja;

Or. en

Predlog spremembe 82
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava J f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jf. ker sodobno liberalno kazensko 
pravo temelji na vodilu, da se državni 
organi odzovejo na kaznivo dejanje po 
tem, ko se zagreši, ne predvideva pa, da so 
ljudje nevarni in da jih je treba stalno 
spremljati, da bi se preprečile morebitne 
kršitve; ker so tehnike nadzora, ki 
temeljijo na umetni inteligenci, velik izziv 
za tak pristop in od zakonodajalcev po 
svetu zahtevajo, naj podrobno ocenijo, 
kakšne bi bile posledice, če bi dovolili 
uporabo tehnologij, s katerimi se pri 
preprečevanju, odkrivanju in 
preiskovanju kaznivih dejanj in 
razsojanju zmanjša vloga človeka;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ponovno poudarja, da je v središču 
umetne inteligence sicer obdelava velikih 
količin podatkov, a da je treba v celoti 
spoštovati pravico do varstva zasebnega 
življenja in pravico do varstva osebnih 
podatkov na vseh področjih umetne 
inteligence ter da je treba v celoti 
spoštovati pravni okvir Unije za varstvo 
podatkov in zasebnost;

1. pozdravlja pozitiven prispevek 
aplikacij umetne inteligence k delu 
organov preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter 
pravosodnih organov v vsej Uniji kot 
ključne tehnologije, ki omogoča 
zagotavljanje varnosti državljanov; 
poudarja na primer, da se je z orodji, ki 
omogočajo dodatne možnosti iskanja, 
izboljšalo upravljanje sodne prakse; meni, 
da obstaja veliko drugih možnosti uporabe 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pravosodne organe, ki 
bi jih bilo treba preučiti v skladu z 
metodološkimi previdnostnimi ukrepi in 
znanstvenimi ocenami; ponovno poudarja, 
da je v središču umetne inteligence sicer 
obdelava velikih količin podatkov, a da je 
treba v celoti spoštovati pravico do varstva 
zasebnega življenja in pravico do varstva 
osebnih podatkov na vseh področjih 
umetne inteligence ter da je treba v celoti 
spoštovati pravni okvir Unije za varstvo 
podatkov in zasebnost;

Or. en

Predlog spremembe 84
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ponovno poudarja, da je v središču 
umetne inteligence sicer obdelava velikih 
količin podatkov, a da je treba v celoti 

1. ponovno poudarja, da je v središču 
umetne inteligence sicer obdelava velikih 
količin podatkov, a da je treba v celoti 
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spoštovati pravico do varstva zasebnega 
življenja in pravico do varstva osebnih 
podatkov na vseh področjih umetne 
inteligence ter da je treba v celoti 
spoštovati pravni okvir Unije za varstvo 
podatkov in zasebnost;

spoštovati pravico do varstva zasebnega 
življenja in pravico do varstva osebnih 
podatkov na vseh področjih umetne 
inteligence ter da je treba v celoti 
spoštovati pravni okvir Unije in pravni 
okvir držav članic za varstvo podatkov in 
zasebnost;

Or. es

Predlog spremembe 85
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Birgit Sippel, Paul 
Tang

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja, da je EU že vzpostavila 
standarde varstva podatkov pri 
preprečevanju, odkrivanju in 
preiskovanju kaznivih dejanj, ki so temelji 
za prihodnje ureditve umetne inteligence; 
opozarja, da mora biti obdelava osebnih 
podatkov zakonita in poštena, da mora biti 
namen obdelave opredeljen, jasen in 
legitimen, da morajo biti podatki ustrezni, 
relevantni in ne smejo presegati namena, 
za katerega se obdelujejo, da morajo biti 
podatki točni in posodobljeni (netočne 
podatke je treba glede na namen, za 
katerega bi se sicer hranili, popraviti ali 
izbrisati) ter se smejo hraniti le toliko 
časa, kolikor je potrebno, in da jih je treba 
obdelovati varno;

Or. en

Predlog spremembe 86
Klára Dobrev, Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja;

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja; vsako umetno 
inteligenco, robotiko in sorodne 
tehnologije je treba razviti, uvesti in 
uporabljati tako, da se preprečita 
morebitna identifikacija posameznikov na 
podlagi predhodno anonimno ali 
psevdonimno obdelanih podatkov ter 
nastanek novih, s sklepanjem 
pridobljenih, morebitno občutljivih 
podatkov in oblik kategorizacije z 
avtomatiziranimi sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 87
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja;

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
človekovega dostojanstva, preprečevanja 
škode, preglednosti, nepristranskosti in 
natančnosti, poštenosti in razložljivosti 
uporabe tehnologij za biometrično 
prepoznavanje, zagotavljanja človeškega 
uporabniškega nadzora, svobode gibanja, 
domneve nedolžnosti in pravice do 
obrambe, svobode izražanja in obveščanja, 
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svobode zbiranja in združevanja, enakosti 
pred zakonom ter pravice do učinkovitega 
pravnega sredstva in poštenega sojenja;

Or. en

Predlog spremembe 88
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja;

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, tudi pravice do 
molka, svobode izražanja in obveščanja, 
svobode zbiranja in združevanja, enakosti 
pred zakonom ter pravice do učinkovitega 
pravnega sredstva in poštenega sojenja; 
poudarja, da je treba prepovedati uporabo 
umetne inteligence, kadar je ta očitno 
nezdružljiva s temeljnimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 89
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
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pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja;

pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja ter obravnavati etična 
in deontološka vprašanja, povezana s 
potencialno razrešitvijo odgovornosti 
sodnih organov;

Or. it

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja;

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja ter Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah in 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 91
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe
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2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja;

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja ter upoštevati načelo 
rehabilitacijske funkcije kazni;

Or. it

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja;

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom, 
enakosti orožij ter pravice do učinkovitega 
pravnega sredstva in poštenega sojenja;

Or. en

Predlog spremembe 93
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja;

2. potrjuje, da morajo vse rešitve 
umetne inteligence za organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodstvo prav tako v 
celoti spoštovati načela nediskriminacije, 
svobode gibanja, domneve nedolžnosti in 
pravice do obrambe, obveznosti 
obrazložitve, svobode izražanja in 
obveščanja, svobode zbiranja in 
združevanja, enakosti pred zakonom ter 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
in poštenega sojenja;

Or. it

Predlog spremembe 94
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da je uporaba 
biometričnih podatkov, na primer za 
tehnologije za prepoznavanje obrazov, 
širše povezana z načelom pravice do 
človekovega dostojanstva; človekovo 
dostojanstvo je osnova vseh temeljnih 
pravic, zagotovljenih z Listino o temeljnih 
pravicah; Sodišče EU je v sodni praksi 
potrdilo, da je temeljna pravica do 
dostojanstva del prava EU, zato je treba 
biometrične podatke, tudi slike obrazov, 
obdelovati tako, da se spoštuje človekovo 
dostojanstvo;

Or. en

Predlog spremembe 95
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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Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. priznava, da je zaradi hitrosti 
razvoja aplikacij umetne inteligence po 
svetu potreben pristop, usmerjen v 
prihodnost, in da bodo vsi poskusi 
oblikovanja izčrpnega seznama aplikacij 
hitro zastareli; v zvezi s tem poziva k 
jasnemu in doslednemu modelu 
upravljanja, ki bo zagotavljal spoštovanje 
temeljnih pravic ter podjetjem in 
organizacijam omogočal nadaljnji razvoj 
aplikacij umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 96
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da je treba aplikacije umetne 
inteligence, ki jih uporabljajo policijski in 
pravosodni organi, zaradi njihove javne 
vloge in učinka odločitev, ki jih ti organi 
sprejemajo, v vseh primerih opredeliti kot 
visoko tvegane; nadalje meni, da bi lahko 
ti organi sistem umetne inteligence 
uporabljali na način, ki bi lahko imel 
pravne posledice ali bi bistveno vplival na 
življenja ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 97
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
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Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da je treba znižati 
pričakovanja o tehnoloških rešitvah, ki 
naj bi zagotavljale popolno preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj ter nerealno odkrivanje vseh 
storjenih kršitev;

Or. en

Predlog spremembe 98
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. v zvezi s tem meni, da bi moralo 
biti vsako orodje umetne inteligence, ki ga 
bodisi razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zaščiteno in ustrezno svojemu namenu, da 
se spoštujejo načela pravičnosti, 
odgovornosti, preglednosti in razložljivosti, 
pri čemer je treba za njihovo uporabo 
opraviti strog preizkus nujnosti in 
sorazmernosti;

3. v zvezi s tem meni, da bi moralo 
biti vsako orodje umetne inteligence, ki ga 
bodisi razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zaščiteno in ustrezno svojemu namenu, da 
se spoštujejo načela pravičnosti, 
odgovornosti, preglednosti in razložljivosti, 
pri čemer je treba za njihovo uporabo 
opraviti strog preizkus nujnosti in 
sorazmernosti; poziva EU in nacionalne 
zakonodajalce, naj posebno upoštevajo pet 
načel iz etične listine za uporabo umetne 
inteligence v pravosodnih sistemih in 
njihovem okolju, ki jo je sprejela 
Evropska komisija za učinkovitost 
pravosodja (CEPEJ) pri Svetu Evrope, ter 
posebno pozornost namenijo načinom 
uporabe, pri katerih obstajajo največji 
pridržki, kot jih je opredelila Evropska 
komisija za učinkovitost pravosodja;

Or. en
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Predlog spremembe 99
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Maria Walsh, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. v zvezi s tem meni, da bi moralo 
biti vsako orodje umetne inteligence, ki ga 
bodisi razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zaščiteno in ustrezno svojemu namenu, da 
se spoštujejo načela pravičnosti, 
odgovornosti, preglednosti in razložljivosti, 
pri čemer je treba za njihovo uporabo 
opraviti strog preizkus nujnosti in 
sorazmernosti;

3. v zvezi s tem meni, da bi morali 
biti zaščitni ukrepi sorazmerni z 
morebitnimi tveganji, ki so povezana z 
uporabo posameznih aplikacij umetne 
inteligence; meni, da bi moralo biti vsako 
orodje umetne inteligence, ki ga bodisi 
razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zanesljivo, zaščiteno in ustrezno svojemu 
namenu, da se spoštujejo načela 
pravičnosti, odgovornosti, preglednosti, 
nediskriminacije in razložljivosti, pri 
čemer je treba za njihovo uporabo opraviti 
strog preizkus nujnosti in sorazmernosti;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. v zvezi s tem meni, da bi moralo 
biti vsako orodje umetne inteligence, ki ga 
bodisi razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zaščiteno in ustrezno svojemu namenu, da 
se spoštujejo načela pravičnosti, 
odgovornosti, preglednosti in razložljivosti, 
pri čemer je treba za njihovo uporabo 
opraviti strog preizkus nujnosti in 
sorazmernosti;

