
AM\1215732NL.docx PE658.381v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

13.10.2020 A9-0186/1

Amendement 1
Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën
2020/2012(INL)

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën die kansen voor bedrijven 
en voordelen voor burgers kunnen creëren 
en die rechtstreeks van invloed kunnen zijn 
op alle aspecten van onze samenleving, 
met inbegrip van grondrechten en sociale 
en economische beginselen en waarden, en 
die een blijvende invloed hebben op alle 
activiteitengebieden, worden bevorderd en 
snel worden ontwikkeld;

B. overwegende dat artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën die voordelen voor burgers 
kunnen creëren en rechtstreeks van invloed 
kunnen zijn op alle aspecten van onze 
samenleving, met inbegrip van 
grondrechten en sociale en economische 
beginselen en waarden, en die een 
blijvende invloed hebben op kansen voor 
bedrijven en alle activiteitengebieden, 
worden bevorderd en snel worden 
ontwikkeld;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/2

Amendement 2
Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën
2020/2012(INL)

Ontwerpresolutie
Overweging AB

Ontwerpresolutie Amendement

AB. overwegende dat met het oog op 
een geharmoniseerde aanpak in de hele 
Unie en de optimale werking van de 
digitale eengemaakte markt, de coördinatie 
op Unieniveau door de Commissie en/of 
alle relevante instellingen, organen en 
instanties van de Unie die in dit verband 
kunnen worden aangewezen, moet worden 
beoordeeld met betrekking tot de nieuwe 
kansen en uitdagingen, met name die van 
grensoverschrijdende aard, die 
voortvloeien uit constante technologische 
ontwikkelingen; overwegende dat de 
Commissie daartoe de opdracht moet 
krijgen een passende oplossing te vinden 
om deze coördinatie op het niveau van de 
Unie te structureren;

AB. overwegende dat met het oog op 
een geharmoniseerde aanpak in de hele 
Unie en de optimale werking van de 
digitale eengemaakte markt, toezicht en 
controle op Unieniveau door de 
Commissie en/of alle relevante 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie die in dit verband kunnen worden 
aangewezen, moet worden beoordeeld met 
betrekking tot de nieuwe kansen en 
uitdagingen, met name die van 
grensoverschrijdende aard, die 
voortvloeien uit constante technologische 
ontwikkelingen; overwegende dat de 
Commissie daartoe de opdracht moet 
krijgen een passende oplossing te vinden 
om deze coördinatie op het niveau van de 
Unie te structureren;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/3

Amendement 3
Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën
2020/2012(INL)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. is van oordeel dat de doelstellingen 
inzake maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, genderevenwicht, 
milieubescherming en duurzaamheid niet 
mogen afdoen aan bestaande algemene en 
sectorale verplichtingen op deze gebieden; 
is van mening dat niet-bindende 
uitvoeringsrichtsnoeren moeten worden 
vastgesteld voor ontwikkelaars, 
exploitanten en gebruikers, met name 
technologieën met een hoog risico, met 
betrekking tot de methodologie voor de 
beoordeling van de naleving van deze 
verordening en de verwezenlijking van die 
doelstellingen;

55. is van oordeel dat de doelstellingen 
inzake maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, gendergelijkheid, 
milieubescherming en duurzaamheid niet 
mogen afdoen aan bestaande algemene en 
sectorale verplichtingen op deze gebieden; 
is van mening dat niet-bindende 
uitvoeringsrichtsnoeren moeten worden 
vastgesteld voor ontwikkelaars, 
exploitanten en gebruikers, met name 
technologieën met een hoog risico, met 
betrekking tot de methodologie voor de 
beoordeling van de naleving van deze 
verordening en de verwezenlijking van die 
doelstellingen;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/4

Amendement 4
Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën
2020/2012(INL)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

