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Poprawka 1
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
2020/2012(INL)

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja, robotyka i powiązane z nimi 
technologie, mające potencjał tworzenia 
możliwości dla przedsiębiorstw i korzyści 
dla obywateli i mogące bezpośrednio 
wpływać na wszystkie aspekty naszych 
społeczeństw, w tym na prawa 
podstawowe oraz zasady i wartości 
społeczne i gospodarcze, a także wywierać 
trwały wpływ na wszystkie obszary 
działalności, są promowane i szybko 
opracowywane;

B. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja, robotyka i powiązane z nimi 
technologie, mające potencjał tworzenia 
korzyści dla obywateli i mogące 
bezpośrednio wpływać na wszystkie 
aspekty naszych społeczeństw, w tym na 
prawa podstawowe oraz zasady i wartości 
społeczne i gospodarcze, a także wywierać 
trwały wpływ na możliwości dla 
przedsiębiorstw i wszystkie obszary 
działalności, są promowane i szybko 
opracowywane;
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Poprawka 2
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
2020/2012(INL)

Projekt rezolucji
Motyw AB.

Projekt rezolucji Poprawka

AB. mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia zharmonizowanego podejścia 
w całej Unii i optymalnego 
funkcjonowania jednolitego rynku 
cyfrowego należy poddać ocenie 
koordynację na szczeblu unijnym, za którą 
odpowiedzialna jest Komisja i wszelkie 
odpowiednie instytucje, organy, urzędy i 
agencje Unii, które mogą zostać 
wyznaczone w tym kontekście, w 
odniesieniu do nowych możliwości i 
wyzwań, w szczególności o charakterze 
transgranicznym, związanych z trwającym 
rozwojem technologicznym; mając na 
uwadze, że w tym celu Komisji należy 
powierzyć zadanie znalezienia 
odpowiedniego rozwiązania dla 
ustrukturyzowania takiej koordynacji na 
szczeblu Unii;

AB. mając na uwadze, że w celu 
zapewnienia zharmonizowanego podejścia 
w całej Unii i optymalnego 
funkcjonowania jednolitego rynku 
cyfrowego należy poddać ocenie nadzór i 
kontrolę na szczeblu unijnym, za które 
odpowiedzialna jest Komisja i wszelkie 
odpowiednie instytucje, organy, urzędy i 
agencje Unii, które mogą zostać 
wyznaczone w tym kontekście, w 
odniesieniu do nowych możliwości i 
wyzwań, w szczególności o charakterze 
transgranicznym, związanych z trwającym 
rozwojem technologicznym; mając na 
uwadze, że w tym celu Komisji należy 
powierzyć zadanie znalezienia 
odpowiedniego rozwiązania dla 
ustrukturyzowania takiej koordynacji na 
szczeblu Unii;
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Poprawka 3
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
2020/2012(INL)

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. uważa, że cele odpowiedzialności 
społecznej, równowagi płci, ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju 
należy realizować bez uszczerbku dla 
istniejących obowiązków ogólnych i 
sektorowych w tych dziedzinach; uważa, 
że należy ustanowić niewiążące wytyczne 
dotyczące wdrażania dla podmiotów 
opracowujących, wdrażających i 
użytkowników, zwłaszcza technologii 
wysokiego ryzyka, dotyczące metodologii 
oceny ich zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem oraz osiągnięcia tych 
celów;

55. uważa, że cele odpowiedzialności 
społecznej, równouprawnienia płci, 
ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju należy realizować bez uszczerbku 
dla istniejących obowiązków ogólnych i 
sektorowych w tych dziedzinach; uważa, 
że należy ustanowić niewiążące wytyczne 
dotyczące wdrażania dla podmiotów 
opracowujących, wdrażających i 
użytkowników, zwłaszcza technologii 
wysokiego ryzyka, dotyczące metodologii 
oceny ich zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem oraz osiągnięcia tych 
celów;
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Poprawka 4
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
2020/2012(INL)