3. v zvezi s tem meni, da bi moralo 
biti vsako orodje umetne inteligence, ki ga 
bodisi razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zaščiteno in ustrezno svojemu namenu, da 
se spoštujejo načela pravičnosti, 
odgovornosti, preglednosti in razložljivosti, 
pri čemer je treba za njihovo uporabo 
opraviti strog preizkus nujnosti in 
sorazmernosti; poudarja, da je za zaupanje 
državljanov v uporabo umetne inteligence, 
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ki se razvije in uporablja v EU, treba v 
celoti izpolnjevati ta merila;

Or. en

Predlog spremembe 101
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. v zvezi s tem meni, da bi moralo 
biti vsako orodje umetne inteligence, ki ga 
bodisi razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zaščiteno in ustrezno svojemu namenu, da 
se spoštujejo načela pravičnosti, 
odgovornosti, preglednosti in razložljivosti, 
pri čemer je treba za njihovo uporabo 
opraviti strog preizkus nujnosti in 
sorazmernosti;

3. v zvezi s tem meni, da bi moralo 
biti vsako orodje umetne inteligence, ki ga 
bodisi razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zaščiteno in ustrezno svojemu namenu, da 
se spoštujejo načela pravičnosti, 
odgovornosti, preglednosti in razložljivosti, 
pri čemer je treba za njihovo uporabo 
opraviti strog preizkus nujnosti in 
sorazmernosti ter zagotoviti, da imajo 
zadevne osebe pravico do vpogleda v 
rezultate, oblikovane ali pridobljene s 
pomočjo orodij umetne inteligence;

Or. it

Predlog spremembe 102
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. v zvezi s tem meni, da bi moralo 
biti vsako orodje umetne inteligence, ki ga 
bodisi razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zaščiteno in ustrezno svojemu namenu, da 
se spoštujejo načela pravičnosti, 

3. v zvezi s tem meni, da bi moralo 
biti vsako orodje umetne inteligence, ki ga 
bodisi razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zaščiteno in ustrezno svojemu namenu, da 
se spoštujejo načela najmanjšega obsega 
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odgovornosti, preglednosti in razložljivosti, 
pri čemer je treba za njihovo uporabo 
opraviti strog preizkus nujnosti in 
sorazmernosti;

podatkov, pravičnosti, odgovornosti, 
preglednosti in razložljivosti, pri čemer je 
treba za njihov razvoj, uvajanje in uporabo 
opraviti strog preizkus nujnosti in 
sorazmernosti;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. v zvezi s tem meni, da bi moralo 
biti vsako orodje umetne inteligence, ki ga 
bodisi razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zaščiteno in ustrezno svojemu namenu, da 
se spoštujejo načela pravičnosti, 
odgovornosti, preglednosti in razložljivosti, 
pri čemer je treba za njihovo uporabo 
opraviti strog preizkus nujnosti in 
sorazmernosti;

3. v zvezi s tem meni, da bi moralo 
biti vsako orodje umetne inteligence, ki ga 
bodisi razvijejo ali uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali pravosodje, vsaj varno, 
zaščiteno in ustrezno svojemu namenu, da 
se spoštujejo načela pravičnosti, 
odgovornosti, preglednosti in razložljivosti, 
pri čemer je treba za njihovo uporabo 
opraviti oceno tveganja ter strog preizkus 
nujnosti in sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 104
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da so v skladu s pravom 
Unije odločitve o fizičnih osebah, ki 
temeljijo izključno na avtomatizirani 
obdelavi, tudi profiliranju, in ki imajo 
negativen pravni učinek v zvezi s 
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posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali nanj močno vplivajo, 
prepovedane, razen če to dovoljuje pravo 
Unije ali države članice, ki zagotavlja vsaj 
pravico do človeškega posredovanja; 
opozarja, da so odločitve na področju 
preprečevanja, odkrivanja in 
preprečevanja kaznivih dejanj skoraj 
vedno odločitve, ki imajo zaradi izvršilne 
narave organov preprečevanja, 
odkrivanja in preprečevanja kaznivih 
dejanj in njihovih ukrepov pravni učinek 
za osebo, na katero se nanašajo; poziva 
Komisijo, Evropski odbor za varstvo 
podatkov in druge neodvisne nadzorne 
organe, naj predlagajo zakonodajo ali 
vsaj izdajo smernice, priporočila in 
primere najboljše prakse za dodatno 
opredelitev meril in pogojev za odločitve, 
ki temeljijo na oblikovanju profilov in 
uporabi umetne inteligence za namene 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 105
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba umetno 
inteligenco in povezane tehnologije na 
področju sistemov kazenskega pravosodja 
uporabljati v skladu s strogimi etičnimi 
načeli, kot so načela iz evropske etične 
listine za uporabo umetne inteligence v 
pravosodnih sistemih in njihovem okolju, 
ki jo je sprejel Svet Evrope, tj. načela 
spoštovanja temeljnih pravic, 
nediskriminacije, kakovosti in varnosti, 
preglednosti, nepristranskosti in 
pravičnosti ter človeškega nadzora;



AM\1210048SL.docx 57/109 PE655.659v01-00

SL

Or. it

Predlog spremembe 106
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da imajo stranke pravico 
dostopa do procesa zbiranja podatkov in v 
zvezi s prognostičnimi ocenami, 
uporabnimi za policijo, ki preprečuje 
kazniva dejanja, katalogiziranjem in 
oceno dokazov v kazenskih zadevah in 
preventivnimi ocenami, ali bi bil lahko 
osumljenec nevaren za družbo, tveganjem 
ponovitve kaznivih dejanj ter izsledki, 
pridobljenimi z umetno inteligenco, za 
postopke obveščanja, pa tudi vlogo 
umetne inteligence in sorodnih tehnologij 
pri kazenskem pregonu in preprečevanju 
kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 107
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da uporaba umetne 
inteligence na tem področju pomeni 
tveganja za človekove pravice, in sicer do 
zasebnosti, varstva podatkov in poštenega 
sojenja, ter da bo morda v prihodnosti 
pomenila še večja tveganja, ki jih še ne 
poznamo; poziva, naj bo previdnostno 
načelo v središču vsakega pravnega 
okvira za umetno inteligenco;
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Or. en

Predlog spremembe 108
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba določiti strog 
okvir za uporabo tehnologije za 
prepoznavanje obrazov v kazenskih 
zadevah; predlaga, naj se izda priporočilo 
o njeni začasni prepovedi do priprave tega 
okvira;

Or. fr

Predlog spremembe 109
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. meni, da je za učinkovitost 
uporabe pravic do obrambe in preglednost 
nacionalnih kazenskopravnih sistemov 
nujen poseben, jasen in natančen pravni 
okvir, ki bo urejal pogoje, načine in 
posledice uporabe orodij umetne 
inteligence na tem področju ter pravice 
oseb, ki so njihove tarče, vključno z 
možnostmi pravnega sredstva; poudarja, 
da umetne inteligence na tem področju ne 
bi smeli uporabljati brez takega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 110
Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poziva izvršitvene organe, naj pri 
odločanju o zahtevi za izročitev (ali 
predajo) drugi državi članici ali tretji 
državi ocenijo, ali bi bilo lahko zaradi 
uporabe orodij umetne inteligence v 
državi prosilki (ali odreditveni državi) 
ogroženo bistvo temeljne pravice do 
poštenega sojenja; meni, da bi bilo treba 
prvi korak pri taki oceni izvesti „na 
podlagi objektivnih, zanesljivih, 
natančnih in ustrezno posodobljenih 
elementov v zvezi z delovanjem 
pravosodnega sistema v odreditveni državi 
članici“ (C-216/18 PPU, točka 61); poziva 
Komisijo, naj objavi posodobljene 
informacije v zvezi z uporabo umetne 
inteligence v pravosodnih sistemih in 
sistemih preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj držav članic 
ter izda smernice o izvajanju takih ocen v 
okviru pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah; 

Or. en

Predlog spremembe 111
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba preprečevati 
množični nadzor s pomočjo tehnologij 
umetne inteligence in prepovedati tovrstno 
uporabo;

4. meni, da bi morala biti zbiranje 
podatkov posameznikov in njihovo 
spremljanje omejena na osebe, ki so 
osumljene kaznivih dejanj, ali osebe, ki so 
osumljene priprave na storitev kaznivega 
dejanja, saj zbiranje podatkov ne bi smelo 
biti avtomatizirano in vsesplošno; 
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poudarja, da je treba preprečevati množični 
nadzor s pomočjo tehnologij umetne 
inteligence in prepovedati tovrstno 
uporabo; poziva Komisijo, naj z 
zakonodajnimi in nezakonodajnimi 
sredstvi in po potrebi postopki za 
ugotavljanje kršitev uvede prepoved 
biometrične obdelave osebnih podatkov za 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, ki vodi v 
množičen nadzor na javnih mestih; poziva 
Komisijo, naj preneha financirati 
biometrične raziskave ali uvajanje 
biometričnih tehnologij, ki bi lahko 
prispevalo k množičnemu nadzoru na 
javnih mestih; opozarja, da množični 
nadzor, ki ga izvajajo organi tretjih držav, 
pomeni, da njihova raven varstva 
podatkov ni ustrezna, kot je v sodbi v 
zadevi Schrems I1a potrdilo Sodišče;
_________________
1a Sodba z dne 6. oktobra 2015, C-362/14.

