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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders 
anvendelse heraf i strafferetlige sager
(2020/2016(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 2 og 6, og traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder,

– der henviser til Europarådets konvention om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn 
til automatiseret behandling af persondata (ETS 108),

– der henviser til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Opbygning af tillid til 
menneskecentreret kunstig intelligens" af 8. maj 20191,

– der henviser til Kommissionens "hvidbog om kunstig intelligens – en europæisk tilgang 
til ekspertise og tillid" af 19. februar 20202,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En europæisk strategi 
for data" af 19. februar 20203,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)4,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller 
retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA5,

1 COM(2019)0168.
2 COM(2020)0065.
3 COM(2020)0066.
4 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
5 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89.
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. 
oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og 
afgørelse nr. 1247/2002/EF6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation)7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 
2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) 
og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 
2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA8,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

- der henviser til udtalelserne fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
og Retsudvalget, 

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at digitale teknologier i almindelighed og kunstig intelligens (AI) i 
særdeleshed har usædvanligt lovende udsigter; der henviser til, at AI er en af det 
21. århundredes strategiske teknologier, der genererer betydelige fordele med hensyn til 
effektivitet, nøjagtighed og komfort og dermed skaber positive forandringer i den 
europæiske økonomi; der henviser til, at AI ikke bør ses som et mål i sig selv, men som 
et redskab til at tjene mennesker med det ultimative formål at højne menneskehedens 
velfærd;

B. der henviser til, at udviklingen af kunstig intelligens skal respektere de værdier, som 
Unionen bygger på, navnlig den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, lighed, 
retsstatsprincippet og menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder;

C. der henviser til, at pålidelige AI-systemer skal kunne drages til ansvar, være udformet til 
alle (herunder hensyn til sårbare, marginaliserede befolkningsgrupper i udformningen), 
være ikke-diskriminerende, ufarlige og gennemskuelige og respektere menneskers 
autonomi og grundlæggende rettigheder;

D. der henviser til, at EU sammen med medlemsstaterne har et afgørende ansvar for at 
sikre, at valg af politik vedrørende udvikling, indarbejdelse og brug af AI-anvendelser 
inden for retsvæsen og retshåndhævelse træffes på en gennemskuelig måde under 
iagttagelse af principperne om nødvendighed og proportionalitet, og for at sikre, at de 
vedtagne politikker og foranstaltninger til fulde værner om de grundlæggende 

6 EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39.
7 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
8 EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53.
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rettigheder inden for Unionen;

E. der henviser til, at AI-anvendelser giver store muligheder inden for retshåndhævelse, 
navnlig med hensyn til at forbedre de retshåndhævende myndigheders og retsvæsenets 
arbejdsmetoder og bekæmpe visse former for kriminalitet mere effektivt, navnlig 
økonomisk kriminalitet, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme samt visse 
former for cyberkriminalitet;

F. der henviser til, at det er bydende nødvendigt med en klar model for fastlæggelse af det 
juridiske ansvar for de potentielle skadelige virkninger af AI-systemer på det 
strafferetlige område;

G. der henviser til, at AI-anvendelser brugt af de retshåndhævende myndigheder omfatter 
funktioner såsom ansigtsgenkendelse, automatiseret nummerpladegenkendelse, 
stemmeidentifikation, taleforståelse, mundaflæsning, lydovervågning (dvs. algoritmer 
til afdækning af våbenaffyring), autonom forskning og analyse af identificerede 
databaser, prognosticering (forudsigende politiovervågning og analyse af 
kriminalitetsbrændpunkter), adfærdsafdækning, autonom indkredsning af finansielt svig 
og finansiering af terrorisme, overvågning af sociale medier (web- og data-harvesting til 
afdækning af forbindelser), detektion af falske basestationer (IMSI) for internationale 
mobile abonnenter og automatiserede overvågningssystemer udstyret med forskellige 
detektionskapaciteter (f.eks. hjertelydsdetektion og varmfølsomme kameraer); der 
henviser til, at de ovennævnte anvendelsesmuligheder har vidt forskellige grader af 
pålidelighed og nøjagtighed;

H. der henviser til, at AI-værktøjer og -applikationer også anvendes af retsvæsenet på 
verdensplan, herunder i forbindelse med domsafsigelse, sandsynlighedsberegning af 
kriminelt recidiv og fastsættelse af prøveløsladelsestid;

