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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi l-intelliġenza artifiċjali, ir-
robotika u t-teknoloġiji relatati li 
għandhom il-potenzjal li jiġġeneraw 
opportunitajiet għan-negozji u benefiċċji 
għaċ-ċittadini u li jista' jkollhom impatt 
dirett fuq l-aspetti kollha tas-soċjetajiet 
tagħna, inklużi d-drittijiet fundamentali u l-
prinċipji u l-valuri soċjali u ekonomiċi, kif 
ukoll għandhom influwenza dejjiema fuq l-
oqsma kollha ta' attività, qed jiġu promossi 
u żviluppati malajr;

B. billi l-intelliġenza artifiċjali, ir-
robotika u t-teknoloġiji relatati li 
għandhom il-potenzjal li jiġġeneraw 
benefiċċji għaċ-ċittadini u jista' jkollhom 
impatt dirett fuq l-aspetti kollha tas-
soċjetajiet tagħna, inklużi d-drittijiet 
fundamentali u l-prinċipji u l-valuri soċjali 
u ekonomiċi, kif ukoll għandhom 
influwenza dejjiema fuq l-opportunitajiet 
tan-negozji u l-oqsma kollha ta' attività, 
qed jiġu promossi u żviluppati malajr;
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Ibán García Del Blanco
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa AB

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

AB. billi sabiex jiġi żgurat approċċ 
armonizzat madwar l-Unjoni u l-
funzjonament ottimali tas-Suq Uniku 
Diġitali, il-koordinazzjoni fil-livell tal-
Unjoni mill-Kummissjoni, u kwalunkwe 
istituzzjoni, korp, uffiċċju u aġenzija 
rilevanti tal-Unjoni li jistgħu jinħatru f'dan 
il-kuntest għandha tiġi vvalutata fir-
rigward tal-opportunitajiet u l-isfidi l-
ġodda, b'mod partikolari dawk ta' natura 
transfruntiera, li jirriżultaw mill-iżviluppi 
teknoloġiċi li għaddejjin bħalissa; billi, 
għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha 
tingħata l-kompitu li ssib soluzzjoni xierqa 
biex tistruttura din il-koordinazzjoni fil-
livell tal-Unjoni;

AB. billi sabiex jiġi żgurat approċċ 
armonizzat madwar l-Unjoni u l-
funzjonament ottimali tas-Suq Uniku 
Diġitali, is-superviżjoni u l-kontroll fil-
livell tal-Unjoni mill-Kummissjoni, u 
kwalunkwe istituzzjoni, korp, uffiċċju u 
aġenzija rilevanti tal-Unjoni li jistgħu 
jinħatru f'dan il-kuntest għandhom jiġu 
vvalutati fir-rigward tal-opportunitajiet u l-
isfidi l-ġodda, b'mod partikolari dawk ta' 
natura transfruntiera, li jirriżultaw mill-
iżviluppi teknoloġiċi li għaddejjin bħalissa; 
billi, għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
għandha tingħata l-kompitu li ssib 
soluzzjoni xierqa biex tistruttura din il-
koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 55

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

55. Iqis li l-objettivi tar-responsabbiltà 
soċjali, il-bilanċ bejn il-ġeneri, il-ħarsien 
tal-ambjent u s-sostenibbiltà għandhom 
ikunu mingħajr preġudizzju għall-obbligi 
ġenerali u settorjali eżistenti f'dawn l-
oqsma; jemmen li għandhom jiġu stabbiliti 
linji gwida ta' implimentazzjoni mhux 
vinkolanti għall-iżviluppaturi, dawk li 
jintroduċuhom u l-utenti, speċjalment tat-
teknoloġiji ta' riskju għoli, rigward il-
metodoloġija għall-valutazzjoni tal-
konformità tagħhom ma' dan ir-
Regolament u l-kisba ta' dawk l-objettivi;

55. Iqis li l-objettivi tar-responsabbiltà 
soċjali, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-
ħarsien tal-ambjent u s-sostenibbiltà 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-obbligi ġenerali u settorjali eżistenti 
f'dawn l-oqsma; jemmen li għandhom jiġu 
stabbiliti linji gwida ta' implimentazzjoni 
mhux vinkolanti għall-iżviluppaturi, dawk 
li jintroduċuhom u l-utenti, speċjalment tat-
teknoloġiji ta' riskju għoli, rigward il-
metodoloġija għall-valutazzjoni tal-
konformità tagħhom ma' dan ir-
Regolament u l-kisba ta' dawk l-objettivi;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 71a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

