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13.10.2020 A9-0186/1

Grozījums Nr. 1
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
2020/2012(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā tiek straujā tempā veicināts un 
attīstīts mākslīgais intelekts, robotika un 
saistītās tehnoloģijas, kam piemīt 
potenciāls radīt iespējas uzņēmumiem un 
ieguvumus cilvēkiem un kas var tieši 
ietekmēt visus mūsu sabiedrības aspektus, 
tostarp pamattiesības un sociālos un 
ekonomiskos principus un vērtības, kā arī 
kam var būt ilgstoša ietekme uz visām 
darbības jomām;

B. tā kā tiek straujā tempā veicināts un 
attīstīts mākslīgais intelekts, robotika un 
saistītās tehnoloģijas, kuriem piemīt 
potenciāls radīt priekšrocības cilvēkiem un 
kuri var tieši ietekmēt visus mūsu 
sabiedrības aspektus, tostarp pamattiesības 
un sociālos un ekonomiskos principus un 
vērtības, kā arī kam var būt ilgstoša 
ietekme uz uzņēmējdarbības iespējām un 
visām darbības jomām;
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13.10.2020 A9-0186/2

Grozījums Nr. 2
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
2020/2012(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
AB apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AB. tā kā nolūkā nodrošināt saskaņotu 
pieeju visā Savienībā un digitālā vienotā 
tirgus optimālu darbību būtu jāizvērtē 
iespējas paredzēt Komisijas un/vai 
jebkuras šajā sakarā izraudzītas attiecīgas 
iestādes, struktūras, biroja un aģentūras 
pārzinātu koordināciju Savienības līmenī, 
lai pievērstos no tehnoloģiju attīstības 
izrietošajām jaunajām iespējām un 
problēmām, jo īpaši tādām, kam ir 
pārrobežu dimensija; tā kā šajā nolūkā 
Komisijai būtu jāuzdod rast piemērotu 
risinājumu, lai šādu koordināciju 
strukturētu Savienības līmenī;

AB. tā kā nolūkā nodrošināt saskaņotu 
pieeju visā Savienībā un digitālā vienotā 
tirgus optimālu darbību būtu jāizvērtē 
iespējas paredzēt Komisijai un/vai jebkurai 
šajā kontekstā izraudzītai attiecīgai 
iestādei, struktūrai, birojam un aģentūrai 
pienākums Savienības līmenī veikt 
uzraudzību un kontroli pār jaunajām 
iespējām un problēmām, kas izriet no šā 
brīža tehnoloģiju attīstības, jo īpaši pār 
tām, kurām ir pārrobežu dimensija; tā kā 
šajā nolūkā Komisijai būtu jāuzdod rast 
piemērotu risinājumu, lai šādu koordināciju 
strukturētu Savienības līmenī;
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13.10.2020 A9-0186/3

Grozījums Nr. 3
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
2020/2012(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. uzskata, ka sociālās atbildības, 
dzimumu līdzsvara, vides aizsardzības un 
ilgtspējas mērķiem nevajadzētu skart 
esošos vispārējos un nozarspecifiskos 
pienākumus šajās jomās; uzskata, ka būtu 
jānosaka nesaistoši īstenošanas 
norādījumi izstrādātājiem, ieviesējiem un 
lietotājiem, jo īpaši tiem, kas strādā ar 
augsta riska tehnoloģijām, par to, kā 
novērtēt šo tehnoloģiju atbilstību šai 
regulai un par iepriekš minēto mērķu 
sasniegšanu;

55. uzskata, ka sociālās atbildības, 
dzimumu vienlīdzības, vides aizsardzības 
un ilgtspējas mērķiem skart esošos 
vispārējos un nozarspecifiskos pienākumus 
šajās jomās nevajadzētu; uzskata, ka būtu 
jāpieņem izstrādātājiem, ieviesējiem un 
izmantotājiem paredzēti nesaistoši 
īstenošanas norādījumi, jo īpaši tiem, kas 
strādā ar augsta riska tehnoloģijām, par to, 
kā novērtēt šo tehnoloģiju atbilstību šai 
regulai un par iepriekš minēto mērķu 
sasniegšanu;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/4

Grozījums Nr. 4
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
2020/2012(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
71.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

