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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile 
polițienești și judiciare în procedurile penale
(2020/2016(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 2 și articolul 6, 
precum și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale,

– având în vedere Convenția Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de 
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (ETS 108),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Cum 
construim încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman” 
din 8 aprilie 20191,

– având în vedere Cartea albă a Comisiei intitulată „Inteligența artificială - O abordare 
europeană axată pe excelență și încredere” din 19 februarie 20202,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „O strategie 
europeană privind datele” din 19 februarie 20203,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului și al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)4,

– având în vedere Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, 
investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului5,

1 COM(2019)0168.
2 COM(2020)0065.
3 COM(2020)0066.
4 JO L 119, 4.5.2016, p. 1.
5 JO L 119, 4.5.2016, p. 89.
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– având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE6,

– având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în 
sectorul comunicațiilor publice (directiva asupra confidențialității și comunicațiilor 
electronice)7,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în 
Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 
2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale 
Consiliului8,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

- având în vedere avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al 
Comisiei pentru afaceri juridice, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
(A9-0000/2020),

A. întrucât tehnologiile digitale în general și inteligența artificială (IA) în special sunt 
extraordinar de promițătoare; întrucât IA este una dintre tehnologiile strategice ale 
secolului 21, generând beneficii substanțiale în materie de eficiență, acuratețe și 
accesibilitate și generând astfel o schimbare pozitivă în economia europeană; întrucât 
IA nu ar trebui să fie considerată un scop în sine, ci un instrument în folosul oamenilor, 
care are ca scop final creșterea calității vieții acestora;

B. întrucât dezvoltarea IA trebuie să respecte valorile pe care se întemeiază Uniunea, mai 
ales demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile 
omului și drepturile fundamentale;

C. întrucât sistemele de IA de încredere trebuie să fie responsabile, concepute pentru toți 
(proiectarea lor să țină seama de populația vulnerabilă și marginalizată), să fie 
nediscriminatorii, să fie sigure și transparente și să respecte autonomia umană și 
drepturile fundamentale;

D. întrucât Uniunea, împreună cu statele membre, poartă o responsabilitate esențială în a 
garanta că deciziile de politică legate de dezvoltarea, implementarea și utilizarea 
aplicațiilor IA în domeniul sistemului judiciar și al aplicării legii se iau transparent, 
respectă principiile necesității și proporționalității și garantează că politicile și măsurile 

6 JO L 295, 21.11.2018, p. 39.
7 JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
8 JO L 135, 24.5.2016, p. 53.
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adoptate vor proteja pe deplin drepturile fundamentale în Uniune;

E. întrucât aplicațiile IA oferă posibilități deosebite în domeniul aplicării legii, în special în 
ceea ce privește îmbunătățirea metodelor de lucru ale agențiilor de aplicare a legii și ale 
autorităților judiciare și în combaterea mai eficientă a anumitor tipuri de 
infracționalitate, în special a infracționalității financiare, a spălării banilor și a finanțării 
terorismului, precum și a anumitor tipuri de infracționalitate informatică;

F. întrucât este imperativ să existe un model clar de atribuire a responsabilității juridice 
pentru potențialele efecte nocive ale sistemelor de IA în domeniul dreptului penal;

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de autoritățile de aplicare a legii includ aplicații cum 
ar fi tehnologiile de recunoaștere facială, recunoașterea automată a numărului de 
înmatriculare, identificarea vorbitorului, identificarea vocală, tehnologii de lectură 
labială, supraveghere sonoră (adică algoritmi de detectare a focurilor de armă), cercetare 
și analiză autonomă a bazelor de date identificate, prognoză (activități polițienești 
predictive și de analiză a focarelor infracționale), instrumente de detectare a 
comportamentului, instrumente autonome de identificare a fraudelor financiare și a 
finanțării terorismului, monitorizarea platformelor de comunicare socială (extragere și 
recoltare de date în vederea explorării conexiunilor), sisteme de identificare a identității 
internaționale de abonat mobil (IMSI), precum și sisteme automate de supraveghere 
care includ diferite capacități de detectare (cum ar fi detectarea bătăilor inimii și 
camerele cu termoviziune); întrucât aplicațiile menționate mai sus prezintă grade 
diferite de fiabilitate și acuratețe;

