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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изкуственият интелект в наказателното право и използването му от 
полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси
(2020/2016(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 2 и 6, 
както и Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи,

– като взе предвид Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при 
автоматизираната обработка на лични данни,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 8 
април 2019 г., озаглавено „Изграждане на доверие в ориентирания към човека 
изкуствен интелект“1,

– като взе предвид Бялата книга на Европейската комисия от 19 февруари 2020 г., 
озаглавена „Бяла книга за изкуствения интелект – Европа в търсене на високи 
постижения и атмосфера на доверие“2,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 19 
февруари 2020 г., озаглавено „Европейска стратегия за данните“3,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)4,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване 
на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение 
на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета5,

1 COM(2019)0168.
2 COM(2020)0065.
3 COM(2020)0066.
4 OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
5 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.
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– като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите 
на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО6,

– като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации 
(Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации)7,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на 
Съвета8,

– като взе предвид член 54 от своя правилник,

– като взе предвид становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и комисията по правни въпроси, 

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че цифровите технологии като цяло, и по-специално 
изкуственият интелект (ИИ), обещават нещо извънредно; като има предвид, че 
ИИ е една от стратегическите технологии на 21-ви век, която предостави 
значителни ползи по отношение на ефективността, точността и удобството, като 
по този начин доведе до положителна промяна в европейската икономика; като 
има предвид, че ИИ не следва да се разглежда като самоцел, а като инструмент за 
обслужване на хората, чиято крайна цел е повишаването на благосъстоянието на 
хората;

Б. като има предвид, че развитието на ИИ трябва да зачита ценностите, на които се 
основава Съюзът, по-специално човешкото достойнство, свободата, 
демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, правата на човека 
и основните права;

В. като има предвид, че надеждните системи с ИИ трябва да подлежат на отчетност, 
да бъдат проектирани за всички (включително в тяхното проектиране трябва да се 
вземат предвид уязвими, маргинализирани групи от населението), да бъдат 
недискриминационни, безопасни и прозрачни и да зачитат автономността на 
човека и основните права;

6 OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39.
7 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
8 ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53.
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Г. като има предвид, че Съюзът, наред с държавите членки, носи отговорност за 
гарантиране, че политическите решения, свързани с разработването, внедряването 
и използването на приложения с ИИ в областта на съдебната система и 
правоприлагането, се приемат по прозрачен начин, зачитат принципите на 
необходимост и пропорционалност и гарантират, че приетите политики и мерки 
ще защитават в пълна степен основните права в рамките на Съюза;

Д. като има предвид, че приложенията с ИИ предлагат големи възможности в 
областта на правоприлагането, по-специално за подобряване на работните методи 
на правоприлагащите и съдебните органи, както и за по-ефективна борба с 
определени видове престъпления, по-специално финансовите престъпления, 
изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и някои видове 
киберпрестъпления;

Е. като има предвид, че е задължително наличието на ясен модел за търсене на 
правна отговорност за потенциалното вредно въздействие на системите с ИИ в 
областта на наказателното право;

Ж. като има предвид, че приложенията с ИИ, които се използват от 
правоприлагащите органи, включват приложения като технологии за лицево 
разпознаване, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, 
разпознаване на говорещите, разпознаване на речта, технологии за четене по 
устните, звуково наблюдение (напр. алгоритми за откриване на изстрели), 
автономно изследване и анализиране на разкрити бази данни, прогнозиране 
(прогнози за полицейската дейност и анализ на горещи точки на престъпността), 
инструменти за разкриване на поведение, автономни инструменти за разкриване 
на финансови измами и финансиране на тероризма, наблюдение на социалните 
медии (извличане и събиране на данни за връзки за интелигентен анализ на текст), 
прихващачи на международния идентификатор на мобилни абонати (IMSI) и 
автоматизирани системи за наблюдение с различни способности за разкриване 
(като детектори за сърдечна дейност и термокамери); като има предвид, че 
посочените по-горе приложения имат твърде различни степени на надеждност и 
точност;

