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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις
(2020/2016(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τα άρθρα 2 και 6, και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
των θεμελιωδών ελευθεριών,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των 
ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα (ETS αριθ. 108),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 8ης Απριλίου 2019, με τίτλο «Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην 
ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη»1,

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Τεχνητή νοημοσύνη – Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της 
εμπιστοσύνης»2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα 
δεδομένα»3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για 
τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή 

1 COM(2019)0168.
2 COM(2020)0065.
3 COM(2020)0066.
4 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
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της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου5,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της 
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)7,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 
2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ8,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες εν γένει και η τεχνητή νοημοσύνη 
(ΤΝ) ειδικότερα είναι πολλά υποσχόμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ είναι μία από 
τις στρατηγικές τεχνολογίες του 21ου αιώνα που αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον 
αφορά την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την ευκολία και, ως εκ τούτου, επιφέρει 
μια θετική αλλαγή στην ευρωπαϊκή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΤΝ δεν θα 
πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων 
με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ευημερίας τους·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της ΤΝ πρέπει να σέβεται τις αξίες στις οποίες 
βασίζεται η Ένωση, ιδίως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, 
την ισότητα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αξιόπιστα συστήματα ΤΝ πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
λογοδοσίας, να είναι σχεδιασμένα για όλους (συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και 
περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών ομάδων), να μην εισάγουν διακρίσεις, να είναι 
ασφαλή και διαφανή και να σέβονται την ανθρώπινη αυτονομία και τα θεμελιώδη 

5 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
6 ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39.
7 ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
8 ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.
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δικαιώματα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, από κοινού με τα κράτη μέλη, έχει κρίσιμη ευθύνη 
να διασφαλίζει ότι οι επιλογές πολιτικής που αφορούν την ανάπτυξη, την υλοποίηση 
και τη χρήση εφαρμογών ΤΝ στον τομέα της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου 
πραγματοποιούνται με διαφανή τρόπο, τηρούν τις αρχές της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας και εγγυώνται ότι οι πολιτικές και τα μέτρα που εγκρίνονται 
διασφαλίζουν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές ΤΝ προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες στον 
τομέα της επιβολής του νόμου, ιδίως για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας των 
αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών, καθώς και για την 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση ορισμένων μορφών εγκλήματος, ιδίως του 
οικονομικού εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και ορισμένων μορφών εγκλήματος 
στον κυβερνοχώρο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα σαφές μοντέλο για 
τη στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης για τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις των 
συστημάτων ΤΝ στον τομέα του ποινικού δικαίου·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφαρμογές ΤΝ που χρησιμοποιούνται στον τομέα της 
επιβολής του νόμου, όπως για παράδειγμα οι τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, η 
αυτόματη αναγνώριση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, η ταυτοποίηση ομιλητή, η 
ταυτοποίηση ομιλίας, οι τεχνολογίες ανάγνωσης των χειλιών, η ηχητική επιτήρηση 
(δηλαδή οι αλγόριθμοι πυρανίχνευσης), η αυτόνομη έρευνα και ανάλυση 
ταυτοποιημένων βάσεων δεδομένων, η πρόβλεψη (προληπτική αστυνόμευση και 
ανάλυση δεδομένων εγκληματικότητας), τα εργαλεία ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα 
αυτόνομα εργαλεία για τον εντοπισμό οικονομικής απάτης και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, η παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση και 
συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI 
(διεθνής ταυτότητα κινητού συνδρομητή) και τα αυτοματοποιημένα συστήματα 
επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και θερμικές κάμερες). λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω εφαρμογές χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά διαφορετικούς βαθμούς αξιοπιστίας 
και ακρίβειας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εργαλεία και εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούνται επίσης από τις 
δικαστικές αρχές παγκοσμίως, μεταξύ άλλων κατά την επιβολή ποινών, την εκτίμηση 
της πιθανότητας υποτροπής και τον προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου αναστολής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου ενέχει 
ορισμένους πιθανούς κινδύνους, όπως για παράδειγμα η λήψη αποφάσεων χωρίς 
διαφάνεια, οι διάφορες μορφές διακρίσεων και οι κίνδυνοι για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ελευθερίας έκφρασης 
και πληροφόρησης, και του τεκμηρίου αθωότητας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται από τις αρχές 
επιβολής του νόμου είναι επίσης ευάλωτα σε επιθέσεις που βασίζονται στην ΤΝ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η ζημία που προκαλείται ενδέχεται να 
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είναι ακόμη πιο σημαντική, μπορεί δε να οδηγήσει σε εκθετική αύξηση της βλάβης που 
υφίστανται τόσο μεμονωμένα άτομα όσο και ομάδες·