H. întrucât instrumentele și aplicațiile din domeniul IA sunt utilizate și de sistemele 
judiciare din întreaga lume, inclusiv la stabilirea pedepselor, calcularea probabilităților 
de recidivă și la determinarea probațiunii;

I. întrucât utilizarea IA în aplicarea legii implică o serie de riscuri potențiale, cum ar fi 
opacitatea procesului decizional, diferitele tipuri de discriminare și riscurile la adresa 
protecției vieții private și a datelor cu caracter personal, la adresa protecției libertății de 
exprimare și de informare și la adresa prezumției de nevinovăție;

J. întrucât sistemele de IA utilizate de autoritățile de aplicare a legii sunt, la rândul lor, 
vulnerabile la atacuri care folosesc IA; întrucât, în aceste situații, daunele rezultate pot fi 
chiar mai mari și pot duce la creșterea exponențială a nivelului de nocivitate la adresa 
indivizilor și grupurilor,

1. reiterează faptul că, dat fiind că IA se bazează pe prelucrarea unor cantități mari de date, 
dreptul la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal se aplică tuturor 
domeniilor IA și că trebuie respectat pe deplin cadrul juridic al Uniunii privind protecția 
datelor și a vieții private;

2. reafirmă că toate soluțiile IA folosite în asigurarea respectării legii și în sistemul judiciar 
trebuie, de asemenea, să respecte pe deplin principiile nediscriminării, libertății de 
circulație, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la o cale 
de atac eficientă și la un proces echitabil;
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3. consideră, în acest sens, că orice instrument IA, dezvoltat sau utilizat de autoritățile de 
aplicare a legii sau de sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie sigur, securizat și 
adecvat scopului, să respecte principiile echității, răspunderii, transparenței și 
explicabilității, iar utilizarea sa să fie supusă unui test riguros al necesității și 
proporționalității;

4. subliniază că este important să se împiedice supravegherea în masă prin intermediul 
tehnologiilor IA și să se interzică cererile care ar avea-o drept rezultat;

5. subliniază potențialul de părtinire și discriminare care rezultă din utilizarea aplicațiilor de 
învățare automată și de IA; constată că erorile sistematice pot fi inerente seturilor de date 
subiacente, mai ales atunci când sunt utilizate date istorice, introduse de dezvoltatorii de 
algoritmi sau generate atunci când sistemele sunt puse în aplicare în condiții reale;

6. subliniază că multe tehnologii de identificare bazate pe algoritmi identifică greșit în mod 
disproporționat persoanele de culoare, copiii, persoanele în vârstă și femeile;

7. subliniază asimetria de putere dintre cei care dezvoltă și utilizează tehnologiile IA și cei 
cu care ele interacționează și care fac obiectul acțiunii acestora;

8. subliniază că aspectele de securitate și siguranță ale sistemelor de IA utilizate în domeniul 
aplicării legii trebuie să fie atent luate în considerare și suficient de solide și de rezistente 
pentru a împiedica producerea de posibile consecințe catastrofale în urma atacurilor ostile 
asupra sistemelor de IA;

9. consideră necesară crearea unui regim clar și echitabil pentru atribuirea responsabilității 
juridice pentru potențialele consecințe negative produse de aceste tehnologii digitale 
avansate;

10. subliniază că, în contextele judiciare și de aplicare a legii, decizia finală trebuie luată 
întotdeauna de către o ființă umană, care poate fi trasă la răspundere pentru deciziile luate 
și trebuie să fie prevăzută posibilitatea de a recurge la o cale de atac;

11. Solicită ca algoritmii să fie explicabili și transparenți, pentru a se garanta că dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea sistemelor de IA pentru sistemul judiciar și asigurarea 
respectării legii respectă drepturile fundamentale și cetățenii au încredere în ele, precum 
și pentru a se garanta că rezultatele generate de algoritmii IA pot fi explicate utilizatorilor 
și celor care fac obiectul acțiunii acestor sisteme, precum și că există transparență cu 
privire la datele-sursă și modul în care sistemul a ajuns la o anumită concluzie;

