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13.10.2020 A9-0186/1

Pozměňovací návrh 1
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií
(2020/2012(INL))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k rychlému prosazování a 
vývoji umělé inteligence, robotiky a 
souvisejících technologií, které mají 
potenciál vytvářet příležitosti pro podniky 
a být prospěšné pro občany a mohou přímo 
ovlivňovat všechny aspekty našich 
společenství, včetně základních práv a 
sociálních a hospodářských zásad a hodnot, 
a mít dlouhodobý vliv na všechny oblasti 
činnosti;

B. vzhledem k rychlému prosazování a 
vývoji umělé inteligence, robotiky a 
souvisejících technologií, které mají 
potenciál být prospěšné pro občany a 
mohou přímo ovlivňovat všechny aspekty 
našich společenství, včetně základních práv 
a sociálních a hospodářských zásad a 
hodnot, a mít dlouhodobý vliv na 
příležitosti pro podniky a všechny oblasti 
činnosti;
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13.10.2020 A9-0186/2

Pozměňovací návrh 2
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií
(2020/2012(INL))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AB

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AB. vzhledem k tomu, že s cílem zajistit 
harmonizovaný přístup napříč Unie a 
optimální fungování jednotného digitálního 
trhu musí Komise nebo příslušné, k tomu 
určené instituce, orgány, úřady nebo 
agentury Unie posoudit koordinaci na 
úrovni Unie z hlediska nových příležitostí 
a výzev, zejména pokud jsou přeshraniční 
povahy a vyplývají z probíhajícího 
technologického vývoje; vzhledem k tomu, 
že by Komise měla být za tímto účelem 
pověřena hledáním vhodného řešení 
umožňujícího strukturovat takovouto 
koordinaci na úrovni Unie;

AB. vzhledem k tomu, že s cílem zajistit 
harmonizovaný přístup v celé Unii a 
optimální fungování jednotného digitálního 
trhu by dohled a kontrola, kterou na 
úrovni Unie provádí Komise nebo jakékoli 
příslušné, k tomu určené orgány, instituce a 
jiné subjekty Unie, měly být posuzovány z 
hlediska nových příležitostí a výzev, 
zejména pokud jsou přeshraniční povahy a 
vyplývají z probíhajícího technologického 
vývoje; vzhledem k tomu, že by Komise 
měla být za tímto účelem pověřena 
hledáním vhodného řešení umožňujícího 
strukturovat takovouto koordinaci na 
úrovni Unie;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/3

Pozměňovací návrh 3
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií
(2020/2012(INL))

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. domnívá se, že cíli sociální 
odpovědnosti, genderové vyváženosti, 
ochrany životního prostředí a udržitelnosti 
by neměly být dotčeny stávající obecné a 
odvětvové povinnosti v těchto oblastech; 
domnívá se, že by měly být vydány 
nezávazné prováděcí pokyny pro vývojáře, 
provozovatele a uživatele zejména 
rizikových technologií, pokud jde o 
metodiku pro posuzování jejich souladu s 
tímto nařízením a dosahování jeho cílů;

55. domnívá se, že cíli sociální 
odpovědnosti, genderové rovnosti, ochrany 
životního prostředí a udržitelnosti by 
neměly být dotčeny stávající obecné a 
odvětvové povinnosti v těchto oblastech; 
domnívá se, že by měly být vydány 
nezávazné prováděcí pokyny pro vývojáře, 
provozovatele a uživatele zejména 
rizikových technologií, pokud jde o 
metodiku pro posuzování jejich souladu s 
tímto nařízením a dosahování jeho cílů;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/4

Pozměňovací návrh 4
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií
(2020/2012(INL))