1. επαναλαμβάνει ότι, δεδομένου ότι η επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων βρίσκεται 
στον πυρήνα της ΤΝ, το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα 
στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύουν σε όλους τους τομείς 
της ΤΝ, και ότι πρέπει να τηρείται πλήρως το ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την 
προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα·

2. επαναλαμβάνει ότι όλες οι λύσεις ΤΝ στον τομέα της επιβολής του νόμου και της 
δικαιοσύνης πρέπει επίσης να σέβονται πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελεύθερης κυκλοφορίας, το τεκμήριο της αθωότητας και τα 
δικαιώματα της υπεράσπισης, της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας ενώπιον του νόμου, 
καθώς και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου·

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα εργαλεία ΤΝ που αναπτύσσονται ή χρησιμοποιούνται 
από αρχές επιβολής του νόμου ή από δικαστικές αρχές θα πρέπει τουλάχιστον να είναι 
ασφαλή, προστατευμένα και κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, να τηρούν τις 
αρχές της δίκαιης μεταχείρισης, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της 
εξηγησιμότητας, και η υλοποίησή τους να υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας 
και αναλογικότητας·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προληφθεί η μαζική παρακολούθηση με τη χρήση 
τεχνολογιών ΤΝ και να απαγορευθούν εφαρμογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
αυτήν·

5. τονίζει ότι η χρήση εφαρμογών μηχανικής μάθησης και ΤΝ ενέχει τον κίνδυνο 
μεροληψίας και εισαγωγής διακρίσεων· επισημαίνει ότι η μεροληψία μπορεί να είναι 
εγγενής σε υποκείμενα σύνολα δεδομένων, ιδίως εάν χρησιμοποιούνται ιστορικά 
δεδομένα που εισάγονται από τους φορείς ανάπτυξης των αλγορίθμων ή παράγονται 
όταν τα συστήματα εφαρμόζονται σε πραγματικά περιβάλλοντα·

6. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλές αλγοριθμικές τεχνολογίες ταυτοποίησης 
ταυτοποιούν εσφαλμένα δυσανάλογα μεγάλο αριθμό μη λευκών ατόμων, παιδιών, 
ηλικιωμένων, καθώς και γυναικών·

7. επισημαίνει την ασυμμετρία ισχύος μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν και 
χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ και εκείνων που αλληλεπιδρούν και υπόκεινται σε 
αυτές·

8. τονίζει ότι οι πτυχές της ασφάλειας και της προστασίας των συστημάτων ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται στον τομέα της επιβολής του νόμου θα πρέπει να εξεταστούν 
προσεκτικά και ότι τα συστήματα ΤΝ θα πρέπει να είναι επαρκώς στέρεα και ανθεκτικά 
ώστε να αποτρέπονται οι δυνητικά καταστροφικές συνέπειες των κακόβουλων 
επιθέσεων κατά των συστημάτων ΤΝ·

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο σύστημα για τη 
στοιχειοθέτηση της νομικής ευθύνης για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που 
προκαλούνται από τις εν λόγω προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες·
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10. υπογραμμίζει ότι, στον τομέα της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, η τελική 
απόφαση θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να λογοδοτεί 
για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, θα πρέπει δε να προβλέπεται η δυνατότητα 
προσφυγής σε μέσα έννομης προστασίας·

11. ζητεί οι αλγόριθμοι να είναι εξηγήσιμοι και διαφανείς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
η ανάπτυξη, υλοποίηση και χρήση συστημάτων ΤΝ στον τομέα της δικαιοσύνης και της 
επιβολής του νόμου συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα και εμπνέουν 
εμπιστοσύνη στους πολίτες, καθώς και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
αποτελέσματα που παράγουν οι αλγόριθμοι ΤΝ μπορούν να γίνουν κατανοητά στους 
χρήστες και στα πρόσωπα που υπόκεινται στα εν λόγω συστήματα, και ότι υπάρχει 
διαφάνεια σχετικά με τα στοιχεία πηγής και τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα 
κατέληξε σε συγκεκριμένο συμπέρασμα·

12. ζητεί τα συστήματα ΤΝ να είναι ιχνηλάσιμα ώστε να προσδιορίζονται οι ικανότητες και 
οι περιορισμοί των συστημάτων και να ανιχνεύεται η προέλευση των καθοριστικών 
χαρακτηριστικών μιας απόφασης·

13. ζητεί να διενεργείται υποχρεωτική εκτίμηση αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα 
πριν από την εφαρμογή ή υλοποίηση οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ για τους σκοπούς 
της επιβολής του νόμου ή της απονομής δικαιοσύνης, προκειμένου να αξιολογούνται οι 
πιθανοί κίνδυνοι για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