71 bis. deelt de twijfels van vele 
mensenrechtenorganisaties en ook van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, die hebben 
benadrukt dat een intensief gebruik van 
op AI gebaseerde videoapparatuur grote 
risico’s voor de gegevensbescherming met 
zich mee zou brengen, de mogelijkheden 
voor anonieme bewegingen in 
onevenredige mate zou beperken, een 
breed gevoel van permanente inmenging 
in privacy en intimiteit zou opwekken, het 
gedrag van burgers en instellingen zou 
beïnvloeden op een manier die 
waarschijnlijk in strijd zou zijn met het 
behoud van de kernbeginselen van de EU 
op het gebied van burgerlijke vrijheden, 
en dat het op korte termijn niet mogelijk 
zou zijn fouten te voorkomen die 
voortkomen uit gebreken in de manier 
waarop verschillen in leeftijd, geslacht of 
etniciteit worden geanalyseerd door de 
software; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan om in haar komende 
wetgevingsvoorstel een verbod voor te 
stellen op de uitrol en het gebruik in de 
publieke ruimte van 
gezichtsherkenningstechnologieën, zolang 
al deze risico’s niet naar behoren en 
volledig zijn aangepakt en overwonnen;

Or. en



AM\1215732NL.docx PE658.381v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

13.10.2020 A9-0186/5

Amendement 5
Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën
2020/2012(INL)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 128

Ontwerpresolutie Amendement

128. onderstreept het belang van 
coördinatie op het niveau van de Unie, 
zoals uitgevoerd door de Commissie en/of 
alle relevante instellingen, organen en 
instanties van de Unie die in dit verband 
kunnen worden aangewezen, teneinde 
versnippering te voorkomen en te zorgen 
voor een geharmoniseerde aanpak in de 
hele Unie; is van mening dat de coördinatie 
gericht moet zijn op de mandaten en acties 
van de nationale toezichthoudende 
autoriteiten in elke lidstaat als bedoeld in 
het vorige onderdeel, alsook op het delen 
van beste praktijken tussen die autoriteiten 
en het bijdragen aan de samenwerking op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
in de hele Unie; verzoekt de Commissie de 
meest geschikte oplossing voor het 
structureren van deze coördinatie te 
beoordelen en te vinden; geeft aan dat 
voorbeelden van bestaande instellingen, 
organen en instanties van de Unie Enisa, de 
EDPS en de Europese Ombudsman zijn;

128. onderstreept het belang van 
coördinatie op het niveau van de Unie, 
zoals uitgevoerd door de Commissie en/of 
alle relevante instellingen, organen en 
instanties van de Unie die in dit verband 
kunnen worden aangewezen, teneinde 
eventuele discrepanties tussen nationale 
beoordelingen te ondervangen, 
versnippering te voorkomen en te zorgen 
voor een geharmoniseerde uitvoering in de 
hele Unie; is van mening dat de coördinatie 
gericht moet zijn op de mandaten en acties 
van de nationale toezichthoudende 
autoriteiten in elke lidstaat als bedoeld in 
het vorige onderdeel, alsook op het delen 
van beste praktijken tussen die autoriteiten 
en het bijdragen aan de samenwerking op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
in de hele Unie; verzoekt de Commissie de 
meest geschikte oplossing voor het 
structureren van deze coördinatie te 
beoordelen en te vinden; geeft aan dat 
voorbeelden van bestaande instellingen, 
organen en instanties van de Unie Enisa, de 
EDPS en de Europese Ombudsman zijn;

Or. en
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13.10.2020 A9-0186/6

Amendement 6
Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën
2020/2012(INL)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 143

Ontwerpresolutie Amendement

143. erkent de rol van de NAVO bij de 
bevordering van de Euro-Atlantische 
veiligheid en dringt aan op samenwerking 
binnen de NAVO voor het vaststellen van 
gemeenschappelijke normen en 
interoperabiliteit van defensiegerelateerde 
AI-systemen; beklemtoont dat de trans-
Atlantische relatie van belang is voor het 
behoud van gedeelde waarden en het 
afwenden van toekomstige en nieuwe 
bedreigingen;

Schrappen

Or. en