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba preprečevati 
množični nadzor s pomočjo tehnologij 
umetne inteligence in prepovedati tovrstno 
uporabo;

4. poudarja, da je treba preprečevati 
množični nadzor, ki že po definiciji ni v 
skladu z načeloma nujnosti in 
sorazmernosti; odločno podpira visoke 
pragove za tehnologije umetne inteligence 
in morebitne tovrstne aplikacije ter 
preglednost pri njihovi uporabi; poziva 
organe preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ali sodstvo, 
naj vedno, kadar je mogoče, uporabijo 
aplikacije umetne inteligence, ki so v 
skladu z načelom vgrajene zasebnosti, da 
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bi se izognili spremembi namembnosti;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba preprečevati 
množični nadzor s pomočjo tehnologij 
umetne inteligence in prepovedati tovrstno 
uporabo;

4. poudarja, da je treba preprečevati 
množični nadzor s pomočjo tehnologij 
umetne inteligence in prepovedati tovrstno 
uporabo; poziva Komisijo in države 
članice, naj se pri razvoju tehnologij za 
množični nadzor ne zgledujejo po Kitajski 
in Združenih državah, temveč naj 
pokažejo, da se lahko aplikacije tehnologij 
umetne inteligence v EU uporabljajo le ob 
polnem spoštovanju temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 114
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba preprečevati 
množični nadzor s pomočjo tehnologij 
umetne inteligence in prepovedati tovrstno 
uporabo;

4. poudarja, da je treba preprečevati 
množični nadzor s pomočjo tehnologij 
umetne inteligence in prepovedati tovrstno 
uporabo; želi spomniti, da posamezniki 
nimajo le pravice, da so pravilno 
identificirani, temveč imajo tudi pravico, 
da sploh niso identificirani, razen če 
identifikacijo zahteva zakon zaradi 
utemeljenih in legitimnih javnih 
interesov;

Or. en
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Predlog spremembe 115
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba preprečevati 
množični nadzor s pomočjo tehnologij 
umetne inteligence in prepovedati tovrstno 
uporabo;

4. je globoko zaskrbljen zaradi 
potenciala množičnega nadzora s pomočjo 
tehnologij umetne inteligence v sektorju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj; poudarja, da je treba 
nujno preprečevati tak množični nadzor s 
pomočjo tehnologij umetne inteligence in 
prepovedati vsakršno tovrstno uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 116
Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba preprečevati 
množični nadzor s pomočjo tehnologij 
umetne inteligence in prepovedati tovrstno 
uporabo;

4. poudarja, da je treba preprečevati 
množični nadzor s pomočjo tehnologij 
umetne inteligence, zlasti za 
prepoznavanje obrazov, in prepovedati 
tovrstno uporabo;

Or. en

Predlog spremembe 117
Klára Dobrev, Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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4a. predlaga, da bi bilo treba nameniti 
posebno pozornost tehnološkemu 
napredku dronov, ki se uporabljajo v 
policijskih in vojaških operacijah; poziva 
Komisijo, naj oblikuje kodeks ravnanja o 
njihovi uporabi, saj lahko povzročijo 
veliko škodo človeškemu kapitalu, če bi se 
v prihodnosti uporabljali kot orožje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da se lahko namen 
tehnologije spremeni, ter poziva k 
strogemu demokratičnemu nadzoru in 
spremljanju vseh tehnologij umetne 
inteligence, ki jih uporabljajo javni 
organi, katerih namen je mogoče 
spremeniti za množični nadzor ali 
množično profiliranje;

Or. en

Predlog spremembe 119
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Fabienne Keller

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poudarja, da morajo biti zaščitni 
ukrepi proti zlorabi tehnologije umetne 
inteligence s strani javnih organov tudi 
politične narave in enotno določeni v vsej 
Evropski uniji;
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Or. en

Predlog spremembe 120
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja možnosti za pristranskost 
in diskriminacijo, ki izhaja iz uporabe 
strojnega učenja in aplikacij umetne 
inteligence; ugotavlja, da je lahko 
pristranskost neločljivo povezana z 
osnovnimi nabori podatkov, zlasti kadar se 
uporabljajo pretekli podatki, ki jih 
razvijalci algoritmov uvedejo ali ustvarijo, 
ko se sistemi izvajajo v realnih 
okoliščinah;

5. poudarja možnosti za pristranskost 
in diskriminacijo, ki izhaja iz uporabe 
strojnega učenja in aplikacij umetne 
inteligence; ugotavlja, da je lahko 
pristranskost neločljivo povezana z 
osnovnimi nabori podatkov, zlasti kadar se 
uporabljajo pretekli podatki, ki jih 
razvijalci algoritmov uvedejo ali ustvarijo, 
ko se sistemi izvajajo v realnih 
okoliščinah; želi spomniti na svojo 
resolucijo z dne 19. junija 2020 o 
protirasističnih demonstracijah zaradi 
smrti Georgea Floyda; poudarja, da je v 
policijskih silah še vedno zelo razširjen 
dejanski rasizem; poudarja, da bo tak 
rasizem neizogibno vodil v rasistično 
pristranskost izsledkov, ocen in priporočil, 
ki jih ustvari umetna inteligenca; zato 
ponovno poziva države članice, naj na 
vseh področjih spodbujajo politike proti 
diskriminaciji ter v tesnem sodelovanju z 
ustrezno civilno družbo in skupnostmi 
razvijejo nacionalne akcijske načrte proti 
rasizmu, tudi pri policijskem delu in v 
pravosodnem sistemu, ter okrepijo ukrepe 
za povečanje raznolikosti v policijskih 
silah in vzpostavijo okvire za dialog in 
sodelovanje med policijo in skupnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 121
Klára Dobrev, Eva Kaili
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja možnosti za pristranskost 
in diskriminacijo, ki izhaja iz uporabe 
strojnega učenja in aplikacij umetne 
inteligence; ugotavlja, da je lahko 
pristranskost neločljivo povezana z 
osnovnimi nabori podatkov, zlasti kadar se 
uporabljajo pretekli podatki, ki jih 
razvijalci algoritmov uvedejo ali ustvarijo, 
ko se sistemi izvajajo v realnih 
okoliščinah;

5. poudarja možnosti za pristranskost 
in diskriminacijo, ki izhaja iz uporabe 
strojnega učenja in aplikacij umetne 
inteligence; ugotavlja, da je lahko 
pristranskost neločljivo povezana z 
osnovnimi nabori podatkov, zlasti kadar se 
uporabljajo pretekli podatki, ki jih 
razvijalci algoritmov uvedejo ali ustvarijo, 
ko se sistemi izvajajo v realnih 
okoliščinah; poudarja, da morajo vsa 
programska oprema, algoritmi ali podatki, 
ki jih uporablja umetna inteligenca, 
robotika in sorodne tehnologije, razvite, 
uvedene ali uporabljene v Uniji, ali se z 
njimi ustvarijo, v celotnem življenjskem 
ciklu sistemov umetne inteligence 
zagotavljati varstvo temeljnih pravic 
posameznikov pred kršitvami akterjev na 
področju umetne inteligence; oblikovalci 
algoritmov bi morali hraniti opis načina, 
na katerega so bili podatki za učenje 
zbrani, in mu priložiti preučitev 
pristranskosti, ki bi jih lahko povzročil 
človeški ali algoritemski postopek zbiranja 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 122
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja možnosti za pristranskost 
in diskriminacijo, ki izhaja iz uporabe 
strojnega učenja in aplikacij umetne 
inteligence; ugotavlja, da je lahko 
pristranskost neločljivo povezana z 
osnovnimi nabori podatkov, zlasti kadar se 

5. poudarja možnosti za pristranskost 
in diskriminacijo, ki izhaja iz uporabe 
strojnega učenja in aplikacij umetne 
inteligence; ugotavlja, da je lahko 
pristranskost neločljivo povezana z 
osnovnimi nabori podatkov, zlasti kadar se 
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uporabljajo pretekli podatki, ki jih 
razvijalci algoritmov uvedejo ali ustvarijo, 
ko se sistemi izvajajo v realnih 
okoliščinah;

uporabljajo pretekli podatki, ki jih 
razvijalci algoritmov uvedejo ali ustvarijo, 
ko se sistemi izvajajo v realnih 
okoliščinah; opozarja, da na rezultate 
aplikacij umetne inteligence neizogibno 
vpliva kakovost podatkov, ki jih te 
aplikacije uporabljajo, in poziva k 
vzpostavitvi mehanizmov za zagotavljanje 
kakovosti podatkov, neodvisnosti virov teh 
podatkov, neodvisnosti organa, ki podatke 
zbira, in tega, da so podatki, ki jih 
uporabljajo aplikacije umetne inteligence, 
dostopni vsem;

Or. it

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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja možnosti za pristranskost 
in diskriminacijo, ki izhaja iz uporabe 
strojnega učenja in aplikacij umetne 
inteligence; ugotavlja, da je lahko 
pristranskost neločljivo povezana z 
osnovnimi nabori podatkov, zlasti kadar se 
uporabljajo pretekli podatki, ki jih 
razvijalci algoritmov uvedejo ali ustvarijo, 
ko se sistemi izvajajo v realnih 
okoliščinah;

5. poudarja možnosti za pristranskost 
in diskriminacijo, ki izhaja iz uporabe 
strojnega učenja in aplikacij umetne 
inteligence; ugotavlja, da je lahko 
pristranskost neločljivo povezana z 
osnovnimi nabori podatkov, zlasti kadar se 
uporabljajo pretekli podatki, ki jih 
razvijalci algoritmov uvedejo ali ustvarijo, 
ko se sistemi izvajajo v realnih 
okoliščinah; opozarja na podobne 
morebitne pristranskosti v algoritmih 
sistemov umetne inteligence; poudarja, da 
policijski in pravosodni organi v 
kazenskih zadevah pod nobenim pogojem 
ne smejo uporabljati umetne inteligence 
tako, da bi postala dejavnik neenakosti, 
socialnih napetosti ali izključenosti;

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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja možnosti za pristranskost 
in diskriminacijo, ki izhaja iz uporabe 
strojnega učenja in aplikacij umetne 
inteligence; ugotavlja, da je lahko 
pristranskost neločljivo povezana z 
osnovnimi nabori podatkov, zlasti kadar se 
uporabljajo pretekli podatki, ki jih 
razvijalci algoritmov uvedejo ali ustvarijo, 
ko se sistemi izvajajo v realnih 
okoliščinah;

5. poudarja možnosti za pristranskost 
in diskriminacijo, ki izhaja iz uporabe 
aplikacij umetne inteligence, kot je strojno 
učenje; ugotavlja, da lahko pristranskost, 
ki je neločljivo povezana z osnovnimi 
nabori podatkov, zlasti kadar se 
uporabljajo pretekli podatki, ki jih 
razvijalci algoritmov uvedejo ali ustvarijo, 
ko se sistemi izvajajo v realnih okoliščinah, 
povzroči diskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 125
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je več mest v 
Združenih državah ustavilo svoje sisteme 
policijskega dela na podlagi napovedi, 
potem ko so revizije programov, s katerimi 
so v Chicagu in Los Angelesu poskušali 
napovedovati vedenje posameznikov, 
pokazale, da imajo diskriminatoren 
učinek in da so v praksi neučinkoviti; 
poudarja, da so se napovedni sistemi na 
podlagi kraja prenehali izvajati v Los 
Angelesu in drugih mestih, ki so prvotno 
uvedla to tehnologijo; opozarja, da sta 
med misijo odbora LIBE v Združenih 
državah februarja 2020 policijska uprava 
New Yorka in policijska uprava 
Cambridgea (Massachusetts) poslance 



PE655.659v01-00 68/109 AM\1210048SL.docx

SL

seznanili, da sta zaradi neučinkovitosti 
postopoma opustili svoja programa 
policijskega dela na podlagi napovedi in 
ju zamenjali za v skupnost usmerjeno 
policijsko delo; pripominja, da se je 
posledično zmanjšala stopnja kriminala;