14. ζητεί να διενεργείται περιοδικά υποχρεωτικός έλεγχος όλων των συστημάτων ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές για τη 
δοκιμή και την αξιολόγηση των αλγοριθμικών συστημάτων μόλις αυτά τεθούν σε 
λειτουργία, με σκοπό τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση 
τυχόν ανεπιθύμητων και βλαβερών συνεπειών·

15. ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ στην υλοποίηση συστημάτων αναγνώρισης προσώπου 
για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου, έως ότου τα τεχνικά πρότυπα να μπορούν να 
θεωρηθούν πλήρως συμβατά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν να μην εισάγουν διακρίσεις και να διασφαλιστεί η δημόσια εμπιστοσύνη 
όσον αφορά την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της υλοποίησης των εν λόγω 
τεχνολογιών·

16. ζητεί να αυξηθεί η συνολική διαφάνεια στα κράτη μέλη και να υπάρξει μια 
ολοκληρωμένη κατανόηση της χρήσης των εφαρμογών ΤΝ στην Ένωση, με βάση τις 
αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών, το είδος 
χρησιμοποιούμενης συσκευής, τις κατηγορίες εγκλημάτων στα οποία εφαρμόζονται και 
τις εταιρείες των οποίων τα εργαλεία χρησιμοποιούνται··

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) είναι μία από τις στρατηγικές τεχνολογίες του 21ου αιώνα που 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την ευκολία 
και, ως εκ τούτου, συνεισφέρει θετικά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μεταξύ άλλων, οι 
εφαρμογές ΤΝ έχουν βελτιώσει την υγειονομική περίθαλψη, έχουν αυξήσει την 
αποδοτικότητα της γεωργίας, έχουν συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και 
στην προσαρμογή σε αυτήν, και έχουν βελτιώσει την αποδοτικότητα της παραγωγής.

Η ΤΝ αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της τρέχουσας Επιτροπής. Η Πρόεδρος 
της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε στις πολιτικές της κατευθύνσεις μια 
συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις ανθρώπινες και τις δεοντολογικές 
επιπτώσεις της ΤΝ, καθώς και έναν αναστοχασμό σχετικά με την καλύτερη χρήση των 
μαζικών δεδομένων για την καινοτομία. Η αναγνώριση της ΤΝ ως ζητήματος που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ έχει συνοδευτεί από προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο 
διασφάλισης της εμπιστοσύνης στις τεχνολογίες ΤΝ, καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο θα διασφαλιστεί ότι η ΤΝ δεν υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ. 

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης 
αρκετά χρόνια προτού η Επιτροπή αποφασίσει να το αναγάγει σε υψηλή προτεραιότητα. Από 
το 2016 το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει πολλά ψηφίσματα σχετικά με τα μαζικά δεδομένα, τη 
ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που δείχνει ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στο 
θέμα αυτό. Στο πλαίσιο των ψηφισμάτων εξετάστηκαν διάφορες επιπτώσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή επηρεάζει την ευημερία, την εκπαίδευση, την 
τεχνολογία, τα νομικά και θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και τη βιομηχανία γενικότερα. Στα 
ψηφίσματα αυτά τονίστηκε η ανάγκη να υιοθετηθεί μια «ανθρωποκεντρική» προσέγγιση με 
βάση τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ και το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. 

Δεδομένου ότι η ΤΝ αποτελεί μια «συλλογή τεχνολογιών που συνδυάζουν δεδομένα, 
αλγόριθμους και υπολογιστική ισχύ», οι «πρόοδοι στην υπολογιστική και η αυξημένη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων είναι, επομένως, βασικοί παράγοντες που διευκολύνουν τη 
σημερινή άνοδο της ΤΝ»1. Ο πυρήνας της ΤΝ είναι η συλλογή, ανάλυση και συστηματική 
συσσώρευση, από διάφορες πηγές, μεγάλων όγκων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία με τη χρήση υπολογιστικών αλγορίθμων και προηγμένων τεχνικών 
επεξεργασίας δεδομένων. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν τόσο αποθηκευμένα δεδομένα 
όσο και δεδομένα συνεχούς ροής για να δημιουργήσουν ορισμένες συσχετίσεις, τάσεις και 
πρότυπα (ανάλυση μαζικών δεδομένων). Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την τεχνητή 
νοημοσύνη δεν προέρχονται μόνο από μεμονωμένα άτομα· Οι εφαρμογές ΤΝ χρησιμοποιούν 
κυρίως δεδομένα από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για διαφορετικούς σκοπούς. Ακόμη και αν τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται από εφαρμογές ΤΝ ενδέχεται ορισμένες φορές να είναι μη προσωπικά 
δεδομένα, πολύ συχνά η δραστηριότητα ΤΝ συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι η δραστηριότητα αυτή οδηγεί συχνά σε 
αυτοματοποιημένες αποφάσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο σε μεμονωμένα άτομα. 

