
PR\1206735SL.docx PE652.625v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

2020/2016(INI)

8.6.2020

OSNUTEK POROČILA
o umetni inteligenci v kazenskem pravu in njeni uporabi v policiji in 
pravosodnih organih na področju kazenskih zadev
(2020/2016(INI))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Tudor Ciuhodaru



PE652.625v01-00 2/9 PR\1206735SL.docx

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA..................................................3

OBRAZLOŽITEV ......................................................................................................................8



PR\1206735SL.docx 3/9 PE652.625v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o umetni inteligenci v kazenskem pravu in njeni uporabi v policiji in pravosodnih 
organih na področju kazenskih zadev
(2020/2016(INI))

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o krepitvi zaupanja v umetno 
inteligenco, osredotočeno na človeka, z dne 8. aprila 20191,

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 19. februarja 2020 o umetni inteligenci – 
evropski pristop k odličnosti in zaupanju2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o evropski strategiji za podatke z dne 
19. februarja 20203,

– 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 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)4,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni 
organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ5,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, 
organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES6,

1 COM(2019)0168.
2 COM(2020)0065.
3 COM(2020)0066.
4 UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
5 UL L 119, 4.5.2016, str. 89.
6 UL L 295, 21.11.2018, str. 39.
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– ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 
2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)7,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi 
sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ8,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za 
pravne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0000/2020),

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.

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 ;

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;

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;

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;

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

7 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
8 UL L 135, 24.5.2016, str. 53.
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učinke sistemov umetne inteligence na področju kazenskega prava;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

5. poudarja možnosti za pristranskost in diskriminacijo, ki izhaja iz uporabe strojnega učenja 



PE652.625v01-00 6/9 PR\1206735SL.docx

SL

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;

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

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;

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;

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

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;

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;

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

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;

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;

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;

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, 
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katerih orodja se uporabljajo;

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

Umetna inteligenca je ena od strateških tehnologij 21. stoletja, ki ustvarja znatne koristi na 
področju učinkovitosti, natančnosti in praktičnosti ter tako prinaša pozitivne spremembe 
evropskemu gospodarstvu. Med drugim so aplikacije umetne inteligence izboljšale zdravstveno 
varstvo, povečale učinkovitost kmetijstva, prispevale k blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje ter izboljšale učinkovitost proizvodnje.

Umetna inteligenca je ena od prednostnih nalog sedanje Komisije. Predsednica Komisije Ursula 
von der Leyen je v svojih političnih usmeritvah napovedala usklajen evropski pristop k 
družbenim in etičnim posledicam umetne inteligence ter razmislek o boljši uporabi 
velepodatkov za inovacije. Podporo umetni inteligenci kot vprašanju na ravni EU spremlja 
razmišljanje o tem, kako zagotoviti zaupanje v tehnologije umetne inteligence in kako 
zagotoviti, da umetna inteligenca ne bo ogrozila temeljnih pravic EU. 

Toda Evropski parlament je umetno inteligenco obravnaval več let, preden se je Komisija 
odločila, da bo to vprašanje prednostno obravnavala. Več resolucij o velepodatkih, robotiki in 
umetni inteligenci, ki jih je Parlament sprejel od leta 2016, kaže na pomen, ki ga pripisuje temu 
vprašanju. Resolucije so obravnavale različne posledice, ki jih prinaša umetna inteligenca, in 
kako vpliva na blaginjo, izobraževanje, tehnologijo, pravne in temeljne pravice, pa tudi na 
panogo na splošno. V teh resolucijah je bilo poudarjeno, da je treba sprejeti pristop, osredotočen 
na ljudi, ki bo temeljil na spoštovanju temeljnih pravic, in sicer Listine EU in okvira EU za 
varstvo podatkov. 