Or. en

Predlog spremembe 126
Klára Dobrev, Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da mora razvijalec 
oziroma uvajalec opraviti ocene etičnega 
učinka sistemov umetne inteligence, ki bi 
lahko povzročili škodo v obliki 
pristranskosti, diskriminacije in 
zasebnosti; v teh ocenah se predvidijo 
morebitna moralna tveganja, povezana z 
izvajanjem umetne inteligence/strojnega 
učenja, in upoštevati vsa morebitna etična 
tveganja, ki bi jih lahko povzročila 
uporaba umetne inteligence/strojnega 
učenja, poleg tega pa je treba ocene javno 
objaviti; predlaga tudi, naj vse javne in 
vladne organizacije, ki uporabljajo 
sisteme umetne inteligence, pred uvedbo 
sistema umetne inteligence obvezno 
opravijo etično oceno tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 127
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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5a. poudarja, da se bo pristranskost, ki 
je neločljivo povezana z osnovnimi nabori 
podatkov, verjetno postopno povečevala 
ter posledično nadaljevala in poglabljala 
obstoječo diskriminacijo, zlasti oseb, ki 
pripadajo manjšinskim etničnim 
skupinam ali rasnim skupnostim; meni, 
da je tak učinek nesprejemljiv, zlasti na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 128
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poudarja, da nabori podatkov in 
algoritemski sistemi, ki se na različnih 
stopnjah obdelave podatkov pri razvoju 
umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije uporabljajo pri razvrščanju, 
ocenjevanju in napovedovanju, lahko 
povzročijo tudi različno obravnavo in 
posredno diskriminacijo skupin ljudi s 
podobnimi značilnostmi; poziva k temeljiti 
preučitvi praks razvrščanja umetne 
inteligence in škodi, ki lahko pri tem 
nastane; poudarja, da se je treba v zvezi s 
tehnologijami umetne inteligence opreti 
na netehnične discipline, ki običajno 
preučujejo taka vprašanja, kar vključuje 
znanstvene in tehnološke vede, kritične 
vede o rasi, vede o invalidnosti in druge 
discipline, prilagojene socialnemu okolju, 
tudi na to, kako se oblikujejo razlike, na 
potek razvrščanja in njegove posledice; 
poudarja, da so zato potrebne sistematične 
naložbe za vključitev teh disciplin v 
preučevanje in raziskovanje umetne 
inteligence na vseh ravneh;

Or. en
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Predlog spremembe 129
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. ugotavlja, da je področje umetne 
inteligence presenetljivo homogeno in 
premalo raznoliko, saj so zlasti 
manjšinske etnične skupine in druge 
marginalizirane skupine premalo 
zastopane; poudarja, da je treba 
zagotoviti, da skupine, odgovorne za 
zasnovo, razvoj, preskušanje, vzdrževanje, 
uvajanje in nabavo teh sistemov, 
upoštevajo njihovo raznoliko uporabo in 
raznolikost družbe na splošno, da bi z 
netehničnimi sredstvi zmanjšali tveganja 
povečane diskriminacije;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da številne tehnologije za 
identifikacijo, ki temeljijo na algoritmih, 
nesorazmerno napačno identificirajo 
nebelce, otroke, starejše, pa tudi ženske;

6. poudarja, da številne tehnologije za 
identifikacijo, ki temeljijo na algoritmih in 
ki so trenutno v uporabi, nesorazmerno 
napačno identificirajo ljudi na podlagi 
etnične pripadnosti, starosti in spola; zato 
meni, da so potrebni trdni znanstveni in 
etični standardi ter da si je treba vztrajno 
prizadevati za preprečevanje 
avtomatizirane diskriminacije in 
pristranskosti;

Or. en
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Predlog spremembe 131
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da številne tehnologije za 
identifikacijo, ki temeljijo na algoritmih, 
nesorazmerno napačno identificirajo 
nebelce, otroke, starejše, pa tudi ženske;

6. poudarja, da se je natančnost 
tehnologij za prepoznavanja obraza, ki 
temeljijo na algoritmih, v zadnjih letih 
močno izboljšala; je zaskrbljen zaradi 
višje stopnje napak, ki jih imajo ti sistemi 
pri identifikaciji oseb temne polti in 
žensk;

Or. es

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

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da številne tehnologije za 
identifikacijo, ki temeljijo na algoritmih, 
nesorazmerno napačno identificirajo 
nebelce, otroke, starejše, pa tudi ženske;

6. poudarja, da številne tehnologije za 
identifikacijo, ki temeljijo na algoritmih, 
nesorazmerno napačno identificirajo 
nebelce, (manjšinske) etnične skupnosti, 
osebe LGBTI, migrante, otroke, starejše, 
pa tudi ženske;

Or. en

Predlog spremembe 133
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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6a. poudarja, da podatki, ki se 
uporabljajo za učenje algoritmov za 
policijsko delo na podlagi napovedi, 
izražajo sedanje prednostne naloge 
stalnega nadzora in da posledično 
napovedi umetne inteligence, ki temeljijo 
na značilnostih posamezne skupine ljudi, 
pravzaprav povečujejo in nadaljujejo 
obstoječe oblike diskriminacije in rasne 
prevlade;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva k močnim dodatnim 
zaščitnim ukrepom, kadar organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ali sodstvo uporabljajo 
sisteme umetne inteligence v zvezi z 
mladoletniki, ki so še posebej ranljivi;

Or. en

Predlog spremembe 135
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na nesorazmernost moči 
med tistimi, ki razvijajo in uporabljajo 
tehnologije umetne inteligence, in tistimi, 
za katere se uporabljajo in so z njimi v 
interakciji;

črtano
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Or. es

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

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na nesorazmernost moči 
med tistimi, ki razvijajo in uporabljajo 
tehnologije umetne inteligence, in tistimi, 
za katere se uporabljajo in so z njimi v 
interakciji;

črtano

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na nesorazmernost moči 
med tistimi, ki razvijajo in uporabljajo 
tehnologije umetne inteligence, in tistimi, 
za katere se uporabljajo in so z njimi v 
interakciji;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 138
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe
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7. opozarja na nesorazmernost moči 
med tistimi, ki razvijajo in uporabljajo 
tehnologije umetne inteligence, in tistimi, 
za katere se uporabljajo in so z njimi v 
interakciji;

7. opozarja na nesorazmernost moči 
med tistimi, ki razvijajo in uporabljajo 
tehnologije umetne inteligence, in tistimi, 
za katere se uporabljajo in so z njimi v 
interakciji; zato je bistveno tudi vzpostaviti 
pravilo za zagotovitev preglednosti 
poslovnih struktur gospodarskih družb, ki 
ustvarjajo in upravljajo sisteme umetne 
inteligence, ter institucionalizirati načelo 
neodvisnosti programerjev, saj ti 
pripravijo ne le izbor podatkov in 
informacije, ki se obdelajo na podlagi 
algoritmov, temveč tudi merila za oceno, 
na podlagi katerih se sprejme odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 139
Caterina Chinnici

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na nesorazmernost moči 
med tistimi, ki razvijajo in uporabljajo 
tehnologije umetne inteligence, in tistimi, 
za katere se uporabljajo in so z njimi v 
interakciji;

7. opozarja na nesorazmernost moči 
med tistimi, ki razvijajo in uporabljajo 
tehnologije umetne inteligence, in tistimi, 
za katere se uporabljajo in so z njimi v 
interakciji, zaradi katere je treba 
oblikovati zavezujoče kodekse ravnanja v 
zvezi z zasnovo in razširjanjem sistemov 
umetne inteligence na kazenskem 
področju;

Or. it

Predlog spremembe 140
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe
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7. opozarja na nesorazmernost moči 
med tistimi, ki razvijajo in uporabljajo 
tehnologije umetne inteligence, in tistimi, 
za katere se uporabljajo in so z njimi v 
interakciji;

7. opozarja na nesorazmernost moči 
med tistimi, ki razvijajo in uporabljajo 
tehnologije umetne inteligence, in tistimi, 
za katere se uporabljajo in so z njimi v 
interakciji; poudarja učinek na pravice do 
obrambe oseb, ki so v postopku preiskave, 
ter da te osebe izjemno težko izpodbijajo 
rezultate orodij umetne inteligence ali pa 
je to zanje celo nemogoče;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba vidike varnosti 
in zaščite sistemov umetne inteligence, ki 
se uporabljajo pri preprečevanju, 
odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, 
skrbno preučiti ter da morajo biti dovolj 
zanesljivi in odporni, da se preprečijo 
morebitne katastrofalne posledice 
zlonamernih napadov na sisteme umetne 
inteligence;

8. je seznanjen s tveganji, povezanimi 
z uhajanjem podatkov, kršitvami varnosti 
podatkov in nedovoljenim dostopom do 
osebnih podatkov in drugih informacij, 
povezanih s preiskavami kaznivih dejanj 
ali postopki pred sodišči, ki jih obdelujejo 
sistemi umetne inteligence; poudarja, da je 
treba vidike varnosti in zaščite sistemov 
umetne inteligence, ki se uporabljajo pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj, skrbno preučiti ter da 
morajo biti dovolj zanesljivi in odporni, da 
se preprečijo morebitne katastrofalne 
posledice zlonamernih napadov na sisteme 
umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 142
Klára Dobrev, Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, kako pomembno je 
zagotoviti napredno programsko varnost 
orožnih proizvodov umetne inteligence, ki 
se proizvajajo v EU, v skladu s pristopom 
vgrajene varnosti, da bi tretje strani ali 
teroristi težko vdrli vanje in da bi pred 
delovanjem omogočali poseben človeški 
nadzor v primeru, da bi vanje vdrl ali jih 
aktiviral neznan vir;

Or. en

Predlog spremembe 143
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Katarina Barley, 
Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da potrebno 
operacionalizacijo načel temeljnih pravic 
omogoča le zanesljivo evropsko 
upravljanje umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 144
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je treba oblikovati jasen in 
pravičen sistem za dodelitev pravne 
odgovornosti za morebitne škodljive 
posledice teh naprednih digitalnih 
tehnologij;

9. meni, da je treba oblikovati jasen in 
pravičen sistem za dodelitev pravne 
odgovornosti za morebitne škodljive 
posledice teh naprednih digitalnih 
tehnologij; poudarja, da bi moral biti cilj v 
prvi vrsti preprečiti, da take posledice 
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sploh nastanejo; zato poziva k uporabi 
previdnostnega načela pri vseh 
aplikacijah umetne inteligence na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 145
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je treba oblikovati jasen in 
pravičen sistem za dodelitev pravne 
odgovornosti za morebitne škodljive 
posledice teh naprednih digitalnih 
tehnologij;