71.a Piekrīt bažām, kuras ir paudušas 
daudzas cilvēktiesību aizsardzības 
organizācijas un arī Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģija, kuras ir uzsvērušas, 
ka MI lietojumprogrammu operēta 
videoierīču intensīva izmantošana varētu 
ļoti apdraudēt datu aizsardzību, 
nesamērīgi ierobežotu anonīmas kustības 
iespējas, radītu plaši izplatītu pastāvīgas 
privātuma un intimitātes aizskāruma 
sajūtu, ietekmētu iedzīvotāju un iestāžu 
uzvedību veidā, kas, iespējams, būtu 
pretrunā ES pamatprincipu pastāvīgai 
ievērošanai pilsonisko brīvību jomā, un 
īstermiņā varētu nebūt iespējams 
nepieļaut kļūdas, kuru pamatā ir 
programmatūras nespēja precīzi analizēt 
vecuma, dzimuma vai nacionalitātes 
atšķirības; tādēļ prasa, lai Komisija 
gaidāmajā tiesību akta priekšlikumā 
ierosinātu iespēju aizliegt sejas 
atpazīšanas tehnoloģiju ieviešanu un 
izmantošanu atklātā publiskā telpā, ja 
vien visi minētie riski netiek pienācīgi un 
visaptveroši saprasti un novērsti.

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/5

Grozījums Nr. 5
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
2020/2012(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
128. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

128. Uzsver, cik svarīga ir koordinācija 
Savienības līmenī, ko veic Komisija un/vai 
visas attiecīgās Savienības iestādes, 
struktūras, biroji un aģentūras, kuras var 
izraudzīties šajā sakarā, lai izvairītos no 
sadrumstalotības un visā Savienībā 
nodrošinātu saskaņotu pieeju; uzskata, ka, 
īstenojot koordināciju, būtu jākoncentrējas 
uz katras dalībvalsts uzraudzības iestāžu 
pilnvarām un darbībām, kā tas ir minēts 
iepriekšējā apakšiedaļā un uz 
paraugprakses apmaiņu šo iestāžu starpā un 
sadarbības veicināšanu pētniecības un 
izstrādes jomā visā Savienībā; aicina 
Komisiju novērtēt un rast vispiemērotāko 
risinājumu, kā šādu koordināciju strukturēt; 
attiecīgu Savienības iestāžu, struktūru, 
biroju un aģentūru piemēri ir ENISA, 
EDAU un Eiropas Ombuds;

128. Uzsver, cik svarīga ir Savienības 
līmeņa koordinācija, ko veic Komisija 
un/vai jebkura attiecīgā Savienības 
iestāde, struktūra, birojs un aģentūra, 
kuru var izraudzīties šajā kontekstā, lai 
nepieļautu dalībvalstu veikto novērtējumu 
iespējamo atšķirību un izvairītos no 
sadrumstalotības, un visā Savienībā 
nodrošinātu saskaņotu īstenošanu; uzskata, 
ka, īstenojot koordināciju, būtu 
jākoncentrējas uz katras dalībvalsts 
uzraudzības iestāžu pilnvarām un 
darbībām, kā tas ir minēts iepriekšējā 
apakšiedaļā un uz paraugprakses apmaiņu 
šo iestāžu starpā un sadarbības veicināšanu 
pētniecības un izstrādes jomā visā 
Savienībā; aicina Komisiju novērtēt un rast 
vispiemērotāko risinājumu, kā šādu 
koordināciju strukturēt; dažas no 
attiecīgajām Savienības iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām ir 
ENISA, EDAU un Eiropas Ombuds;
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Grozījums Nr. 6
Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
2020/2012(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
143. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

143. Atzīst NATO lomu eiroatlantikas 
drošības sekmēšanā un prasa paplašināt 
sadarbību NATO alianses ietvaros, lai 
izstrādātu kopīgus standartus un 
nodrošinātu MI aizsardzības sistēmu 
sadarbspēju; uzsver, ka transatlantiskās 
attiecības ir nozīmīgas kopīgu vērtību 
aizsardzībā un gaidāmu un patlaban 
jaunradušos apdraudējumu novēršanā;

svītrots

Or. en