З. като има предвид, че инструментите и приложенията с ИИ се използват също така 
от съдебната система в световен мащаб, включително при постановяването на 
присъди, изчисляването на вероятността от рецидив и определянето на 
изпитателния срок;

И. като има предвид, че използването на ИИ в правоприлагането е свързано с редица 
потенциални рискове, като например непрозрачен процес на вземане на решения, 
различни видове дискриминация и рискове за защитата на неприкосновеността на 
личния живот и личните данни, защитата на свободата на изразяване на мнение и 
на информация и презумпцията за невиновност;

Й. като има предвид, че системите с ИИ, използвани от правоприлагащите органи, са 
също така уязвими по отношение на атаките с помощта на ИИ; като има предвид, 
че в тези ситуации произтичащите от това вреди потенциално са дори по-
значителни и могат да доведат експоненциално до по-голямо увреждане както на 
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отделни лица, така и на групи;

1. отново заявява, че тъй като обработването на големи количества данни е в основата 
на ИИ, правото на зачитане на личния живот и правото на защита на личните данни 
се прилагат във всички области на ИИ и че трябва да бъде спазвана напълно 
нормативната уредба на Съюза за защита на данните и неприкосновеността на 
личния живот;

2. потвърждава, че всички решения въз основа на ИИ за правоприлагащите органи и 
съдебната система трябва също така да зачитат изцяло принципите на 
недискриминация, свобода на движение, презумпцията за невиновност и правото 
на защита, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, 
свободата на събранията и сдруженията, равенството пред закона, както и правото 
на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес;

3. във връзка с това счита, че всеки инструмент с ИИ, разработен или използван от 
правоприлагащите органи или съдебната система, следва, като минимум, да бъде 
безопасен, сигурен и съобразен с целта си, да зачита принципите на справедливост, 
отчетност, прозрачност и обяснимост, като внедряването му следва да се подлага 
на тест за необходимост и пропорционалност;

4. подчертава значението на предотвратяването на масовото наблюдение 
посредством технологии с ИИ и на забраната на приложения, които биха могли да 
доведат до това;

5. подчертава потенциала за предубеждения и дискриминация, произтичащи от 
използването на машинно самообучение и приложения с ИИ; отбелязва, че някои 
предубеждения могат да бъдат присъщи за основните набори от данни, особено 
когато се използват исторически данни, въведени от разработчици на алгоритмите 
или генерирани, когато системите се прилагат в реални условия;

6. подчертава факта, че многобройни основани на алгоритми технологии за 
определяне на самоличността водят до непропорционално невярно 
идентифициране на лица, които не са с бяла кожа, деца, възрастни хора, както и на 
жени;

7. подчертава властовата асиметрия между тези, които разработват и използват 
технологии с ИИ, и тези, които си взаимодействат с тях и са подложени на тях;

8. подчертава, че аспектите, свързани със сигурността и безопасността на системите 
с ИИ, използвани в областта на правоприлагането, трябва да бъдат внимателно 
обмислени и да бъдат достатъчно надеждни и устойчиви, за да се предотвратят 
евентуални катастрофални последици от зловредни атаки срещу системи с ИИ;

9. счита, че е необходимо да се създаде ясен и справедлив режим за търсене на правна 
отговорност за потенциалните неблагоприятни последици от тези модерни 
цифрови технологии;

10. подчертава, че в съдебната и правоприлагащата среда окончателното решение 
винаги трябва да бъде взето от човек, който може да бъде подведен под отговорност 



PR\1206735BG.docx 7/10 PE652.625v01-00

BG

за взетите решения, и трябва да включва възможността за прибягване до средства 
за правна защита;

11. призовава за алгоритмична обяснимост и прозрачност, за да се гарантира, че 
разработването, внедряването и използването на системи с ИИ в съдебната система 
и правоприлагането са в съответствие с основните права и се ползват с доверието 
на гражданите, както и за да се гарантира, че резултатите, създадени от алгоритмите 
на ИИ, могат да бъдат разбираеми за ползвателите и за тези, които са подложени 
на тези системи, както и че е налице прозрачност относно изходните данни и 
начина, по който системата е достигнала до определено заключение;

