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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Legali, bħala l-kumitat responsabbli: 

– biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi l-avvanzi teknoloġiċi fil-qasam tar-robotika se jħallu effetti pożittivi għall-

ekonomija tal-Unjoni kif ukoll fil-ħajja ta' kuljum tal-individwi, iżda jistgħu jinvolvu riskji li 

jeħtieġ li jiġu indirizzati; billi l-iżvilupp tal-paradigmi kollha ġodda teknoloġiċi u ta' 

produzzjoni, fi ħdan jew barra l-qafas ta' Orizzont 2020, għandu jirrispetta l-prinċipji etiċi u 

jieħu debitament inkunsiderazzjoni d-drittijiet fundamentali stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali (KDF); 

B.  billi numru ta' pajjiżi terzi adottaw linji gwida u leġiżlazzjoni dwar ir-robotika u xi 

Stati Membri nedew riflessjonijiet speċifiċi f'dan il-qasam; billi qafas regolatorju li jirregola 

fil-livell tal-Unjoni l-iżvilupp u l-użu tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali u jibni fuq ir-

regoli eżistenti, bħar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data1 tal-Unjoni, jista' 

jipprevjeni l-frammentazzjoni tar-regoli fis-suq uniku u jissalvagwardja l-protezzjoni tad-

drittijiet fundamentali taċ-ċittadini kollha tal-UE għad-dinjità tal-bniedem, il-ħajja privata u 

dik tal-familja, il-protezzjoni tad-data personali u l-proprjetà intellettwali, il-libertà ta' 

espressjoni u informazzjoni, l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni, is-solidarjetà, id-drittijiet 

taċ-ċittadini u l-ġustizzja, kif ukoll is-sigurtà u s-sikurezza, filwaqt li jkun soġġett għall-

prinċipju ta' proporzjonalità; 

Prinċipji etiċi 

1. Iqis li l-qafas ġuridiku eżistenti tal-Unjoni għandu jiġi aġġornat u kkomplementat, 

meta xieraq, bi prinċipji etiċi gwida għad-disinn, l-inġinerija, l-ittestjar u l-użu tar-robotika u 

l-intelliġenza artifiċjali biex jiġi żgurat li dawn it-teknoloġiji jkunu jistgħu verament itejbu l-

kwalità tal-ħajja umana; jitlob li l-prinċipju ta' prekawzjoni dejjem jitqies fl-iżvilupp u l-użu 

ta' dawn it-teknoloġiji; 

2. Jemmen li r-robotika u l-intelliġenza artifiċjali, speċjalment dawk b'awtonomija 

integrata, inkluża l-kapaċità li b'mod indipendenti jiġbru u jaqsmu informazzjoni sensittiva 

ma' diversi partijiet interessati, u l-possibilità ta' tagħlim awtonomu jew anke li jevolvu biex 

jimmodifikaw lilhom infushom, għandhom ikunu soġġetti għal liġijiet jew prinċipji sodi bħal 

pereżempju li robot ma jistax joqtol jew jagħmel ħsara lil bniedem u li għandu jobdi u jkun 

ikkontrollat minn bniedem; li l-proċess li bih ir-robots u l-intelliġenza artifiċjali jiġbru, jużaw 

u jipproċessaw data personali għandu jkun trasparenti u komprensibbli; jemmen li dawn il-

prinċipji għandhom ikunu teknoloġikament newtrali u msejsa fuq ir-riċerka empirika; 

jappoġġja l-iżvilupp ta' qafas etika awtomatika tar-riċerkaturi, l-akkademiċi u l-inġiniera li 

jiżgura li dawn is-soluzzjonijiet teknoloġiċi mhux se jfixklu r-riċerka u l-iżviluppi teknoloġiċi 

                                                 
1 Regolament (UE) 2016/679 tas-27 ta' April 2016 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' 

individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data, u li jħassar id-