I. der henviser til, at brugen af AI i forbindelse med retshåndhævelse indebærer en række 
potentielle risici såsom uigennemsigtig beslutningstagning, forskellige former for 
forskelsbehandling og risici vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred og 
personoplysninger, af ytrings- og informationsfriheden og uskyldsformodning;

J. der henviser til, at AI-systemer, der anvendes af retshåndhævende myndigheder, også er 
sårbare over for AI-drevne angreb; der henviser til, at de forårsagede skader i sådanne 
situationer potentielt kan være endnu mere vidtrækkende og medføre eksponentielt 
større omfang af skade på både enkeltpersoner og grupper;

1. gentager, at eftersom behandlingen af store mængder data er kernen i AI, gælder retten 
til beskyttelse af privatlivets fred og retten til beskyttelse af personoplysninger for alle 
områder af kunstig intelligens, og at EU's retlige rammer for databeskyttelse og 
privatlivets fred skal overholdes fuldt ud;

2. bekræfter, at alle AI-løsninger til retshåndhævelse og retsvæsen også fuldt ud skal 
overholde principperne om ikke-forskelsbehandling, fri bevægelighed, 
uskyldsformodning og ret til forsvar, ytrings- og informationsfrihed, forsamlings- og 
foreningsfrihed, lighed for loven og adgang til effektive retsmidler og en retfærdig 
rettergang;
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3. mener i denne forbindelse, at ethvert AI-værktøj, der enten udvikles eller anvendes af 
retshåndhævende myndigheder eller af retsvæsenet som minimum bør være ufarligt, 
sikkert og egnet til formålet, overholde principperne om rimelighed, ansvarlighed, 
gennemsigtighed og forklarlighed, og at indarbejdelsen heraf skal være streng betinget 
af nødvendigheds- og proportionalitetstests;

4. understreger vigtigheden af at forhindre masseovervågning med brug af AI-teknologi og 
af at forbyde de anvendelsesmuligheder, der kan resultere heri;

5. understreger potentialet for fordomsfuld indstilling og forskelsbehandling i forbindelse 
med anvendelse af maskinindlæring og kunstig intelligens; bemærker, at tendentiøse 
tilgange kan være en iboende del af de underliggende datasæt, navnlig når der anvendes 
historiske data indføjet af udviklerne af algoritmerne eller som genereres, når 
systemerne implementeres under virkelige forhold;

6. understreger, at mange algoritmebaserede identifikationsteknologier i uforholdsmæssig 
grad fejlidentificerer ikke-hvide personer, børn, ældre og kvinder;

7. fremhæver det asymmetriske magtforhold mellem dem, der udvikler og anvender AI-
teknologi, og dem, der interagerer med og er genstand for samme;

8. understreger, at sikkerheds- og tryghedsaspekterne ved AI-systemer, der anvendes til 
retshåndhævelse, skal overvejes ganske nøje og være tilstrækkeligt robuste og 
modstandsdygtige, så de kan forhindre de potentielt katastrofale følger af ondsindede 
angreb på AI-systemer;

9. finder det nødvendigt at skabe en klar og retfærdig ordning for fordeling af det juridiske 
ansvar for de potentielle negative konsekvenser af disse avancerede digitale teknologier;

10. understreger, at den endelige afgørelse i forbindelse med retslige og retshåndhævende 
forhold altid skal træffes af et menneske, som kan drages til ansvar for de trufne 
afgørelser, og at dette skal indbefatte muligheden for klageadgang;

11. opfordrer til forklarlighed og gennemskuelighed vedrørende algoritmer med henblik på 
at sikre, at udvikling, indarbejdelse og brug af AI-systemer til retslige og 
retshåndhævelsesformål sker i nøje efterlevelse af de grundlæggende rettigheder og har 
borgernes tillid, samt for at sikre at de resultater, der genereres af AI-algoritmer, kan 
gøres forståelige for brugerne og personer, der er genstand for disse systemer, og at der 
er gennemsigtighed med hensyn til kildedataene og til, hvordan systemet er nået frem til 
en given konklusion;

12. opfordrer til sporbarhed i AI-systemer, der definerer systemernes kapacitet og 
begrænsninger, og fører tilsyn med, hvor de definerende attributter, der ligger til grund 
for beslutninger, stammer fra;