12. solicită ca sistemele de IA să facă obiectul unei trasabilități care definește capacitățile și 
limitele acestora și poate identifica sursa elementelor care au determinat luarea unei 
decizii;

13. solicită efectuarea unei evaluări obligatorii a impactului asupra drepturilor fundamentale 
înainte de implementarea sau utilizarea oricărui sistem de IA destinat autorităților de 
aplicare a legii sau judiciare, pentru a evalua orice risc potențial la adresa drepturilor 
fundamentale;

14. solicită auditarea periodică obligatorie a tuturor sistemelor de IA utilizate de autoritățile 
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de aplicare a legii și de cele judiciare pentru a testa și a evalua sistemele algoritmice odată 
ce acestea funcționează, pentru a detecta, a investiga, a diagnostica și a corecta toate 
efectele nedorite și negative;

15. solicită un moratoriu asupra introducerii de sisteme de recunoaștere facială destinate 
autorităților de aplicare a legii până când se poate considera că standardele tehnice 
respectă pe deplin drepturile fundamentale, rezultatele nu sunt discriminatorii și există 
încredere publică în necesitatea și proporționalitatea introducerii unor astfel de tehnologii;

16. solicită ca statele membre să dea dovadă de o mai mare transparență globală și să se 
adopte o înțelegere cuprinzătoare a utilizării aplicațiilor IA în Uniune, defalcată pe 
autorități naționale de aplicare a legii și judiciare, pe tipul de instrument utilizat, pe 
tipurile de infracționalitate la care sunt aplicate și pe societăți ale căror instrumente sunt 
utilizate;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Inteligența artificială (IA) este una dintre tehnologiile strategice ale secolului 21, generând 
beneficii substanțiale în materie de eficiență, acuratețe și accesibilitate și aducând astfel o 
contribuție pozitivă la economia europeană. Printre altele, aplicațiile IA au ameliorat asistența 
medicală, au sporit eficiența agriculturii, au contribuit la atenuarea schimbărilor climatice și la 
adaptarea la acestea și au îmbunătățit eficiența producției.

IA este una dintre principalele priorități ale actualei Comisii. Președinta Comisiei, Ursula von 
der Leyen, a anunțat în orientările sale politice o abordare europeană coordonată privind 
implicațiile etice și umane ale IA, precum și o reflecție asupra unei mai bune utilizări a 
volumelor mari de date în inovare. Recunoașterea importanței IA la nivelul UE a fost însoțită 
de un proces de reflecție asupra modului în care să se garanteze încrederea în tehnologiile IA și 
faptul că IA nu compromite drepturile fundamentale în UE. 

Totuși, Parlamentul European a abordat problema IA cu mai mulți ani înainte ca Comisia să 
decidă să o transforme într-o prioritate. Mai multe rezoluții privind volumele mari de date, 
robotica și inteligența artificială, adoptate de Parlament din 2016, demonstrează importanța 
acordată acestui subiect de Parlament. Rezoluțiile au analizat diferite implicații ale IA și modul 
în care afectează bunăstarea, educația, tehnologia, drepturile juridice și fundamentale, precum 
și industria în general. Aceste rezoluții au subliniat nevoia de a adopta o abordare centrată pe 
individ, bazată pe respectarea drepturilor fundamentale, și anume Carta UE și cadrul UE privind 
protecția datelor. 

Ca „ansamblu de tehnologii care combină date, algoritmi și putere de calcul”, „progresele în 
materie de calcul și disponibilitatea tot mai mare a datelor sunt, prin urmare, factori-cheie ai 
actualei dezvoltări accelerate a IA”1. În centrul IA stă faptul că se bazează pe colectarea, analiza 
și acumularea repetată a unor volume mari de date, inclusiv de date cu caracter personal, dintr-o 
varietate de surse, care sunt prelucrate automat prin algoritmi informatici și tehnici avansate de 
prelucrare a datelor. Aceste tehnici utilizează atât datele stocate, cât și datele difuzate pentru a 
genera anumite corelații, tendințe și regularități (analiza volumelor mari de date). Datele 
utilizate pentru IA nu provin doar de la persoane fizice; Aplicațiile IA utilizează în principal 
date provenite din industrie, întreprinderi și sectorul public, prelucrate în diverse scopuri. Chiar 
dacă datele utilizate de aplicațiile IA pot fi uneori fără caracter personal, activitatea IA implică 
foarte des o prelucrare a datelor cu caracter personal, deoarece adesea activitatea IA conduce la 
decizii automatizate cu efect direct asupra persoanelor. Prin urmare, aceste caracteristici ale IA 
ne cer să acordăm o atenție deosebită respectării principiilor fundamentale ale protecției datelor 
și vieții private. 