12. призовава за проследимост на системите с ИИ, която да определя възможностите и 
ограниченията на системите и да документира това откъде произхождат 
определящите характеристики за вземане на дадено решение;

13. призовава за извършването на задължителна оценка на въздействието върху 
основните права преди прилагането или внедряването на каквито и да било системи 
с ИИ в областта на правоприлагането или съдебната система с цел да се направи 
оценка на потенциалните рискове за основните права;

14. призовава за периодичен задължителен одит на всички системи с ИИ, използвани 
от правоприлагащите и съдебните органи, за да се изпробват и оценят 
алгоритмичните системи, след като са били в експлоатация, с цел откриване, 
разследване, диагностициране и коригиране на всякакви нежелани и 
неблагоприятни последици;

15. призовава за налагане на мораториум върху внедряването на системи за лицево 
разпознаване за целите на правоприлагането, докато техническите стандарти се 
счетат за напълно съобразени с основните права, получените резултати са 
недискриминационни и съществува обществено доверие в необходимостта и 
пропорционалността на внедряването на такива технологии;

16. призовава за по-голяма цялостна прозрачност от страна на държавите членки и за 
цялостно разбиране на използването на приложенията с ИИ в Съюза, групирани по 
отделни правоприлагащи и съдебни органи на държавите членки, вида на 
използваните инструменти, видовете престъпления, за които се прилагат, и 
дружествата, чиито инструменти се използват;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Изкуственият интелект (ИИ) е една от стратегическите технологии на 21-ви век, която 
предостави значителни ползи по отношение на ефективността, точността и удобството, 
като по този начин допринесе в положителен смисъл за европейската икономика. Наред 
с другото, приложенията с ИИ подобриха здравеопазването, повишиха ефективността на 
селското стопанство, допринесоха за смекчаването на последиците от изменението на 
климата и приспособяването към тях и подобриха ефективността на производството.

ИИ е един от най-важните приоритети на настоящата Комисия. В своите политически 
насоки председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен представи координиран 
европейски подход към човешките и етичните аспекти на технологиите с ИИ, както и по-
задълбочен анализ как да бъдат използвани по-ефективно големите информационни 
масиви с цел новаторство. Одобряването на ИИ като въпрос на равнището на ЕС беше 
придружено от обмисляне на това как да се гарантира доверието в технологиите с ИИ и 
как да се гарантира, че ИИ не застрашава основните права на ЕС. 

Въпреки това ИИ беше разгледан от Европейския парламент няколко години преди 
решението на Комисията да го превърне в основен приоритет. Няколко резолюции 
относно големите информационни масиви, роботиката и изкуствения интелект, приети 
от Парламента от 2016 г. насам, показват значението, което Парламентът отдава на тази 
тема. В резолюциите бяха разгледани различни последици, породени от ИИ, и начинът, 
по който той засяга благосъстоянието, образованието, технологиите, законните и 
основните права, както и промишлеността като цяло. В тези резолюции се подчертава 
необходимостта от възприемане на „ориентиран към човека“ подход, основан на 
зачитането на основните права, а именно Хартата на ЕС и рамката на ЕС за защита на 
данните. 

Като „набор от технологии, които съчетават данни, алгоритми и изчислителна мощ“ 
„напредъкът при изчислителните технологии и все по-големият обем от налични данни 
са основна причина за засиления интерес към ИИ“1. В основата на ИИ е фактът, че се 
основава на събирането, анализа и периодичното натрупване на големи количества 
данни, включително лични данни, от различни източници, които подлежат на 
автоматизирано обработване чрез компютърни алгоритми и съвременни методи за 
обработване на данни. Тези техники използват както съхраняваните, така и предаваните 
в реално време данни, за да се генерират определени зависимости, тенденции и модели 
(анализ на големи информационни масиви). Данните, използвани за ИИ, идват не само 
от самите физически лица; приложенията с ИИ използват предимно данни, идващи от 
промишлеността, стопанската сфера и публичния сектор, обработвани за различни цели. 
Дори ако данните, използвани от приложенията с ИИ, понякога могат да бъдат нелични 
данни, много често дейността на ИИ води до обработване на лични данни, тъй като често 
дейността на ИИ води до автоматизирани решения, които имат пряко въздействие върху 
физическите лица. Ето защо тези характеристики на ИИ изискват от нас да обърнем 
специално внимание на спазването в тази област на основните принципи за защита на 
данните и за неприкосновеност на личния живот. 

