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Pakeitimas 1
Emmanuel Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistema
2020/2012(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi dirbtinis intelektas, 
robotika ir susijusios technologijos, 
galintys suteikti galimybių įmonėms ir 
naudos piliečiams ir daryti tiesioginį 
poveikį visiems mūsų visuomenės 
aspektams, įskaitant pagrindines teises, 
socialinius ir ekonominius principus bei 
vertybes, taip pat daryti ilgalaikę įtaką 
visoms veiklos sritims, skatinami ir 
kuriami greitai;

B. kadangi dirbtinis intelektas, 
robotika ir susijusios technologijos, 
galintys suteikti naudos piliečiams ir daryti 
tiesioginį poveikį visiems mūsų 
visuomenės aspektams, įskaitant 
pagrindines teises, socialinius ir 
ekonominius principus bei vertybes, taip 
pat daryti ilgalaikę įtaką įmonių 
galimybėms ir visoms veiklos sritims, 
skatinami ir kuriami greitai;
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Pakeitimas 2
Emmanuel Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistema
2020/2012(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
AB konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

AB. kadangi, siekiant užtikrinti 
suderintą požiūrį visoje Sąjungoje ir 
optimalų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą, reikėtų įvertinti Komisijos ir 
(arba) bet kurios atitinkamos Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organo ir agentūros, 
kurie gali būti paskirti atsakingais šioje 
srityje, Sąjungos lygmeniu vykdomą 
koordinavimą atsižvelgiant į naujas 
galimybes ir iššūkius, visų pirma 
tarpvalstybinio pobūdžio, kylančius dėl 
vykstančių technologinių pokyčių; kadangi 
šiuo tikslu Komisijai turėtų būti pavesta 
rasti tinkamą sprendimą dėl tokio 
koordinavimo Sąjungos lygmeniu 
struktūros;

AB. kadangi, siekiant užtikrinti 
suderintą požiūrį visoje Sąjungoje ir 
optimalų bendrosios skaitmeninės rinkos 
veikimą, reikėtų įvertinti Komisijos ir 
(arba) bet kurios atitinkamos Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organo ir agentūros, 
kurie gali būti paskirti atsakingais šioje 
srityje, Sąjungos lygmeniu vykdomą 
priežiūrą ir kontrolę atsižvelgiant į naujas 
galimybes ir iššūkius, visų pirma 
tarpvalstybinio pobūdžio, kylančius dėl 
vykstančių technologinių pokyčių; kadangi 
šiuo tikslu Komisijai turėtų būti pavesta 
rasti tinkamą sprendimą dėl tokio 
koordinavimo Sąjungos lygmeniu 
struktūros;
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Pakeitimas 3
Emmanuel Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistema
2020/2012(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
55 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

55. mano, kad socialinės atsakomybės, 
lyčių pusiausvyros, aplinkos apsaugos ir 
tvarumo tikslais neturėtų būti pažeidžiami 
šiose srityse taikomi bendrieji ir sektorių 
įsipareigojimai; mano, kad turėtų būti 
nustatytos neprivalomos įgyvendinimo 
gairės, skirtos kūrėjams, diegėjams ir 
naudotojams, ypač didelės rizikos 
technologijų atveju, ir susijusios su jų 
atitikties šiam reglamentui ir šių tikslų 
pasiekimo vertinimo metodika;

55. mano, kad socialinės atsakomybės, 
lyčių lygybės, aplinkos apsaugos ir 
tvarumo tikslais neturėtų būti pažeidžiami 
šiose srityse taikomi bendrieji ir sektorių 
įsipareigojimai; mano, kad turėtų būti 
nustatytos neprivalomos įgyvendinimo 
gairės, skirtos kūrėjams, diegėjams ir 
naudotojams, ypač didelės rizikos 
technologijų atveju, ir susijusios su jų 
atitikties šiam reglamentui ir šių tikslų 
pasiekimo vertinimo metodika;
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Pakeitimas 4
Emmanuel Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistema
2020/2012(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
71 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