IA oferă posibilități deosebite în domeniul aplicării legii și justiției penale, în special în 
îmbunătățirea metodelor de lucru ale agențiilor de aplicare a legii și ale autorităților judiciare și 
în combaterea mai eficientă a anumitor tipuri de infracționalitate, în special a infracționalității 
financiare, a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și a anumitor tipuri de 
infracționalitate informatică. În acest sector, aplicațiile IA includ, printre altele, tehnologii de 
recunoaștere facială, recunoașterea automată a numărului de înmatriculare, identificarea 
vorbitorului, identificarea vocală, tehnologii de lectură labială, supraveghere sonoră (adică 

1 COM(2020)0065. 
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algoritmi de detectare a focurilor de armă), cercetare și analiză autonomă a bazelor de date 
identificate, prognoză (activități polițienești predictive și de analiză a focarelor infracționale), 
instrumente de detectare a comportamentului, instrumente autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, monitorizarea platformelor de comunicare socială 
(extragere și recoltare de date în vederea explorării conexiunilor), sisteme de identificare a 
identității internaționale de abonat mobil (IMSI), precum și sisteme automate de supraveghere 
care includ diferite capacități de detectare (cum ar fi detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune). În sistemul judiciar, instrumentele IA pot fi utilizate pentru calcularea 
probabilităților de recidivă și pentru determinarea perioadei de probă sau pentru decizii în 
privința stabilirii pedepselor. 

În pofida beneficiilor IA, problema este că IA presupune, în același timp, mai multe riscuri 
potențiale, cum ar fi opacitatea procesului decizional, diferite tipuri de discriminare, intruziunea 
în viața noastră privată, riscuri în materie de protecția datelor cu caracter personal, la adresa 
demnității umane și a libertății de exprimare și de informare. Aceste riscuri potențiale sunt 
agravate în sectorul aplicării legii și în cel al justiției penale, deoarece ele pot afecta prezumția 
de nevinovăție, drepturile fundamentale la libertatea și securitatea persoanelor, precum și 
dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. 

Prezentul raport urmărește să abordeze chestiunile ridicate de utilizarea IA în dreptul penal și 
utilizarea acesteia de către autoritățile polițienești și judiciare în materie penală. Deși recunoaște 
potențialele posibilități și avantaje pe care le-ar putea implica IA, raportul scoate în evidență și 
riscurile și efectele semnificative pe care aceasta le poate avea. 

Raportul subliniază necesitatea de a respecta pe deplin drepturile fundamentale, așa cum sunt 
consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în legislația Uniunii privind 
protecția vieții private și protecția datelor, și anume Directiva (UE) 2016/680 (Directiva privind 
cooperarea polițienească) și necesitatea de a include mai multe principii de bază în ciclul de 
viață al IA, cum ar fi explicabilitatea și transparența algoritmilor, trasabilitatea, efectuarea de 
evaluări obligatorii ale impactului asupra drepturilor fundamentale înainte de implementarea 
sau utilizarea oricărui sistem de IA și audituri obligatorii. Toate aceste cerințe sunt necesare nu 
numai pentru a asigura legalitatea sistemelor de IA, ci și pentru a obține încrederea cetățenilor 
în utilizarea acestora de către autoritățile de aplicare a legii și de către autoritățile judiciare 
penale. 

În sfârșit, raportorul solicită ca introducerea sistemelor de recunoaștere facială în scopul 
aplicării legii să fie supusă unui moratoriu. Stadiul actual al acestor tehnologii și impactul 
semnificativ asupra drepturilor fundamentale necesită o dezbatere aprofundată și deschisă la 
nivelul societății pentru a analiza diferitele probleme ridicate și justificarea introducerii lor. 