1 COM(2020) 65 final. 
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Δεδομένων αυτών των χαρακτηριστικών της ΤΝ, πρέπει επομένως να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε αυτόν τον τομέα όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών αρχών της προστασίας 
των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. 

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει επίσης μεγάλες ευκαιρίες στον τομέα της επιβολής του 
νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας 
των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών και την αποτελεσματικότερη 
καταπολέμηση ορισμένων ειδών εγκλημάτων, ιδίως στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος, 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, καθώς και ορισμένων ειδών εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Σε αυτόν τον 
τομέα, στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι 
τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, η αυτόματη αναγνώριση πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας, η ταυτοποίηση ομιλητή, η ταυτοποίηση ομιλίας, οι τεχνολογίες ανάγνωσης των 
χειλιών, η ηχητική επιτήρηση (δηλαδή οι αλγόριθμοι πυρανίχνευσης), η αυτόνομη έρευνα και 
ανάλυση ταυτοποιημένων βάσεων δεδομένων, η πρόβλεψη (προληπτική αστυνόμευση και 
ανάλυση δεδομένων εγκληματικότητας), τα εργαλεία ανίχνευσης συμπεριφοράς, τα αυτόνομα 
εργαλεία για τον εντοπισμό οικονομικής απάτης και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η 
παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (απόσπαση και συλλογή δεδομένων για 
τη διερεύνηση συνδέσεων), οι συσκευές υποκλοπής IMSI και τα αυτοματοποιημένα 
συστήματα επιτήρησης που ενσωματώνουν διάφορες ικανότητες ανίχνευσης (όπως κάμερες 
ανίχνευσης καρδιακών παλμών και θερμικές κάμερες). Στον τομέα της δικαιοσύνης, τα 
εργαλεία της ΤΝ μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της πιθανότητας υποτροπής 
και τον προσδιορισμό της διάρκειας περιόδου αναστολής ή τη λήψη απόφασης σχετικά με 
την επιβολή ποινής. 

Παρά τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν ταυτόχρονα πολλοί δυνητικοί κίνδυνοι, 
όπως για παράδειγμα η λήψη αποφάσεων χωρίς διαφάνεια, οι διάφορες μορφές διακρίσεων, η 
εισβολή στην ιδιωτική μας ζωή, οι προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα,της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελευθερίας έκφρασης και 
πληροφόρησης. Οι εν λόγω δυνητικοί κίνδυνοι είναι πιο σοβαροί στον τομέα της επιβολής 
του νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης, καθώς μπορούν να υπονομεύσουν το τεκμήριο της 
αθωότητας, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου στην ελευθερία και την ασφάλεια, καθώς 
και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου. 

Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που εγείρουν η χρήση της 
ΤΝ στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές 
υποθέσεις. Αναγνωρίζοντας το δυναμικό και τα οφέλη της ΤΝ, η παρούσα έκθεση εφιστά 
επίσης την προσοχή στους σημαντικούς κινδύνους και τις επιπτώσεις που αυτή ενδέχεται να 
συνεπάγεται. 

Στην έκθεση τονίζονται η ανάγκη να γίνονται πλήρως σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στο δίκαιο της 
Ένωσης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων, δηλαδή 
στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680 (οδηγία για την αστυνομία), καθώς και η ανάγκη να 
εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΤΝ διάφορες βασικές αρχές, όπως 
η αλγοριθμική εξηγησιμότητα και διαφάνεια, η ιχνηλασιμότητα, η διενέργεια υποχρεωτικών 
εκτιμήσεων αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα πριν από την εφαρμογή ή υλοποίηση 
οποιουδήποτε συστήματος ΤΝ και οι υποχρεωτικοί έλεγχοι. Όλες αυτές οι απαιτήσεις είναι 
απαραίτητες όχι μόνο για να διασφαλιστεί η νομιμότητα των συστημάτων ΤΝ, αλλά και για 
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να αποκτήσουν τα άτομα εμπιστοσύνη απέναντι στη χρήση τους από τις αρχές επιβολής του 
νόμου και τις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης. 

Τέλος, ο εισηγητής ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ στην υλοποίηση συστημάτων 
αναγνώρισης προσώπου για σκοπούς επιβολής του νόμου. Δεδομένης της τρέχουσας 
κατάστασης των εν λόγω τεχνολογιών και του σημαντικού αντικτύπου τους στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, απαιτείται να διεξαχθεί διεξοδικός και ανοικτός κοινωνικός διάλογος 
προκειμένου να εξεταστούν τα διάφορα ζητήματα που τίθενται και οι λόγοι που δικαιολογούν 
τη υλοποίηση των εν λόγω τεχνολογιών. 