71 a. Jikkondividi d-dubji espressi minn 
ħafna organizzazzjonijiet tad-difiża tad-
drittijiet tal-bniedem kif ukoll mill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, li 
enfasizzaw li użu intensiv ta' apparat vidjo 
mmexxi mill-applikazzjonijiet tal-IA 
jimplika riskji kbar għall-protezzjoni tad-
data, jillimita b'mod sproporzjonat il-
possibbiltajiet għal moviment anonimu, 
iwassal għal sens wiesa' ta' intrużjoni 
permanenti fil-privatezza u l-intimità, 
jaffettwa l-imġiba taċ-ċittadini u tal-
istituzzjonijiet b'mod li probabbilment 
ikun f'kunflitt mal-preservazzjoni tal-
prinċipji ewlenin tal-UE fil-qasam tal-
libertajiet ċivili, u li ma jkunx possibbli, 
fuq tul ta' żmien qasir, li jiġu evitati żbalji 
bbażati fuq nuqqasijiet fil-mod kif is-
software janalizza d-differenzi fl-età, il-
ġeneru jew l-etniċità; għalhekk jeżiġi li l-
Kummissjoni, fil-proposta leġiżlattiva 
tagħha li jmiss, tipproponi li jiġu pprojbiti 
l-introduzzjoni u l-użu, fi spazju pubbliku 
miftuħ, ta' teknoloġiji tar-rikonoxximent 
tal-wiċċ sakemm dawn ir-riskji kollha jiġu 
indirizzati u megħluba kif xieraq u b'mod 
komprensiv.
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 128

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

128. Jissottolinja l-importanza tal-
koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni kif 
imwettqa mill-Kummissjoni u/jew minn 
kwalunkwe istituzzjoni, korp, uffiċċju u 
aġenzija rilevanti tal-Unjoni li jistgħu jiġu 
nominati f'dan il-kuntest sabiex tiġi evitata 
l-frammentazzjoni, u l-importanza li jiġi 
żgurat approċċ armonizzat fl-Unjoni 
kollha; iqis li l-koordinazzjoni għandha 
tiffoka fuq il-mandati u l-azzjonijiet tal-
awtoritajiet ta' sorveljanza nazzjonali f'kull 
Stat Membru kif imsemmi fis-subtaqsima 
preċedenti, kif ukoll fuq il-kondiviżjoni tal-
aħjar prattiki fost dawk l-awtoritajiet u l-
kontribut għall-kooperazzjoni fir-rigward 
tar-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam fl-Unjoni 
kollha; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta 
u ssib l-aktar soluzzjoni xierqa sabiex 
tistruttura din il-koordinazzjoni; eżempji ta' 
istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji 
eżistenti rilevanti tal-Unjoni huma l-
ENISA, il-KEPD u l-Ombudsman 
Ewropew;

128. Jissottolinja l-importanza tal-
koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni kif 
imwettqa mill-Kummissjoni u/jew minn 
kwalunkwe istituzzjoni, korp, uffiċċju u 
aġenzija rilevanti tal-Unjoni li jistgħu jiġu 
nominati f'dan il-kuntest sabiex jittaffew 
id-diskrepanzi possibbli bejn il-
valutazzjonijiet nazzjonali, tiġi evitata l-
frammentazzjoni, u tiġi żgurata 
implimentazzjoni armonizzata fl-Unjoni 
kollha; iqis li l-koordinazzjoni għandha 
tiffoka fuq il-mandati u l-azzjonijiet tal-
awtoritajiet ta' sorveljanza nazzjonali f'kull 
Stat Membru kif imsemmi fis-subtaqsima 
preċedenti, kif ukoll fuq il-kondiviżjoni tal-
aħjar prattiki fost dawk l-awtoritajiet u l-
kontribut għall-kooperazzjoni fir-rigward 
tar-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam fl-Unjoni 
kollha; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta 
u ssib l-aktar soluzzjoni xierqa sabiex 
tistruttura din il-koordinazzjoni; eżempji ta' 
istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji 
eżistenti rilevanti tal-Unjoni huma l-
ENISA, il-KEPD u l-Ombudsman 
Ewropew;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 143

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

143. Jirrikonoxxi r-rwol tan-NATO fil-
promozzjoni tas-sigurtà Ewro-Atlantika u 
jappella għal kooperazzjoni fin-NATO 
għall-istabbiliment ta' standards komuni 
u interoperabbiltà tas-sistemi tal-IA fid-
difiża;  jisħaq li r-relazzjoni transatlantika 
hija importanti għall-preservazzjoni tal-
valuri kondiviżi u fil-ġlieda kontra t-
theddid futur u emerġenti;

imħassar
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