1 COM(2020) 65 final. 
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Приложенията с ИИ предлагат големи възможности и в областта на правоприлагането и 
наказателното правосъдие, по-специално за подобряване на работните методи на 
правоприлагащите и съдебните органи, и за по-ефективна борба с определени видове 
престъпления, по-специално в областта на финансовите престъпления, изпирането на 
пари и финансирането на тероризма, както и някои видове киберпрестъпления. В този 
сектор приложенията с ИИ включват, наред с другото, технологии за лицево 
разпознаване, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, разпознаване на 
говорещите, разпознаване на речта, технологии за четене по устните, звуково 
наблюдение (напр. алгоритми за откриване на изстрели), автономно изследване и 
анализиране на разкрити бази данни, прогнозиране (прогнози за полицейската дейност и 
анализ на горещи точки на престъпността), инструменти за разкриване на поведение, 
автономни инструменти за разкриване на финансови измами и финансиране на 
тероризма, наблюдение на социалните медии (извличане и събиране на данни за връзки 
за интелигентен анализ на текст), прихващачи на международния идентификатор на 
мобилни абонати (IMSI) и автоматизирани системи за наблюдение с различни 
способности за разкриване (като детектори за сърдечна дейност и термокамери). В 
съдебната система инструментите с ИИ могат да се използват при изчисляването на 
вероятности за повторно извършване на престъпления и при определяне на срока за 
изпитване или при вземането на решение относно присъдата. 

Независимо от ползите от ИИ, той същевременно носи редица потенциални рискове, 
като например непрозрачен процес на вземане на решения, различни видове 
дискриминация, проникване в личния ни живот, предизвикателства за защитата на 
личните данни, човешкото достойнство и свободата на изразяване на мнение и на 
информация. Тези потенциални рискове се задълбочават в областта на правоприлагането 
и наказателното правосъдие, тъй като те могат да засегнат презумпцията за невиновност, 
основните права на свобода и сигурност на лицето, както и правото на ефективни правни 
средства за защита и на справедлив съдебен процес. 

Настоящият доклад има за цел да разгледа въпросите, свързани с използването на ИИ в 
наказателното право и използването му от полицейските и съдебните органи по 
наказателноправни въпроси. Като се признават потенциалните възможности и 
предимства, които ИИ може да предполага, в доклада също така се подчертават 
значителните рискове и последици, до които може да доведе. 

В доклада се подчертава необходимостта от пълно зачитане на основните права, 
заложени в Хартата на основните права на ЕС, правото на Съюза в областта на 
неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, а именно Директива (ЕС) 
2016/680 (Директива за полицията), и необходимостта от прилагане на няколко основни 
принципа в жизнения цикъл на ИИ, като например алгоритмична обяснимост и 
прозрачност, проследимост, извършване на задължителни оценки на въздействието 
върху основните права преди прилагането или внедряването на каквито и да било 
системи с ИИ и задължително одитиране. Всички тези изисквания са необходими не само 
за да се гарантира законосъобразността на системите с ИИ, но и за да се изгради доверие 
на лицата при използването на тези системи от страна на правоприлагащите органи и 
органите в областта на наказателното правосъдие. 

На последно място, докладчикът призовава за налагане на мораториум върху 
внедряването на системи за лицево разпознаване за целите на правоприлагането. 
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Сегашното състояние на тези технологии и значителното въздействие върху основните 
права, налагат задълбочен и открит обществен дебат, за да се разгледат различните 
поставени въпроси и обосновката за внедряването на тези технологии.