13. opfordrer til, at der gennemføres en obligatorisk konsekvensanalyse af de 
grundlæggende rettigheder forud for implementeringen eller indarbejdelse af AI-
systemer for retshåndhævelse eller retsvæsen med henblik på at vurdere eventuelle 
risici, der truer de grundlæggende rettigheder;
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14. opfordrer til regelmæssig obligatorisk revision af alle AI-systemer, der anvendes af de 
retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet til at afprøve og evaluere algoritmiske 
systemer, når de er i drift, med henblik på at afdække, undersøge, diagnosticere og 
afhjælpe uønskede og skadelige virkninger;

15. opfordrer til suspendere indarbejdelse af systemer til ansigtsgenkendelse inden for 
retshåndhævelse, indtil de tekniske standarder kan anses for at være fuldt ud i 
overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, de afledte resultater er ikke-
diskriminerende, og indtil offentligheden har tillid til nødvendigheden og 
proportionaliteten af at indarbejde sådanne teknologier;

16. opfordrer til større generel gennemsigtighed fra medlemsstaternes side og til en 
omfattende forståelse af brugen af AI-anvendelser i Unionen opdelt på de enkelte 
medlemsstaters retshåndhævende og retslige myndigheder, den anvendte type 
applikation, de analyserede former for kriminalitet og på de virksomheder der leverer 
applikationerne;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Kunstig intelligens (AI) er en af det 21. århundredes strategiske teknologier, der genererer 
betydelige fordele med hensyn til effektivitet, nøjagtighed og komfort og dermed skaber 
positive forandringer i den europæiske økonomi; AI-applikationer har blandt andet forbedret 
sundhedsplejen, øget effektiviteten i landbruget, bidraget til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og forbedret produktionseffektiviteten.

AI er en af de vigtigste prioriteter for den nuværende Kommission. Kommissionens formand 
Ursula von der Leyen annoncerede i sine politiske retningslinjer en koordineret EU-tilgang til 
de menneskelige og etiske konsekvenser af kunstig intelligens samt overvejelser om bedre 
brug af massedata til innovation. Tilslutningen til kunstig intelligens som et spørgsmål på EU-
plan er blevet ledsaget af overvejelser om, hvordan man kan sikre tilliden til AI-teknologier, 
og at kunstig intelligens ikke bringer EU's grundlæggende rettigheder i fare. 

Kunstig intelligens har dog været i Europa-Parlamentets fokus i flere år før, at Kommissionen 
besluttede at opprioriteret området. Adskillige beslutninger om big data, robotteknologi og 
kunstig intelligens, der blev vedtaget af Parlamentet siden 2016, viser den betydning, som 
Parlamentet tillægger dette emne. Beslutningerne har set nærmere på de forskellige 
implikationer af kunstig intelligens, og hvordan den påvirker velfærd, uddannelse, teknologi, 
juridiske og grundlæggende rettigheder samt erhvervsliv som helhed. Disse beslutninger har 
understreget behovet for at anlægge en "menneskecentreret" tilgang baseret på respekten for 
de grundlæggende rettigheder, nemlig EU's charter og EU's databeskyttelsesramme. 

Som en "sammensætning af teknologier, der kombinerer data, algoritmer og computerkraft", 
er "[f]remskridtene inden for databehandling og den stigende datatilgængelighed [...] derfor 
vigtige drivkræfter for den hastige udvikling inden for kunstig intelligens"1. Kernen i kunstig 
intelligens er det faktum, at det er baseret på indsamling, analyse og løbende akkumulering af 
store mængder data, herunder personoplysninger, fra forskellige kilder, som er genstand for 
automatiseret behandling ved hjælp af computeralgoritmer og avancerede 
databehandlingsteknikker. Disse teknikker anvender både lagrede og streamede data for at 
generere korrelationer, tendenser og mønstre (big data-analysemetoder). Data, der anvendes i 
kunstig intelligens, kommer ikke kun fra enkeltpersonerne selv; AI-applikationer anvender for 
det meste data fra industri og brancher, erhvervsliv og den offentlige sektor, behandlet til en 
række forskellige formål. Selv om data, der anvendes i AI-applikationer, undertiden kan være 
andre data end personoplysninger, indebærer AI-aktiviteten meget ofte behandling af 
personoplysninger, da AI-aktiviteten ofte fører til automatiske afgørelser, der har direkte 
virkning på enkeltpersoner. Disse træk ved kunstig intelligens kræver derfor, at vi lægger 
særlig vægt på overholdelsen af de grundlæggende principper om databeskyttelse og 
privatlivets fred. 