71a. pritaria daugelio žmogaus teisių 
gynimo organizacijų ir Europos duomenų 
apsaugos valdybos išreikštoms abejonėms, 
pabrėžiant, kad intensyvus naudojimasis 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
valdomais vaizdo prietaisais keltų didelę 
riziką duomenų apsaugai, neproporcingai 
apribotų anoniminio judėjimo galimybes, 
sukeltų plataus masto įsibrovimo į 
privatumo ir intymumo sferą jausmą, 
darytų poveikį piliečių ir institucijų 
elgesiui taip, kad tikriausiai būtų 
prieštaraujama pagrindinių ES principų 
pilietinių laisvių srityje išsaugojimui ir 
trumpuoju laikotarpiu nebūtų įmanoma 
užkirsti kelio klaidoms, susijusioms su 
taikomųjų programų trūkumais 
analizuojant skirtumus dėl amžiaus, lyties 
ar etninės kilmės; todėl reikalauja, kad 
Komisija savo būsimame pasiūlyme dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto 
siūlytų uždrausti veido atpažinimo 
technologijų diegimą ir naudojimą 
atviroje viešojoje erdvėje, jei nėra imtąsi 
tinkamų ir visapusiškų priemonių siekiant 
spręsti su visa atitinkama rizika susijusius 
klausimus ir ji nėra tinkamai ir 
visapusiškai pašalinta;
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Pakeitimas 5
Emmanuel Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistema
2020/2012(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
128 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

128. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
Sąjungos lygmens koordinavimą, kurį 
vykdytų Komisija ir (arba) atitinkamos 
Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir 
agentūros, kurie gali būti paskirti šiomis 
aplinkybėmis, kad būtų išvengta 
susiskaidymo ir užtikrintas nuoseklus 
požiūris visoje Sąjungoje; mano, kad 
koordinuojant daugiausia dėmesio turėtų 
būti skiriama kiekvienos valstybės narės 
nacionalinių priežiūros institucijų 
įgaliojimams ir veiksmams, kaip nurodyta 
ankstesniame poskirsnyje, taip pat tų 
institucijų keitimuisi geriausia patirtimi ir 
indėliui į bendradarbiavimą mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros srityje 
visoje Sąjungoje; ragina Komisiją įvertinti 
ir rasti tinkamiausią tokio koordinavimo 
struktūros sprendimą; atitinkamų esamų 
Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir 
agentūrų pavyzdžiai yra ENISA, EDAPP ir 
Europos ombudsmenas;

128. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
Sąjungos lygmens koordinavimą, kurį 
vykdytų Komisija ir (arba) atitinkamos 
Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir 
agentūros, kurie gali būti paskirti šiomis 
aplinkybėmis, kad būtų šalinami galimi 
nacionalinių vertinimų neatitikimai, 
išvengta susiskaidymo ir užtikrintas 
nuoseklus įgyvendinimas visoje Sąjungoje; 
mano, kad koordinuojant daugiausia 
dėmesio turėtų būti skiriama kiekvienos 
valstybės narės nacionalinių priežiūros 
institucijų įgaliojimams ir veiksmams, kaip 
nurodyta ankstesniame poskirsnyje, taip 
pat tų institucijų keitimuisi geriausia 
patirtimi ir indėliui į bendradarbiavimą 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje visoje Sąjungoje; ragina Komisiją 
įvertinti ir rasti tinkamiausią tokio 
koordinavimo struktūros sprendimą; 
atitinkamų esamų Sąjungos institucijų, 
įstaigų, organų ir agentūrų pavyzdžiai yra 
ENISA, EDAPP ir Europos ombudsmenas;
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Pakeitimas 6
Emmanuel Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistema
2020/2012(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
143 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

143. pripažįsta NATO vaidmenį 
skatinant euroatlantinį saugumą ir ragina 
bendradarbiauti su NATO, taip siekiant 
nustatyti gynybos srityje naudojamų 
dirbtinio intelekto sistemų bendrus 
standartus ir užtikrinti jų sąveikumą; 
pabrėžia, kad, siekiant išsaugoti bendras 
vertybes ir kovoti su būsimomis ir 
naujomis grėsmėmis, transatlantiniai 
santykiai yra labai svarbūs;

Išbraukta.
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