9. meni, da je treba oblikovati jasen in 
pravičen sistem za dodelitev pravne 
odgovornosti za morebitne škodljive 
posledice teh naprednih digitalnih 
tehnologij; priznava, da je zaradi 
zapletenosti razvoja in upravljanja 
sistemov umetne inteligence izziv, kako 
pravilno določiti odgovornost za 
morebitno škodo;

Or. en

Predlog spremembe 146
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je treba oblikovati jasen in 
pravičen sistem za dodelitev pravne 
odgovornosti za morebitne škodljive 
posledice teh naprednih digitalnih 
tehnologij;

9. meni, da je treba oblikovati jasen in 
pravičen sistem za dodelitev pravne 
odgovornosti za morebitne škodljive 
posledice teh naprednih digitalnih 
tehnologij; meni, da je treba pri tem 
sistemu nujno vedno določiti osebo, 
odgovorno za odločitve, ki se sprejemajo s 
pomočjo umetne inteligence;
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Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je treba oblikovati jasen in 
pravičen sistem za dodelitev pravne 
odgovornosti za morebitne škodljive 
posledice teh naprednih digitalnih 
tehnologij;

9. meni, da je treba oblikovati jasen in 
pravičen sistem za dodelitev pravne 
odgovornosti in pravne krivdne 
sposobnosti za morebitne škodljive 
posledice teh naprednih digitalnih 
tehnologij; meni, da mora pravno 
odgovornost in krivdno sposobnost vedno 
nositi fizična ali pravna oseba;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je treba oblikovati jasen in 
pravičen sistem za dodelitev pravne 
odgovornosti za morebitne škodljive 
posledice teh naprednih digitalnih 
tehnologij;

9. meni, da je treba oblikovati jasen in 
pravičen sistem za dodelitev pravne 
odgovornosti in krivdne sposobnosti za 
morebitne škodljive posledice teh 
naprednih digitalnih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 149
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Marina Kaljurand, 
Paul Tang
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Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da so posamezniki 
postali preveč zaupljivi do navidezne 
objektivnosti in znanstvenosti orodij 
umetne inteligence ter da zato ne 
pomislijo, da bi bili lahko njihovi rezultati 
napačni, nepopolni ali neustrezni, kar bi 
imelo lahko hude negativne posledice, 
zlasti na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj ter pravosodja; opozarja na 
prekomerno zanašanje na rezultate 
sistemov umetne inteligence in z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da si organi ne 
upajo ali ne znajo izraziti dvoma o 
algoritemskih priporočilih ali jih ne 
upoštevati;

Or. en

Predlog spremembe 150
Klára Dobrev, Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da mora vedno obstajati 
možnost, da se izračuni sistemov umetne 
inteligence preoblikujejo tako, da jih 
lahko ljudje razumejo, in meni, da bi 
morali proizvodi umetne inteligence, ki jih 
uporabljajo policijski in sodni organi, 
zabeležiti podatke o vsaki strojni 
transakciji, vključno z logiko, ki je 
prispevala k njihovim odločitvam, imeti pa 
bi morali tudi gumb za izklop, s katerimi 
bi se sistem umetne inteligence na zahtevo 
človeka hipoma deaktiviral;

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

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva, naj države članice in 
agencije EU sprejmejo ustrezne postopke 
javnega naročanja za vse sisteme umetne 
inteligence, kadar se uporabljajo v okviru 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pravosodja, da bi 
zagotovile njihovo skladnost s temeljnimi 
pravicami;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da nobenemu sistemu 
umetne inteligence ne bi smelo biti 
omogočeno, da posega v telesno celovitost 
ljudi ali posameznikom podeljuje pravice 
ali nalaga pravne obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 153
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da mora v okviru 
pravosodja in preprečevanja, odkrivanja ter 
preiskovanja kaznivih dejanj pregona 
končno odločitev vedno sprejeti človek, ki 
je lahko odgovoren za sprejete odločitve, to 
pa mora vključevati možnost pravnega 
sredstva;

10. poudarja, da mora v okviru 
pravosodja in preprečevanja, odkrivanja ter 
preiskovanja kaznivih dejanj končno 
odločitev vedno sprejeti človek, ki je lahko 
odgovoren za sprejete odločitve, to pa 
mora vključevati možnost pravnega 
sredstva; opozarja, da v skladu s pravom 
EU avtomatizirano sprejemanje 
posameznih odločitev ne sme temeljiti na 
posebnih vrstah osebnih podatkov (osebni 
podatki, ki razkrivajo rasno ali etično 
poreklo, politično mnenje, versko ali 
filozofsko prepričanje ali članstvo v 
sindikatu, ter obdelava genskih podatkov, 
biometričnih podatkov za namene 
edinstvene identifikacije posameznika, 
podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v 
zvezi s posameznikovim spolnim 
življenjem ali spolno usmerjenostjo), če 
niso vzpostavljeni primerni ukrepi za 
zaščito pravic in svoboščin ter legitimnih 
interesov posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki; poudarja, da 
pravo EU prepoveduje profiliranje, ki bi 
vodilo v diskriminacijo posameznikov na 
podlagi posebnih vrst osebnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 154
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da mora v okviru 
pravosodja in preprečevanja, odkrivanja 
ter preiskovanja kaznivih dejanj pregona 
končno odločitev vedno sprejeti človek, ki 
je lahko odgovoren za sprejete odločitve, to 
pa mora vključevati možnost pravnega 
sredstva;

10. poudarja, da mora v okviru 
preprečevanja, odkrivanja ter preiskovanja 
kaznivih dejanj končno odločitev vedno 
sprejeti človek, ki je lahko odgovoren za 
sprejete odločitve, to pa mora vključevati 
možnost pravnega sredstva; poudarja tudi, 
da človek ne bo mogel podati neodvisne 
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ocene, če se bo zanašal le na podatke, 
profile in priporočila, ki jih ustvarjajo 
stroji; meni, da je treba ohraniti 
diskrecijsko pravico sodnikov in odločanje 
za vsak primer posebej; poziva Komisijo, 
naj prepove uporabo umetne inteligence 
in sorodnih tehnologij za pomoč 
pravosodnim sistemom in pomoč pri 
oblikovanju sodb;

Or. en

Predlog spremembe 155
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da mora v okviru 
pravosodja in preprečevanja, odkrivanja ter 
preiskovanja kaznivih dejanj pregona 
končno odločitev vedno sprejeti človek, ki 
je lahko odgovoren za sprejete odločitve, to 
pa mora vključevati možnost pravnega 
sredstva;

10. poudarja, da mora v okviru 
pravosodja in preprečevanja, odkrivanja ter 
preiskovanja kaznivih dejanj končno 
odločitev vedno sprejeti človek, ki je lahko 
odgovoren za sprejete odločitve, to pa 
mora vključevati možnost pravnega 
sredstva; v zvezi s tem opozarja na člen 22 
Splošne uredbe o varstvu podatkov, v 
katerem je določeno, da ima posameznik 
pravico, da zanj ne velja odločitev, ki ima 
pravne učinke v zvezi z njim ali na 
podoben način nanj znatno vpliva ter 
temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi 
podatkov, namenjenih ocenjevanju 
nekaterih vidikov njegove osebnosti;

Or. it

Predlog spremembe 156
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da mora v okviru 
pravosodja in preprečevanja, odkrivanja ter 
preiskovanja kaznivih dejanj pregona 
končno odločitev vedno sprejeti človek, ki 
je lahko odgovoren za sprejete odločitve, to 
pa mora vključevati možnost pravnega 
sredstva;

10. poudarja, da mora v okviru 
pravosodja in preprečevanja, odkrivanja ter 
preiskovanja kaznivih dejanj končno 
odločitev vedno sprejeti človek, ki je lahko 
odgovoren za sprejete odločitve, to pa 
mora vključevati možnost pravnega 
sredstva; meni, da je treba preprečiti, da bi 
uporaba algoritmov, tako imenovanih 
sistemov avtomatiziranega sprejemanja 
odločitev, pri končnih odločitvah 
nadomestila človeški um, da bi preprečili 
deterministične pristope ter zagotovili, da 
se sodni organi odločajo svobodno in da 
so njihove odločitve vedno utemeljene, 
odgovorne in brez predsodkov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da mora v okviru 
pravosodja in preprečevanja, odkrivanja 
ter preiskovanja kaznivih dejanj pregona 
končno odločitev vedno sprejeti človek, ki 
je lahko odgovoren za sprejete odločitve, 
to pa mora vključevati možnost pravnega 
sredstva;

10. meni, da morajo pravosodni 
organi ter organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
ki uporabljajo sisteme umetne inteligence, 
ohraniti visoke zakonske standarde, zlasti 
pri analizi podatkov; poudarja, da je treba 
na vseh stopnjah sprejemanja odločitev 
zagotoviti posredovanje in odgovornost 
človeka, ki bi ocenil kakovost podatkov in 
ustreznost posamezne odločitve, sprejete 
na podlagi takih informacij; meni, da bi 
morale imeti osebe, za katere se 
uporabljajo ti sistemi, možnost pravnega 
sredstva;

Or. en
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Predlog spremembe 158
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da mora v okviru 
pravosodja in preprečevanja, odkrivanja ter 
preiskovanja kaznivih dejanj pregona 
končno odločitev vedno sprejeti človek, ki 
je lahko odgovoren za sprejete odločitve, to 
pa mora vključevati možnost pravnega 
sredstva;

10. poudarja, da mora v okviru 
pravosodja in preprečevanja, odkrivanja ter 
preiskovanja kaznivih dejanj vsako pravno 
odločitev vedno sprejeti človek, ki je lahko 
odgovoren za sprejete odločitve, to pa 
mora vključevati možnost pravnega 
sredstva; v zvezi s tem poudarja, da lahko 
uporaba umetne inteligence vpliva na 
človekove odločitve in vse faze kazenskega 
postopka;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je za ustrezno 
odgovornost in pristojnost potrebno 
obsežno specializirano usposabljanje v 
zvezi z etičnimi pravili, morebitnimi 
nevarnostmi, omejitvami in pravilno 
uporabo tehnologije umetne inteligence, 
zlasti policijskega in pravosodnega 
osebja; predlaga, naj se evropski agenciji, 
kot je CEPOL, dodelijo zadostna sredstva 
za izvajanje takega usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 160
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k algoritemski razložljivosti 
in preglednosti, da se zagotovi, da so 
razvoj, uvajanje in uporaba sistemov 
umetne inteligence za pravosodje ter 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj skladni s temeljnimi 
pravicami in jim državljani zaupajo, ter da 
se zagotovi, da so rezultati, ki jih ustvarjajo 
algoritmi umetne inteligence, razumljivi 
uporabnikom in tistim, za katere se 
uporabljajo ti sistemi, ter da so podatki o 
viru in tem, kako je sistem prišel do 
zaključka, pregledni;