Projekt rezolucji
Ustęp 71 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

71a. podziela wątpliwości wyrażone 
przez wiele organizacji obrony praw 
człowieka, a także przez Europejską Radę 
Ochrony Danych, które podkreśliły, że 
intensywne korzystanie z urządzeń wideo 
sterowanych przez aplikacje AI wiązałoby 
się z poważnym ryzykiem dla ochrony 
danych, ograniczałoby w 
nieproporcjonalnym stopniu możliwości 
anonimowego przemieszczania się, 
wywoływałoby szerokie poczucie ciągłej 
ingerencji w prywatność i intymność, 
wpływało na zachowanie obywateli i 
instytucji w sposób, który prawdopodobnie 
byłby sprzeczny z poszanowaniem 
podstawowych zasad UE w dziedzinie 
swobód obywatelskich oraz że w 
perspektywie krótkoterminowej nie byłoby 
możliwe zapobieżenie błędom 
wynikającym z wad w sposobie analizy 
różnic wieku, płci lub pochodzenia 
etnicznego przez oprogramowanie; w 
związku z tym domaga się, aby Komisja w 
swoim przyszłym wniosku ustawodawczym 
zaproponowała zakaz stosowania i 
użytkowania w otwartej przestrzeni 
publicznej technologii rozpoznawania 
twarzy, o ile wszystkie te zagrożenia nie 
zostaną należycie i kompleksowo 
uwzględnione i przezwyciężone;
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13.10.2020 A9-0186/5

Poprawka 5
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
2020/2012(INL)

Projekt rezolucji
Ustęp 128

Projekt rezolucji Poprawka

128. podkreśla znaczenie koordynacji na 
szczeblu Unii ze strony Komisji i/lub 
wszelkich właściwych instytucji, organów, 
urzędów i agencji Unii, które mogą zostać 
wyznaczone w tym kontekście w celu 
uniknięcia fragmentacji i zapewnienia 
zharmonizowanego podejścia w całej Unii; 
uważa, że koordynacja powinna 
koncentrować się na uprawnieniach i 
działaniach krajowych organów nadzoru w 
każdym państwie członkowskim, o których 
mowa w poprzedniej części, a także na 
wymianie najlepszych praktyk między 
tymi organami i przyczynianiu się do 
współpracy w zakresie badań i rozwoju w 
tej dziedzinie w całej Unii; wzywa 
Komisję do oceny sytuacji i znalezienia 
najodpowiedniejszego rozwiązania dla 
ustrukturyzowania takiej koordynacji; 
przykładami odpowiednich istniejących 
instytucji, organów, urzędów i agencji Unii 
są Agencja Unii Europejskiej ds. 
Cyberbezpieczeństwa (ENISA), Europejski 
Inspektor Ochrony Danych i Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich;

128. podkreśla znaczenie koordynacji na 
szczeblu Unii ze strony Komisji i/lub 
wszelkich właściwych instytucji, organów, 
urzędów i agencji Unii, które mogą zostać 
wyznaczone w tym kontekście w celu 
przeciwdziałania ewentualnym 
rozbieżnościom między ocenami 
krajowymi, uniknięcia fragmentacji i 
zapewnienia zharmonizowanego 
wdrażania w całej Unii; uważa, że 
koordynacja powinna koncentrować się na 
uprawnieniach i działaniach krajowych 
organów nadzoru w każdym państwie 
członkowskim, o których mowa w 
poprzedniej części, a także na wymianie 
najlepszych praktyk między tymi organami 
i przyczynianiu się do współpracy w 
zakresie badań i rozwoju w tej dziedzinie 
w całej Unii; wzywa Komisję do oceny 
sytuacji i znalezienia 
najodpowiedniejszego rozwiązania dla 
ustrukturyzowania takiej koordynacji; 
przykładami odpowiednich istniejących 
instytucji, organów, urzędów i agencji Unii 
są Agencja Unii Europejskiej ds. 
Cyberbezpieczeństwa (ENISA), Europejski 
Inspektor Ochrony Danych i Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich;
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Poprawka 6
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
2020/2012(INL)

Projekt rezolucji
Ustęp 143

Projekt rezolucji Poprawka

143. uznaje rolę NATO w promowaniu 
bezpieczeństwa w strefie euro-atlantyckiej 
i apeluje o współpracę w ramach NATO w 
celu ustanowienia wspólnych norm i 
interoperacyjności systemów AI w 
dziedzinie obronności; podkreśla, że 
relacje transatlantyckie są ważne dla 
zachowania wspólnych wartości i 
zwalczania przyszłych i nowych zagrożeń;

skreśla się
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