Direttiva 95/46/KE (ir-Regolament dwar il-Protezzjoni ta' Data Ġenerali) (ĠU  L 119, 04.05.2016, p. 1). 
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iżda ser ikunu f'konformità mal-prattiki etiċi u l-kodiċi tal-Unjoni u nazzjonali eżistenti kif 

ukoll id-drittijiet u l-prinċipji stabbiliti fil-KDF, b'mod partikolari d-dinjità tal-bniedem, ir-

rispett u l-protezzjoni tal-ħajja privata u tal-familja, is-sigurtà u s-sikurezza, il-protezzjoni tad-

data personali, il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, il-libertà tal-espressjoni u tal-

informazzjoni, l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni, is-solidarjetà, id-drittijiet taċ-ċittadini u 

l-ġustizzja, u għandu jkun soġġett għall-proporzjonalità; 

3. Jirrikonoxxi li d-definizzjoni ta' dawn il-liġijiet u l-prinċipji u l-implimentazzjoni 

prattika tagħhom jeħtieġu aktar riċerka fil-qasam tal-etika tal-intelliġenza artifiċjali; iqis li l-

Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda jista' eventwalment ikollu 

rwol fid-definizzjoni tal-linji gwida dwar l-etika u l-istandards li jħarsu 'l quddiem u 

jirreaġixxu għall-bidliet teknoloġiċi fil-ġejjieni;  

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun indirizzat l-impatt psikoloġiku u soċjali tal-interazzjoni bejn 

il-bniedem u r-robots kif ukoll in-natura doppja tal-impatt tat-teknoloġija fuq il-kapaċitajiet 

umani, b'attenzjoni speċjali għall-gruppi vulnerabbli, partikolarment it-tfal, biex jiġi evitat li 

tinħoloq dipendenza negattiva fuq ir-robots, eż. permezz ta' evokazzjoni ta' rispons 

emozzjonali, jew iżolament ta' dawn in-nies mir-realtà; 

5. Jenfasizza li r-robotika u l-intelliġenza artifiċjali, speċjalment fir-rigward tas-saħħa, 

tal-kura u robots domestiċi u sistemi ċiberfiżiċi mediċi, li ċerti elementi minnhom jistgħu jiġu 

impjantati fil-ġisem jew jintlibsu fuq il-ġisem tal-bniedem, se jkollhom impatt sinifikanti fuq 

il-ħajja tal-bniedem, b'mod partikolari għall-persuni b'diżabilità; jinnota, għalhekk, li huwa 

kruċjali li jiġi żgurat aċċess ugwali u inklużiv għal dawn it-teknoloġiji; jindika wkoll l-impatt 

ta' tali robotika fuq il-privatezza tal-utenti minħabba l-aċċess tagħha għal spazji 

tradizzjonalment protetti u informazzjoni personali sensittiva; jemmen li r-rispett ta' prinċipji 

ta' etika medika, is-sikurezza tal-pazjenti, u l-integrità ta' kura pprovduta għandhom jiġu 

żgurati; 

Il-privatezza u l-protezzjoni tad-data 

6. Itenni li d-dritt għall-protezzjoni tal-ħajja privata u d-dritt għall-protezzjoni tad-data 

personali kif stabbiliti fl-Artikoli 7 u 8 tal-KDF u fl-Artikolu 16 tat-TFUE japplikaw għall-

oqsma kollha tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali u li l-qafas legali tal-Unjoni għall-

protezzjoni tad-data jrid jiġi osservat b’mod sħiħ; jenfasizza r-responsabilità tad-disinjaturi 

tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali li jiżviluppaw prodotti b'tali mod li jkunu sikuri, siguri u 

tajbin biżżejjed għall-iskop tagħhom, u li jsegwu proċeduri għall-ipproċessar tad-data 

konformi mal-leġiżlazzjoni eżistenti, il-kunfidenzjalità, l-anonimità, it-trattament ġust u l-

proċess dovut; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar ir-

robotika u l-intelliġenza artifiċjali tinkludi miżuri u regoli li jqisu l-evoluzzjoni teknoloġika 

mgħaġġla f'dan il-qasam, inkluż fl-iżvilupp ta' sistemi ċiberfiżiċi, biex jiżguraw li l-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni ma tibqax lura f'termini ta' żvilupp teknoloġiku u fattibilità; jenfasizza 

l-ħtieġa li din il-leġiżlazzjoni tkun konformi mar-regoli dwar il-privatezza u l-protezzjoni tad-