11. poziva k algoritemski razložljivosti 
in preglednosti, da se zagotovi, da so 
razvoj, uvajanje in uporaba sistemov 
umetne inteligence za pravosodje ter 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj skladni s temeljnimi 
pravicami in jim državljani zaupajo, ter da 
se zagotovi, da so rezultati, ki jih ustvarjajo 
algoritmi umetne inteligence, razumljivi 
uporabnikom in tistim, za katere se 
uporabljajo ti sistemi, ter da so podatki o 
viru in tem, kako je sistem prišel do 
zaključka, pregledni; v zvezi s tem je treba 
razviti posebna obvezna pravila ravnanja 
za javne in zasebne subjekte, ki so 
odgovorni za oblikovanje in uporabo 
umetne inteligence, da bi zagotovili, da 
spoštujejo načela preglednosti in jasnosti 
v zvezi s postopki za razvoj matematičnih 
modelov in napovednih algoritmov ter da 
brez vsakega dvoma izpolnjujejo zahteve o 
neodvisnem preverjanju kakovosti in 
zanesljivosti doseženih podatkov pri 
pridobivanju in ocenjevanju dokazov, 
zlasti posrednih dokazov;

Or. en

Predlog spremembe 161
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k algoritemski razložljivosti 
in preglednosti, da se zagotovi, da so 
razvoj, uvajanje in uporaba sistemov 
umetne inteligence za pravosodje ter 

11. poziva k algoritemski razložljivosti 
in preglednosti, da se zagotovi, da so 
razvoj, uvajanje in uporaba sistemov 
umetne inteligence za pravosodje ter 
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preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj skladni s temeljnimi 
pravicami in jim državljani zaupajo, ter da 
se zagotovi, da so rezultati, ki jih ustvarjajo 
algoritmi umetne inteligence, razumljivi 
uporabnikom in tistim, za katere se 
uporabljajo ti sistemi, ter da so podatki o 
viru in tem, kako je sistem prišel do 
zaključka, pregledni;

preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj skladni s temeljnimi 
pravicami in jim državljani zaupajo, ter da 
se zagotovi, da so rezultati, ki jih ustvarjajo 
algoritmi umetne inteligence, razumljivi 
uporabnikom in tistim, za katere se 
uporabljajo ti sistemi, ter da so podatki o 
viru in tem, kako je sistem prišel do 
zaključka, pregledni; poudarja, da bi bilo 
treba taka orodja za zagotavljanje 
preglednosti, zanesljivosti in natančnosti 
izdati v odprtokodni programski opremi 
ter zagotoviti dokumentacijo v jasno 
razumljivem jeziku o naravi storitve, 
razvitih orodjih, zmogljivosti in pogojih, 
pod katerimi naj bi delovala, in tveganjih, 
ki bi jih lahko povzročila;

Or. en

Predlog spremembe 162
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k algoritemski razložljivosti 
in preglednosti, da se zagotovi, da so 
razvoj, uvajanje in uporaba sistemov 
umetne inteligence za pravosodje ter 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj skladni s temeljnimi 
pravicami in jim državljani zaupajo, ter da 
se zagotovi, da so rezultati, ki jih ustvarjajo 
algoritmi umetne inteligence, razumljivi 
uporabnikom in tistim, za katere se 
uporabljajo ti sistemi, ter da so podatki o 
viru in tem, kako je sistem prišel do 
zaključka, pregledni;

11. poziva k preglednosti pri 
oblikovanju tehnologij te vrste, da se 
zagotovi, da so razvoj, uvajanje in uporaba 
sistemov umetne inteligence za pravosodje 
ter preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj skladni s 
temeljnimi pravicami in jim državljani 
zaupajo, ter da se zagotovi, da so rezultati, 
ki jih ustvarjajo algoritmi umetne 
inteligence, razumljivi uporabnikom in 
tistim, za katere se uporabljajo ti sistemi, 
ter da so podatki o viru in tem, kako je 
sistem prišel do zaključka, pregledni;

Or. es

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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva k algoritemski razložljivosti 
in preglednosti, da se zagotovi, da so 
razvoj, uvajanje in uporaba sistemov 
umetne inteligence za pravosodje ter 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj skladni s temeljnimi 
pravicami in jim državljani zaupajo, ter da 
se zagotovi, da so rezultati, ki jih ustvarjajo 
algoritmi umetne inteligence, razumljivi 
uporabnikom in tistim, za katere se 
uporabljajo ti sistemi, ter da so podatki o 
viru in tem, kako je sistem prišel do 
zaključka, pregledni;

11. poziva k algoritemski razložljivosti 
in preglednosti kot nujnemu delu nadzora, 
da se zagotovi, da državljani zaupajo 
razvoju, uvajanju in uporabi sistemov 
umetne inteligence za pravosodje ter 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj, ter da se zagotovi, da so 
rezultati, ki jih ustvarjajo algoritmi umetne 
inteligence, razumljivi uporabnikom in 
tistim, za katere se uporabljajo ti sistemi, 
ter da so podatki o viru in tem, kako je 
sistem prišel do zaključka, pregledni;

Or. en

Predlog spremembe 164
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Marina Kaljurand, 
Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva, naj bo za zagotavljanje 
algoritemske razložljivosti in preglednosti 
sistemov umetne inteligence na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj organom preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj v Uniji dovoljeno naročati le 
orodja, katerih algoritmi in logika so 
odprti vsaj za same policijske sile in ki jih 
te lahko pregledajo, ocenijo in preverijo, 
ne pa zaprti, ker jih je razvijalec označil 
kot lastniške;

Or. en
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Predlog spremembe 165
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva k proaktivni in popolni 
preglednosti zasebnih podjetij, ki razvijajo 
in uporabljajo sisteme umetne inteligence 
za namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 166
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. meni, da bi lahko uporaba in 
zbiranje biometričnih podatkov za 
namene identifikacije na daljavo, na 
primer z izvajanjem prepoznavanja 
obrazov na javnih mestih ter na vratih 
avtomatiziranega mejnega nadzora, ki se 
uporabljajo za mejno kontrolo na 
letališčih, povzročila posebna tveganja za 
temeljne pravice; njene posledice bi se 
lahko močno razlikovale glede na namen, 
okoliščine in obseg uporabe;

Or. en

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

Predlog resolucije
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Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva k sledljivosti sistemov 
umetne inteligence, ki določa zmogljivosti 
in omejitve sistemov, ter spremlja, od kod 
izvirajo atributi za določanje značilnosti 
odločitve;

12. poziva k sledljivosti sprejemanja 
odločitev sistemov umetne inteligence v 
okviru preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter 
pravosodja, ki določa funkcije in omejitve 
sistemov ter spremlja, od kod izvirajo 
atributi za določanje značilnosti odločitve, 
na primer z nujnimi obveznostmi 
dokumentiranja;

Or. en

Predlog spremembe 168
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva k vzpostavitvi jasnih in 
ustreznih časovnih omejitev za izbris 
osebnih podatkov ali k rednemu pregledu 
potrebe po shranjevanju osebnih 
podatkov, obdelanih ali ustvarjenih s 
pomočjo tehnologij umetne inteligence za 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva k izvedbi obvezne ocene 
učinka na temeljne pravice pred začetkom 

13. poziva k izvedbi obvezne ocene 
učinka na temeljne pravice pred začetkom 
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izvajanja ali uporabe sistemov umetne 
inteligence za organe preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanja ali pravosodje, da se ocenijo 
morebitna tveganja za temeljne pravice;

izvajanja ali uporabe sistemov umetne 
inteligence za organe preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
ali pravosodje, da se ocenijo morebitna 
tveganja za temeljne pravice; poudarja, da 
je pri ocenjevanju teh sistemov bistveno 
strokovno znanje organov za varstvo 
podatkov in agencij za temeljne pravice; 
poudarja, da bi bilo treba te ocene učinka 
izvajati čim bolj odprto in z aktivnim 
sodelovanjem posameznikov in skupin, na 
katere se nanašajo, ter da bi bilo treba te 
ocene javno objaviti pred uvedbo teh 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 170
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva k izvedbi obvezne ocene 
učinka na temeljne pravice pred začetkom 
izvajanja ali uporabe sistemov umetne 
inteligence za organe preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanja ali pravosodje, da se ocenijo 
morebitna tveganja za temeljne pravice;

13. poudarja, da pravo EU (Direktiva 
(EU) 2016/680) že predvideva obvezno 
oceno učinka na varstvo podatkov za vse 
vrste obdelave, zlasti z uporabo novih 
tehnologij, ki bi lahko povzročile veliko 
tveganje za pravice in svoboščine 
posameznikov, ter meni, da to velja za vse 
tehnologije umetne inteligence na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj; poziva tudi 
k izvedbi obvezne ocene učinka na 
temeljne pravice pred začetkom izvajanja 
ali uporabe sistemov umetne inteligence za 
organe preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ali 
pravosodje, da se ocenijo morebitna 
tveganja za temeljne pravice;

Or. en
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Predlog spremembe 171
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva k izvedbi obvezne ocene 
učinka na temeljne pravice pred začetkom 
izvajanja ali uporabe sistemov umetne 
inteligence za organe preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanja ali pravosodje, da se ocenijo 
morebitna tveganja za temeljne pravice;

13. poziva k izvedbi obvezne ocene 
učinka na temeljne pravice pred začetkom 
izvajanja ali uporabe sistemov umetne 
inteligence za organe preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
ali pravosodje, da se ocenijo morebitna 
tveganja za temeljne pravice; poudarja, da 
bi lahko to pogosto temeljilo na obveznih 
ocenah učinka na varstvo podatkov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva k izvedbi obvezne ocene 
učinka na temeljne pravice pred začetkom 
izvajanja ali uporabe sistemov umetne 
inteligence za organe preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanja ali pravosodje, da se ocenijo 
morebitna tveganja za temeljne pravice;

13. poziva k izvedbi obvezne ocene 
učinka na temeljne pravice pred začetkom 
izvajanja ali uporabe sistemov umetne 
inteligence za namene preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
ali pravosodja, da se ocenijo morebitna 
tveganja za temeljne pravice in po potrebi 
opredelijo ustrezni zaščitni ukrepi za 
obravnavanje teh tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 173
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
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Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva k izvedbi obvezne ocene 
učinka na temeljne pravice pred začetkom 
izvajanja ali uporabe sistemov umetne 
inteligence za organe preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanja ali pravosodje, da se ocenijo 
morebitna tveganja za temeljne pravice;