Kot zbirka tehnologij, ki združuje podatke, algoritme in računalniške zmogljivosti, sta napredek 
na področju računalništva in vedno večja razpoložljivost podatkov torej ključna dejavnika 
sedanjega porasta umetne inteligence9. Jedro umetne inteligence je dejstvo, da temelji na 
zbiranju, analizi in ponavljajočem se kopičenju velikih količin podatkov, vključno z osebnimi 
podatki, iz različnih virov, ki se samodejno obdelujejo z računalniškimi algoritmi in naprednimi 
tehnikami za obdelavo podatkov. Pri teh tehnikah se uporabljajo tako shranjeni kot pretočni 
podatki, da se ustvarijo določene korelacije, trendi in vzorci (analitika velepodatkov). Podatki, 
ki se uporabljajo za umetno inteligenco, ne prihajajo samo od posameznikov samih; aplikacije 
umetne inteligence večinoma uporabljajo podatke iz industrije, gospodarstva in javnega 
sektorja, ki se obdelujejo za različne namene. Tudi če podatki, ki se uporabljajo v aplikacijah 
umetne inteligence, včasih niso osebni podatki, dejavnost umetne inteligence pogosto vključuje 
obdelavo osebnih podatkov, saj dejavnosti umetne inteligence pogosto vodijo do samodejnih 
odločitev, ki neposredno vplivajo na posameznike. Te značilnosti umetne inteligence zato od 
nas zahtevajo, da na tem področju posebno pozornost namenimo spoštovanju osnovnih načel 
varstva podatkov in zasebnosti. 

Umetna inteligenca ponuja velike priložnosti na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanja ter kazenskega pravosodja, 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; V tem sektorju aplikacije umetne inteligence 
vključujejo aplikacije, kot so tehnologija za prepoznavanje obrazov, prepoznavanje registrskih 

9 COM(2020)0065. 
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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); Na področju pravosodja se orodja umetne 
inteligence lahko uporabljajo pri računanju verjetnosti ponovitve kaznivega dejanja in pri 
določanju pogojne kazni ali pri odločanju o kazni. 

Ne glede na koristi, ki jih prinaša umetna inteligenca, je dejstvo, da je umetna inteligenca hkrati 
povezana z več možnimi tveganji, kot so nepregledno sprejemanje odločitev, različne oblike 
diskriminacije, vdor v zasebna življenja, izzivi za varstvo osebnih podatkov, človekovo 
dostojanstvo ter svoboda izražanja in obveščanja. Potencialna tveganja so še hujša v sektorju 
kazenskega pregona in kazenskega pravosodja, saj lahko vplivajo na domnevo nedolžnosti, 
temeljno pravico do svobode in varnosti posameznika ter do učinkovitega pravnega sredstva in 
poštenega sojenja. 

Namen tega poročila je obravnavati vprašanja, povezana z uporabo umetne inteligence v 
kazenskem pravu in njegovo uporabo s strani policije in pravosodnih organov v kazenskih 
zadevah. Čeprav priznava potencialne priložnosti in prednosti umetne inteligence, poudarja tudi 
pomembna tveganja in posledice, ki jih lahko prinaša. 

Poročilo poudarja, da je treba v celoti spoštovati temeljne pravice, kot so določene v Listini EU 
o temeljnih pravicah, zakonodaji Unije o zasebnosti in varstvu podatkov, in sicer Direktivi (EU) 
2016/680 (policijska direktiva), in da je treba uporabiti več temeljnih načel v življenjskem ciklu 
umetne inteligence, kot so algoritemska razložljivost in preglednost, sledljivost, izvajanje 
obveznih ocen učinka na temeljne pravice pred izvajanjem ali uvedbo kakršnega koli sistema 
umetne inteligence in obveznih revizij. Vse te zahteve niso nujne le za zagotavljanje zakonitosti 
sistemov umetne inteligence, temveč tudi za zaupanje posameznikov v njihovo uporabo s strani 
organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in organov kazenskega 
pravosodja. 

Nazadnje poročevalec poziva k moratoriju uvedbe sistemov prepoznavanja obrazov za namene 
kazenskega pregona. Na podlagi trenutnega stanja teh tehnologij in njihovega velikega vpliva 
na temeljne pravice poziva k poglobljeni in odprti družbeni razpravi, da se preučijo različna 
vprašanja in utemelji njihova uporaba. 