Der er betydelige anvendelsesmuligheder ved kunstig intelligens også inden for 
retshåndhævelse og strafferetlige sager, navnlig med hensyn til at forbedre de 
retshåndhævende myndigheders og retsvæsenets arbejdsmetoder og bekæmpe visse former 
for kriminalitet mere effektivt, navnlig økonomisk kriminalitet, hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme samt visse former for cyberkriminalitet; I denne sektor omfatter 
anvendelsen af AI-teknologier bl.a. ansigtsgenkendelse, automatiseret 

1 COM(2020) 65 final. 
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nummerpladegenkendelse, stemmeidentifikation, taleforståelse, mundaflæsning, 
lydovervågning (dvs. algoritmer til afdækning af våbenaffyring), autonom forskning og 
analyse af identificerede databaser, prognosticering (forudsigende politiovervågning og 
analyse af kriminalitetsbrændpunkter), adfærdsafdækning, autonom indkredsning af finansielt 
svig og finansiering af terrorisme, overvågning af sociale medier (web- og data-harvesting til 
afdækning af forbindelser), detektion af falske basestationer (IMSI) for internationale mobile 
abonnenter og automatiserede overvågningssystemer udstyret med forskellige 
detektionskapaciteter (f.eks. hjertelydsdetektion og varmfølsomme kameraer); Inden for 
retsvæsenet kan der anvendes AI-værktøjer til beregning af sandsynligheder for kriminelt 
recidiv og til afgørelse af prøveløsladelsesperiode eller strafudmåling. 

Uanset fordelene ved brug af kunstig intelligens, er det en kendsgerning, at denne samtidig 
indebærer en række potentielle risici, f.eks. for uigennemsigtig beslutningstagning, forskellige 
former for forskelsbehandling, krænkelse af privatlivets fred, vanskelighed ved beskyttelse af 
personoplysninger, krænkelse af den menneskelige værdighed og af ytrings- og 
informationsfrihed. Disse potentielle risici er endnu mere udtalte i forbindelse med 
retshåndhævelse og strafferetspleje, da de kan påvirke uskyldsformodningen, den enkeltes 
grundlæggende ret til frihed og sikkerhed, effektive retsmidler og retfærdig rettergang. 

Formålet med denne betænkning er at tage fat på de spørgsmål, der rejser sig, når kunstig 
intelligens anvendes inden for strafferetspleje og af politi og retslige myndigheder i 
straffesager. Betænkningen anerkender de potentielle muligheder og fordele, som kunstig 
intelligens kan frembyde, men fremhæver samtidig de betydelige risici og virkninger, som 
den kan indebære. 

Betænkningen fremhæver, at det er nødvendigt fuldt ud at respektere de grundlæggende 
rettigheder nedfældet i EU's charter om grundlæggende rettigheder, EU-retten om privatlivets 
fred og databeskyttelse, nemlig direktiv (EU) 2016/680 (politidirektivet), og nødvendigheden 
af at indarbejde en række centrale principper i AI-livscyklussen, såsom algoritmernes 
forklarlighed og gennemskuelighed, sporbarhed, gennemførelse af obligatoriske 
konsekvensanalyser vedrørende grundlæggende rettigheder forud for implementering eller 
indarbejdelse af et AI-system og obligatoriske revisioner. Alle disse forudsætninger er ikke 
kun nødvendige for at sikre, at AI-systemerne er lovlige, men også for at sikre borgernes tillid 
til de retshåndhævende og strafferetlige myndigheders brug af dem. 

Ordføreren opfordrer til et moratorium for indarbejdelse af ansigtsgenkendelsessystemer i 
retshåndhævelse. Den nuværende situation med hensyn til disse teknologier, de betydelige 
konsekvenser for de grundlæggende rettigheder, kræver en tilbundsgående og åben 
samfundsdebat for at tage hensyn til de forskellige, rejste spørgsmål og begrundelsen for 
implementeringen af kunstig intelligens.