13. poziva k izvedbi obvezne ocene 
učinka na temeljne pravice pred začetkom 
izvajanja ali uporabe sistemov umetne 
inteligence za organe preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanja ali pravosodje, da se ocenijo 
morebitna tveganja za temeljne pravice; 
poziva k obvezni javni objavi rezultatov 
teh ocen učinka;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. obžaluje, da številni organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodni organi v EU 
nimajo finančnih sredstev, spretnosti in 
zmogljivosti, da bi izkoristili prednosti, ki 
jih za njihovo delo ponujajo orodja 
umetne inteligence; spodbuja organe 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in sodne organe, naj 
opredelijo, strukturirajo in kategorizirajo 
svoje potrebe, da bi omogočili razvoj 
prilagojenih rešitev umetne inteligence in 
si izmenjali dobre prakse o uporabi 
umetne inteligence; poudarja, da je treba 
organom zagotoviti potrebna finančna 
sredstva ter jih opremiti s potrebnim 
strokovnim znanjem, da bi zagotovili 
polno spoštovanje etičnih, pravnih in 
tehničnih zahtev, povezanih z uporabo 
umetne inteligence;

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

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. podpira oblikovanje kampanj 
ozaveščanja in izobraževalnih pobud, da 
bi zagotovili, da posamezniki, zaposleni na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter 
pravosodja, poznajo in razumejo omejitve, 
zmogljivosti in tveganja, ki jih prinaša 
uporaba sistemov umetne inteligence, 
vključno s tveganjem pristranskosti v prid 
avtomatizacije;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k rednemu obveznemu 
pregledu vseh sistemov umetne 
inteligence, ki jih uporabljajo organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in pravosodje, da bi 
testirali in ocenili algoritemske sisteme, ko 
delujejo, da bi odkrili, preiskali, opredelili 
in odpravili neželene učinke in škodljive 
učinke;

14. poziva k primernemu 
institucionalnemu okviru, tudi 
ustreznemu regulativnemu in 
nadzorniškemu pregledu, da bi zagotovili 
ustrezno izvajanje; poziva, naj neodvisen 
organ redno obvezno pregleduje vse 
sisteme umetne inteligence, ki jih 
uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
in pravosodje, da bi testirali in ocenili 
okoliščine, namen, natančnost, uspešnost 
in obseg algoritemskih sistemov, ko 
delujejo, da bi odkrili, preiskali, opredelili 
in odpravili neželene učinke in škodljive 
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učinke ter tako zagotovili stalno skladnost 
z ustreznim regulativnim okvirom;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k rednemu obveznemu 
pregledu vseh sistemov umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
in pravosodje, da bi testirali in ocenili 
algoritemske sisteme, ko delujejo, da bi 
odkrili, preiskali, opredelili in odpravili 
neželene učinke in škodljive učinke;

14. poziva k rednemu obveznemu 
pregledu vseh sistemov umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
in pravosodje, da bi testirali in ocenili 
algoritemske sisteme, ko delujejo, da bi 
odkrili, preiskali, opredelili in odpravili 
neželene učinke in škodljive učinke; 
poudarja, da bi morali biti rezultati teh 
pregledov objavljeni v javnih registrih, da 
bi državljani vedeli, ali se uporabljajo 
sistemi umetne inteligence in kateri 
ukrepi se sprejmejo za odpravo kršitev 
temeljnih pravic;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k rednemu obveznemu 
pregledu vseh sistemov umetne inteligence, 
ki jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
in pravosodje, da bi testirali in ocenili 
algoritemske sisteme, ko delujejo, da bi 

14. poziva k rednemu obveznemu 
pregledu in testiranju vseh sistemov 
umetne inteligence, ki jih uporabljajo 
organi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj in pravosodje, 
da bi ocenili algoritemske sisteme, ko 
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odkrili, preiskali, opredelili in odpravili 
neželene učinke in škodljive učinke;

delujejo, da bi odkrili, preiskali, opredelili 
in odpravili neželene učinke in škodljive 
učinke ter zagotovili, da vsi sistemi umetne 
inteligence delujejo tako, kot je bilo 
predvideno;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. podpira priporočila skupine 
Komisije na visoki ravni za umetno 
inteligenco o prepovedi množičnega 
točkovanja posameznikov s pomočjo 
umetne inteligence; meni, da vse oblike 
obsežnega normativnega točkovanja 
državljanov, ki jih izvajajo javni organi, 
zlasti na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj ter pravosodja, povzročajo izgubo 
neodvisnosti, ogrožajo načelo 
nediskriminacije in se ne morejo šteti za 
skladne z evropskimi vrednotami;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. nasprotuje, da bi organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj uporabljali umetno 
inteligenco za oblikovanje napovedi 
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vedenja posameznikov ali skupin na 
podlagi preteklega ravnanja ali 
pripadnosti skupini, kot so tehnologije za 
policijsko delo na podlagi napovedi, 
katerih cilj je z analizo dejavnikov, kot so 
pretekle aretacije ali pripadnost skupini, 
identificirati ljudi, ki bodo verjetno storili 
kaznivo dejanje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. podpira priporočila skupine 
Komisije na visoki ravni za umetno 
inteligenco o sorazmerni uporabi 
tehnologije za biometrično 
prepoznavanje; meni, da bi se morala 
uporaba biometrične identifikacije na 
daljavo vedno šteti za visoko tvegano in bi 
zato zanjo morale veljati dodatne zahteve;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k moratoriju uvedbe 
sistemov prepoznavanja obrazov za 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, dokler 
tehnični standardi ne bodo popolnoma v 

15. trdno verjame, da je treba 
organom preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj uvajanje 
sistemov prepoznavanja obrazov omejiti 
na jasno upravičene namene ob polnem 
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skladu s temeljnimi pravicami, rezultati 
nediskriminatorni in dokler ne bo 
obstajalo zaupanje javnosti v nujnost in 
sorazmernost uvajanja tovrstnih 
tehnologij;

spoštovanju veljavnega prava; ponovno 
poudarja, da bi morala biti tehnologija za 
prepoznavanje obrazov skladna vsaj z 
zahtevami najmanjšega obsega podatkov, 
točnosti podatkov, omejitve shranjevanja, 
varnosti in odgovornosti podatkov ter biti 
zakonita, pravična, pregledna in imeti 
poseben, izrecen in legitimen namen, ki je 
jasno opredeljen v pravu države članice 
ali Unije; želi spomniti, da se ti sistemi že 
uspešno uporabljajo, med drugim za 
iskanje po zbirkah podatkov o 
osumljencih in identifikacijo žrtev 
trgovine z ljudmi ali spolnega izkoriščanja 
in zlorabe otrok; poudarja, da je treba 
zagotoviti, da so tehnični standardi in 
osnovni algoritmi popolnoma v skladu s 
temeljnimi pravicami, rezultati pa 
nediskriminatorni; meni, da bo to 
odločilno za zagotovitev zaupanja in 
podpore javnosti v zvezi z nujnostjo in 
sorazmernostjo uvajanja tovrstnih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 183
Jorge Buxadé Villalba

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k moratoriju uvedbe 
sistemov prepoznavanja obrazov za 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, dokler 
tehnični standardi ne bodo popolnoma v 
skladu s temeljnimi pravicami, rezultati 
nediskriminatorni in dokler ne bo 
obstajalo zaupanje javnosti v nujnost in 
sorazmernost uvajanja tovrstnih 
tehnologij;

15. opozarja, da morajo biti vsi sistemi 
prepoznavanja obrazov in njihovi tehnični 
standardi popolnoma v skladu s temeljnimi 
pravicami ter načeloma nujnosti in 
sorazmernosti;

Or. es
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Predlog spremembe 184
Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k moratoriju uvedbe 
sistemov prepoznavanja obrazov za 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, dokler 
tehnični standardi ne bodo popolnoma v 
skladu s temeljnimi pravicami, rezultati 
nediskriminatorni in dokler ne bo obstajalo 
zaupanje javnosti v nujnost in 
sorazmernost uvajanja tovrstnih tehnologij;

15. poziva k stalni prepovedi uporabe 
sistemov prepoznavanja obrazov na javnih 
mestih in v prostorih, namenjenih 
izobraževanju in (zdravstveni) oskrbi, ter 
moratoriju uvedbe sistemov prepoznavanja 
obrazov za namene preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
na delno javnih mestih, kot so letališča, 
dokler tehnični standardi ne bodo 
popolnoma v skladu s temeljnimi 
pravicami, rezultati nediskriminatorni in 
dokler ne bo obstajalo zaupanje javnosti v 
nujnost in sorazmernost uvajanja tovrstnih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 185
Birgit Sippel, Marina Kaljurand, Katarina Barley

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k moratoriju uvedbe 
sistemov prepoznavanja obrazov za 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, dokler 
tehnični standardi ne bodo popolnoma v 
skladu s temeljnimi pravicami, rezultati 
nediskriminatorni in dokler ne bo obstajalo 
zaupanje javnosti v nujnost in 
sorazmernost uvajanja tovrstnih tehnologij;

15. poziva k moratoriju uvedbe 
sistemov prepoznavanja obrazov za 
posebne operacije preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
dokler tehnični standardi ne bodo 
popolnoma v skladu s temeljnimi 
pravicami, rezultati nediskriminatorni in 
dokler ne bo obstajalo zaupanje javnosti v 
nujnost in sorazmernost uvajanja tovrstnih 
tehnologij; poziva k prepovedi uporabe 
prepoznavanja obrazov v javnosti, kadar 
se ne uporablja v posebnih operacijah 
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preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k moratoriju uvedbe 
sistemov prepoznavanja obrazov za 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, dokler 
tehnični standardi ne bodo popolnoma v 
skladu s temeljnimi pravicami, rezultati 
nediskriminatorni in dokler ne bo obstajalo 
zaupanje javnosti v nujnost in 
sorazmernost uvajanja tovrstnih 
tehnologij;

15. poziva k moratoriju uvedbe 
sistemov prepoznavanja obrazov za 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, dokler 
tehnični standardi ne bodo popolnoma v 
skladu s temeljnimi pravicami, rezultati pa 
nepristranski in nediskriminatorni, dokler 
pravni okvir ne bo zagotavljal strogih 
zaščitnih ukrepov proti zlorabi in strogega 
demokratičnega nadzora in spremljanja 
ter dokler ne bo empiričnih dokazov o 
nujnosti in sorazmernosti uvajanja 
tovrstnih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 187
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k moratoriju uvedbe 
sistemov prepoznavanja obrazov za 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, dokler 
tehnični standardi ne bodo popolnoma v 
skladu s temeljnimi pravicami, rezultati 
nediskriminatorni in dokler ne bo 