data, jiġifieri dwar l-obbligi ta' informazzjoni, id-dritt li wieħed jingħata spjegazzjoni ta' 

deċiżjoni bbażata fuq l-ipproċessar awtomatizzat, ir-rekwiżit li jiġu segwiti l-prinċipji tal-

privatezza bid-disinn u b'mod awtomatiku, il-prinċipji tal-proporzjonalità, in-neċessità, il-

minimizzazzjoni tad-data, il-limitazzjoni tal-iskop, kif ukoll mekkaniżmi ta' kontroll 

trasparenti għas-suġġetti tad-data u l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data, u miżuri xierqa 
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f'konformità mal-leġiżlazzjoni attwali; jitlob li jiġu reveduti r-regoli, l-prinċipji u l-kriterji 

dwar l-użu ta' kameras u sensuri fir-robots u l-intelliġenza artifiċjali f'konformità mal-qafas 

legali tal-Unjoni għall-protezzjoni tad-data;  

 

8. Jitlob li jkun hemm approċċ orizzontali uniformi għar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali 

fil-qafas regolatorju tal-Unjoni, li jkun teknoloġikament newtrali u japplika għad-diversi 

setturi li fihom ir-robotika tista' tiġi impjegata, bħat-trasport, is-saħħa, il-manifattura 

industrijali, it-telekomunikazzjonijiet, l-infurzar tal-liġi u ħafna oħrajn; jenfasizza li, meta 

jkun xieraq, il-qafas ġuridiku eżistenti għandu jiġi aġġornat u kkomplementat biex jiġi żgurat 

l-istess livell ta' protezzjoni tad-data, privatezza u sigurtà; 

9. Jenfasizza l-importanza li tiġi evitata s-sorveljanza tal-massa permezz tat-teknoloġiji 

tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu kooperazzjoni b'saħħitha u 

trasparenti bejn is-settur pubbliku u s-settur privat u l-akkademja, li ssaħħaħ l-iskambju tal-

għarfien, u jippromwovu l-edukazzjoni u t-taħriġ għal disinjaturi fuq implikazzjonijiet etiċi, 

is-sikurezza u r-rispett tad-drittijiet fundamentali kif ukoll għall-konsumaturi dwar l-użu tar-

robotika u l-intelliġenza artifiċjali, b'enfasi partikolari fuq is-sigurtà u l-privatezza tad-data; 

Is-sigurtà tad-data u tas-sistemi tad-data u l-fluss tad-data 

11. Jenfasizza li l-fluss ħieles tad-data huwa essenzjali għall-ekonomija diġitali u huwa 

essenzjali għall-iżvilupp tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali; jenfasizza li livell għoli ta' 

sigurtà tas-sistemi tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali b'mod ġenerali, inklużi s-sistemi 

interni tad-data u l-flussi tad-data, huwa kruċjali sabiex ir-robotika u l-intelliġenza artifiċjali 

jintużaw b'mod adegwat; jenfasizza li l-protezzjoni ta' netwerks interkonnessi tar-robotika u l-

intelliġenza artifiċjali għandha tiġi żgurata għall-prevenzjoni tal-ksur tas-sigurtà, attakki 

ċibernetiċi jew użu ħażin tad-data personali potenzjali, b'mod partikolari meta jinġabar u jiġi 

pproċessat ammont kbir ta' data; jisħaq fuq il-ħtieġa li jitfassal mekkaniżmu li jippermetti lill-

utent iwaqqaf l-ipproċessar tad-data personali tiegħu jew tagħha f'każ ta' ksur tas-sigurtà; 

jiġbed l-attenzjoni lejn l-importanza tar-riċerka u attivitajiet ta' żvilupp fil-qasam tat-tekniki 

tal-iżgurar tad-data, u jissottolinja r-responsabilità konġunta taċ-ċittadini u n-negozji biex 

jikkooperaw biex jiggarantixxu livell għoli ta' sikurezza, sigurtà u privatezza tad-data użata 

għall-komunikazzjoni bejn il-bniedem u r-robots u l-intelliġenza artifiċjali, flimkien ma' livell 

għoli ta' kwalità tas-sistemi ta' rikonoxximent tal-vuċi u tal-lingwa tas-sinjali; jemmen li l-

produtturi tal-ħardwer u s-softwer kummerċjali għandhom jinżammu responsabbli f'każ ta' 

ksur serju ta' sigurtà tad-data minħabba negliġenza tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jappoġġjaw u jinċentivaw l-iżvilupp tat-teknoloġija meħtieġa, inklużi s-sigurtà 

fid-disinn u l-mezzi ta' komunikazzjoni; 

Inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord (sistemi ta' inġenji tal-ajru ppilotati mill-bogħod, 

RPAS) 

12. Jenfasizza li meta tiġi pproċessata data personali minn RPAS, sew jekk minn 

awtoritajiet pubbliċi għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi jew minn entitajiet privati jew pubbliċi 

għal skopijiet oħra, id-dritt għall-protezzjoni tal-ħajja privata u d-dritt għall-protezzjoni tad-

data personali kif stabbiliti fl-Artikoli 6 u 7 tal-KDF japplikaw l-Artikolu 8 tal-KDF u l-
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Artikolu 16 tat-TFUE u li l-qafas ġuridiku tal-Unjoni għall-protezzjoni tad-data jrid jiġi 

osservat b'mod sħiħ; jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-bżonn li tintroduċi sistema 

obbligatorja ta' traċċar u ta' identifikazzjoni għall-RPAS li tippermetti t-traċċar f'ħin reali tal-

inġenji tal-ajru waqt li jkunu qed jintużaw. 

 

13. Itenni t-talba tiegħu lill-Kunsill biex jiżviluppa qafas strett u effettiv komuni tal-

Unjoni dwar l-użu ta' inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord armati, li jagħti importanza kbira 

lir-rispett tal-prinċipji etiċi, id-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali u 

jindirizza kwistjonijiet bħall-qafas legali, il-proporzjonalità, ir-responsabilità, it-trasparenza u 

l-protezzjoni tal-popolazzjoni ċivili, inkluż it-teħid tal-prekawzjonijiet kollha possibbli biex 

jiġi evitat immirar żbaljat u twettiq ta' ħsara ċivili inċidentali u jiżgura li l-kontroll u r-

responsabilità aħħarija tkun dejjem f'idejn bniedem; itenni t-talba tiegħu għal projbizzjoni tal-

produzzjoni, l-iżvilupp u l-użu ta' armi kompletament awtonomi li jippermettu li jsiru attakki 

mingħajr intervent uman; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jniedu djalogu ta' 

politika internazzjonali wiesa' bl-għan li jistabbilixxu standards legali globali dwar il-

limitazzjonijiet legali u etiċi għall-iżvilupp, it-tixrid u l-użu ta' sistemi ta' armi dejjem iktar 

awtonomi, pereżempju fil-forma ta' ftehim internazzjonali vinkolanti;  

14. Jirrikonoxxi l-avvanzi pożittivi fit-teknoloġija tad-drones, b'mod partikolari fil-qasam 

tat-tiftix u s-salvataġġ, u jsostni li din hija d-direzzjoni li l-Unjoni għandha tieħu fir-rigward 

tal-avvanz tat-teknoloġija tad-drones. 

Kodiċi ta' kondotta 

15. Iqis li l-leġiżlazzjoni xierqa għandha tkun akkumpanjata, f'oqsma speċifiċi fejn studji 

rilevanti juru li l-iżvilupp ta' leġiżlazzjoni tkun prematura, minn inkoraġġiment ta' qafas 

legali mhux vinkolanti, kodiċi ta' kondotta jew sħubijiet pubbliċi-privati, possibbilment 

madwar l-Unjoni, sabiex tiġi żgurata l-kooperazzjoni tal-industrija u tad-disinjaturi 

robotiċi mal-awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet interessati l-oħra kollha; jemmen li tali 

strumenti għandhom jiffukaw fuq soluzzjonijiet prattiċi biex jiġu żgurati l-privatezza u l-

protezzjoni tad-data, id-dinjità tal-bniedem, in-nondiskriminazzjoni u s-sigurtà u l-etika 

tal-industrija tar-robotika, u l-użu xieraq tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali fuq bażi ta' 

kuljum. 
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