Návrh usnesení
Bod 71 a (Nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71a. sdílí pochybnosti vyjádřené mnoha 
organizacemi na ochranu lidských práv a 
také Evropským sborem pro ochranu 
údajů, které zdůraznily, že intenzivní 
používání videozařízení ovládaných 
aplikacemi umělé inteligence by 
znamenalo velká rizika pro ochranu 
údajů, omezilo v nepřiměřené míře 
možnosti anonymního pohybu, navodilo 
pocit trvalého narušení soukromí a 
intimity, ovlivnilo chování občanů a 
institucí způsobem, který by 
pravděpodobně byl v rozporu s 
dodržováním základních zásad EU v 
oblasti občanských svobod, a že by v 
krátkodobém horizontu nebylo možné 
zabránit chybám vyplývajícím ze způsobu, 
jakým software analyzuje rozdíly ve věku, 
pohlaví nebo etnickém původu; žádá proto 
Komisi, aby ve svém chystaném 
legislativním návrhu navrhla zákaz 
zavádění a používání technologií 
rozpoznávání obličeje v otevřených 
veřejných prostorech do té doby, než 
budou veškerá tato rizika náležitě a 
komplexně podchycena a odstraněna.

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/5

Pozměňovací návrh 5
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií
(2020/2012(INL))

Návrh usnesení
Bod 128

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

128. zdůrazňuje význam koordinace na 
úrovni Unie, kterou bude provádět Komise 
nebo jakékoli příslušné orgány, instituce a 
jiné subjekty Unie, které mohou být tímto 
úkolem pověřeny, aby se zabránilo 
roztříštěnosti, a dále zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit harmonizovaný přístup v 
rámci celé Unie; domnívá se, že 
koordinace by se měla zaměřit na mandáty 
a činnosti vnitrostátních orgánů dohledu v 
každém členském státě, jak je uvedeno v 
předchozím pododdíle, a rovněž na sdílení 
osvědčených postupů mezi těmito orgány a 
upevňování spolupráce v oblasti 
souvisejícího výzkumu a vývoje v celé 
Unii; vyzývá |Komisi, aby posoudila 
situaci a našla nejvhodnější řešení pro 
strukturu takové spolupráce; příkladem již 
existujících příslušných orgánů, institucí a 
jiných subjektů Unie jsou ENISA, EIOÚ a 
evropský veřejný ochránce práv;

128. zdůrazňuje význam koordinace na 
úrovni Unie, kterou bude provádět Komise 
nebo jakékoli příslušné orgány, instituce a 
jiné subjekty Unie, které mohou být tímto 
úkolem pověřeny, aby se vyřešily případné 
nesrovnalosti mezi hodnoceními 
prováděnými na vnitrostátní úrovni a 
zabránilo roztříštěnosti, a dále zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit harmonizované 
provádění v rámci celé Unie; domnívá se, 
že koordinace by se měla zaměřit na 
mandáty a činnosti vnitrostátních orgánů 
dohledu v každém členském státě, jak je 
uvedeno v předchozím pododdíle, a rovněž 
na sdílení osvědčených postupů mezi 
těmito orgány a upevňování spolupráce v 
oblasti souvisejícího výzkumu a vývoje v 
celé Unii; vyzývá |Komisi, aby posoudila 
situaci a našla nejvhodnější řešení pro 
strukturu takové spolupráce; příkladem již 
existujících příslušných orgánů, institucí a 
jiných subjektů Unie jsou ENISA, EIOÚ a 
evropský veřejný ochránce práv;
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13.10.2020 A9-0186/6

Pozměňovací návrh 6
Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií
(2020/2012(INL))

Návrh usnesení
Bod 143

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

143. uznává úlohu NATO při podpoře 
euroatlantické bezpečnosti a vyzývá 
k tomu, aby se v rámci NATO 
spolupracovalo na zavedení společných 
norem a interoperability systémů umělé 
inteligence v oblasti obrany; zdůrazňuje, 
že transatlantický vztah je důležitý pro 
zachování sdílených hodnot a pro boj 
proti budoucím a novým hrozbám;

vypouští se

Or. en