15. poziva k prepovedi uvedbe 
sistemov prepoznavanja obrazov v živo za 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter uporabe 
avtomatiziranega prepoznavanja drugih 
človekovih značilnosti na javnih mestih, 
kot so način hoje, prstni odtisi, DNK, glas 
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obstajalo zaupanje javnosti v nujnost in 
sorazmernost uvajanja tovrstnih 
tehnologij;

ter drugi biometrični in vedenjski znaki, 
na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 188
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva k moratoriju uvedbe 
sistemov prepoznavanja obrazov za 
namene preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, dokler 
tehnični standardi ne bodo popolnoma v 
skladu s temeljnimi pravicami, rezultati 
nediskriminatorni in dokler ne bo 
obstajalo zaupanje javnosti v nujnost in 
sorazmernost uvajanja tovrstnih 
tehnologij;

15. želi spomniti na škandal v zvezi z 
razkritjem, da organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
v več državah uporabljajo tehnologijo za 
prepoznavanje obrazov Clearview, katere 
zbirka podatkov je bila zapolnjena z 
obrazi ljudi, ki so bili nezakonito 
postrgani s socialnih omrežij in drugih 
delov spleta;

Or. en

Predlog spremembe 189
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. opozarja, da v Evropi detektorji 
laži na splošno ne veljajo za zanesljivo 
dokazno gradivo, njihova uporaba pa je 
pogosto prepovedana, saj škodljivo 
vplivajo na pravico posameznika, da 
odloča o sebi; poudarja, da je znanstvena 
veljavnost tehnologije za prepoznavanje 
čustev, kot so kamere za zaznavanje 
premikov oči in sprememb velikosti zenice 
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za opozarjanje na morebitno zavajanje, 
sporna, ter poziva k prepovedi njene 
uporabe na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj in kazenskega pravosodja ter mejne 
kontrole;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. ugotavlja, da se policijsko delo na 
podlagi napovedi uvršča med aplikacije 
umetne inteligence, ki se uporabljajo na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj; priznava, da 
zato lahko organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj delajo učinkoviteje in bolj 
proaktivno, a opozarja, da se s policijskim 
delom na podlagi napovedi sicer lahko 
analizirajo nabori podatkov, potrebni za 
identifikacijo vzorcev in korelacij, ne 
more pa se podati odgovor na vprašanje 
vzročnosti, zato ne more biti edina osnova 
za ukrepanje;

Or. en

Predlog spremembe 191
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poziva k prepovedi uporabe 
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umetne inteligence za oblikovanje 
napovedi vedenja na podlagi preteklega 
vedenja, pripadnosti skupini ali drugih 
značilnosti, ki pomembno vpliva na ljudi, 
kot je policijsko delo na podlagi napovedi;

Or. en

Predlog spremembe 192
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k večji splošni preglednosti 
iz držav članic in k celovitemu 
razumevanju uporabe aplikacij umetne 
inteligence v Uniji, razčlenjene po državah 
članicah organov preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
in pravosodnih organov, vrsti 
uporabljenega orodja, vrstah kaznivih 
dejanj, za katere se uporabljajo, in 
podjetjih, katerih orodja se uporabljajo;

16. poziva k večji splošni preglednosti 
iz držav članic in k celovitemu 
razumevanju uporabe aplikacij umetne 
inteligence v Uniji, razčlenjene po državah 
članicah organov preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
in pravosodnih organov, vrsti 
uporabljenega orodja, vrstah kaznivih 
dejanj, za katere se uporabljajo, in 
podjetjih, katerih orodja se uporabljajo; 
poziva vse pristojne javne organe, zlasti 
organe preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj, kot sta 
policija in pravosodje, naj pri izvajanju 
svojih pooblastil, zlasti na področju 
kazenskih zadev, obveščajo javnost in 
zagotavljajo zadostno preglednost v zvezi z 
uporabo umetne inteligence in sorodnih 
tehnologij, vključno z javnim dostopom do 
izvorne kode in razkritjem stopenj lažno 
pozitivnih in lažno negativnih rezultatov 
dane tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 193
Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k večji splošni preglednosti 
iz držav članic in k celovitemu 
razumevanju uporabe aplikacij umetne 
inteligence v Uniji, razčlenjene po državah 
članicah organov preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
in pravosodnih organov, vrsti 
uporabljenega orodja, vrstah kaznivih 
dejanj, za katere se uporabljajo, in 
podjetjih, katerih orodja se uporabljajo;

16. poziva k večji splošni preglednosti 
iz držav članic in k celovitemu 
razumevanju uporabe aplikacij umetne 
inteligence v Uniji, razčlenjene po državah 
članicah organov preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
in pravosodnih organov, vrsti 
uporabljenega orodja, vrstah kaznivih 
dejanj, za katere se uporabljajo, in 
podjetjih, katerih orodja se uporabljajo; 
poziva zlasti k zavezujočim pravilom o 
obveznem javnem razkritju javno-
zasebnih partnerstev, pogodb in pridobitev 
ter razpravi o njih;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k večji splošni preglednosti 
iz držav članic in k celovitemu 
razumevanju uporabe aplikacij umetne 
inteligence v Uniji, razčlenjene po državah 
članicah organov preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
in pravosodnih organov, vrsti 
uporabljenega orodja, vrstah kaznivih 
dejanj, za katere se uporabljajo, in 
podjetjih, katerih orodja se uporabljajo;

16. poziva k večji splošni preglednosti 
uporabe aplikacij umetne inteligence v 
Uniji; poziva države članice, naj 
zagotovijo pregled orodij, ki jih 
uporabljajo njihovi organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
in pravosodni organi, namene, za katere 
se uporabljajo, ter imena podjetij in 
organizacij, ki so ta orodja razvila;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. je izredno zaskrbljen, ker akterji 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in obveščevalne službe 
uporabljajo zasebne zbirke podatkov za 
prepoznavanje obrazov, kot je 
Clearview AI, ki je zbirka podatkov, 
sestavljena iz več kot treh milijard slik, 
zbranih s socialnih omrežij in drugih 
spletišč, tudi od državljanov EU; poziva 
države članice, naj od akterjev 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj zahtevajo, naj razkrijejo, 
ali uporabljajo tehnologijo Clearview AI; 
opozarja na mnenje Evropskega odbora 
za varstvo podatkov, da uporaba storitve, 
kot je Clearview AI, s strani organov 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj v Evropski uniji verjetno 
ni v skladu z ureditvijo EU o varstvu 
podatkov; poziva Komisijo, naj prepove 
uporabo zasebnih zbirk podatkov za 
prepoznavanje obrazov pri preprečevanju, 
odkrivanju in preiskovanju kaznivih 
dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 196
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, kako pomembne so 
neodvisne ocene delovanja umetne 
inteligence v praksi; poziva EU in 
nacionalne organe, naj vlagajo v 
neodvisne empirične raziskave, zlasti v 
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zvezi s pravnimi odločitvami na podlagi 
umetne inteligence, ki vplivajo na položaj 
posameznika; ugotavlja, da brez 
neodvisnih ocen ne bo mogoče povsem 
preudarno demokratično razpravljati o 
nujnosti in sorazmernosti umetne 
inteligence na področju kazenskega 
pravosodja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja, da se aplikacije umetne 
inteligence, tudi aplikacije, ki se 
uporabljajo na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj in v pravosodju, po vsem svetu 
hitro razvijajo; poziva vse evropske 
deležnike, tudi Komisijo in agencije EU, 
naj zagotovijo mednarodno sodelovanje in 
vključijo partnerje iz tretjih držav, da bi 
našli skupen in dopolnilen etični okvir za 
uporabo umetne inteligence, zlasti na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter 
pravosodja;

Or. en

Predlog spremembe 198
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Marina Kaljurand, 
Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Agencijo za temeljne 
pravice, naj v sodelovanju z Evropskim 
odborom za varstvo podatkov in 
Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov pripravi osnutek celovitih 
smernic za razvoj, uvajanje in uporabo 
aplikacij in rešitev umetne inteligence, ki 
jih uporabljajo organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj ter pravosodni organi;

Or. en

Predlog spremembe 199
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 200
Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. je globoko zaskrbljen zaradi 
raziskovalnih projektov, financiranih v 
okviru Obzorja 2020, ki uporabljajo 
umetno inteligenco na zunanjih mejah, 
kot je projekt iBorderCtrl, t. i. pameten 
sistem za odkrivanje laži, ki potnike 
profilira na podlagi računalniško 
avtomatiziranega pogovora, ki ga pred 
potovanjem posname spletna kamera 



AM\1210048SL.docx 107/109 PE655.659v01-00

SL

potnika, in analize 38 mikrokretenj z 
uporabo umetne inteligence, ki se testira 
na Madžarskem, v Latviji in Grčiji; poziva 
Komisijo, naj preneha financirati 
programe biometrične obdelave, ki bi 
lahko vodili v množičen nadzor;

Or. en

Predlog spremembe 201
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. svari pred poskusom, da bi se 
pooblastilo za odločanje v kazenskih 
zadevah preneslo na umetno inteligenco, 
in poudarja, da je treba pripraviti kodekse 
ravnanja za oblikovanje in uporabo 
programov umetne inteligence, na katere 
se bodo lahko oprli organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj ter pravosodni organi;

Or. fr

Predlog spremembe 202
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poziva Komisijo, naj predstavi 
zakonodajni predlog za nadomestitev 
direktive o varstvu podatkov pri 
preprečevanju, odkrivanju in 
preiskovanju kaznivih dejanj z uredbo, da 
bi bolje zaščitili temeljne pravice 
državljanov pri čezmejnem sodelovanju 
organov preprečevanja, odkrivanja in 
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preiskovanja kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 203
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. opozarja na potekajoče delo 
Odbora za pravne zadeve v zvezi s to 
problematiko.

Or. fr

Predlog spremembe 204
Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17c. je seznanjen s študijo izvedljivosti 
o morebitnih spremembah Prümskega 
sklepa, tudi v zvezi s prepoznavanjem 
obrazov, ki jo je pripravila Komisija; se 
strinja z več državami članicami, da bi 
lahko tog časovni načrt te študije vplival 
na prümsko arhitekturo in da 
razpoložljivost biometričnih podatkov za 
dopolnitev prümskega nabora ni bila 
znanstveno ocenjena pred to študijo 
izvedljivosti; ugotavlja, da so prejšnje 
raziskave pokazale, da morebitni novi 
identifikatorji, npr. prepoznavanje 
roženice ali obraza, ne bi bili tako 
zanesljivi na forenzičnem področju kot 
DNK in prstni odtisi; opozarja Komisijo, 
da morajo zakonodajni predlogi temeljiti 
na dokazih in spoštovati načelo 
sorazmernosti; poziva Komisijo, naj okvir 
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Prümskega sklepa razširi le, če obstajajo 
trdni znanstveni dokazi o zanesljivosti 
prepoznavanja obrazov na forenzičnem 
področju v primerjavi z DNK ali prstnimi 
odtisi, potem ko bo opravila celotno oceno 
učinka ter ko se bodo upoštevala 
priporočila Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov in Evropskega odbora za 
varstvo podatkov;

Or. en


