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Alteração 1
Emmanuel Maurel
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Princípios éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas
2020/2012(INL)

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que a inteligência 
artificial, a robótica e as tecnologias 
conexas com potencial para gerar 
oportunidades para as empresas e para os 
cidadãos e suscetíveis de ter um impacto 
direto em todos os aspetos das nossas 
sociedades, incluindo os direitos 
fundamentais e os princípios e valores 
sociais e económicos, bem como ter uma 
influência duradoura em todos os domínios 
de atividade, estão a ser promovidas e 
desenvolvidas rapidamente;

B. Considerando que a inteligência 
artificial, a robótica e as tecnologias 
conexas com potencial para gerar 
benefícios para os cidadãos e suscetíveis 
de ter um impacto direto em todos os 
aspetos das nossas sociedades, incluindo os 
direitos fundamentais e os princípios e 
valores sociais e económicos, bem como 
ter uma influência duradoura nas 
oportunidades para as empresas e em 
todos os domínios de atividade, estão a ser 
promovidas e desenvolvidas rapidamente;
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Alteração 2
Emmanuel Maurel
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Princípios éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas
2020/2012(INL)

Proposta de resolução
Considerando AB.

Proposta de resolução Alteração

AB. Considerando que, a fim de 
assegurar uma abordagem harmonizada em 
toda a União e o bom funcionamento do 
mercado único digital, a coordenação a 
nível da União, levada a cabo pela 
Comissão e/ou por quaisquer instituições, 
organismos, serviços e agências da União 
que possam ser designados neste contexto, 
deve ser avaliada no que respeita a novas 
oportunidades e desafios, em especial de 
natureza transfronteiriça, decorrentes dos 
desenvolvimentos tecnológicos em curso; 
que, para o efeito, a Comissão deve ser 
encarregada de encontrar uma solução 
adequada para estruturar essa coordenação 
a nível da União;

AB. Considerando que, a fim de 
assegurar uma abordagem harmonizada em 
toda a União e o bom funcionamento do 
mercado único digital, a supervisão e o 
controlo a nível da União, levados a cabo 
pela Comissão e/ou por quaisquer 
instituições, organismos, serviços e 
agências da União que possam ser 
designados neste contexto, devem ser 
avaliados no que respeita a novas 
oportunidades e desafios, em especial de 
natureza transfronteiriça, decorrentes dos 
desenvolvimentos tecnológicos em curso; 
que, para o efeito, a Comissão deve ser 
encarregada de encontrar uma solução 
adequada para estruturar essa coordenação 
a nível da União;
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Alteração 3
Emmanuel Maurel
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Princípios éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas
2020/2012(INL)

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Considera que os objetivos de 
responsabilidade social, de equilíbrio de 
género, de proteção do ambiente e de 
sustentabilidade não devem prejudicar as 
obrigações gerais e setoriais vigentes 
nestes domínios; considera que devem ser 
estabelecidas orientações de execução não 
vinculativas para os criadores, os 
responsáveis pela implantação e os 
utilizadores, especialmente no que se refere 
às tecnologias de alto risco, relativamente à 
metodologia para avaliar a sua 
conformidade com o presente regulamento 
e a realização desses objetivos;

55. Considera que os objetivos de 
responsabilidade social, de igualdade de 
género, de proteção do ambiente e de 
sustentabilidade não devem prejudicar as 
obrigações gerais e setoriais vigentes 
nestes domínios; considera que devem ser 
estabelecidas orientações de execução não 
vinculativas para os criadores, os 
responsáveis pela implantação e os 
utilizadores, especialmente no que se refere 
às tecnologias de alto risco, relativamente à 
metodologia para avaliar a sua 
conformidade com o presente regulamento 
e a realização desses objetivos;
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Alteração 4
Emmanuel Maurel
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Princípios éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas
2020/2012(INL)

Proposta de resolução
N.º 71-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

71-A. Partilha das dúvidas manifestadas 
por muitas organizações de defesa dos 
direitos humanos, bem como pelo Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, que 
salientaram que uma utilização intensiva 
de dispositivos de vídeo comandados por 
aplicações de IA implicaria grandes riscos 
para a proteção de dados, limitaria de 
forma desproporcionada a possibilidade 
de realizar movimentações anónimas, 
criaria um sentimento generalizado de 
invasão da privacidade e da intimidade, 
afetaria o comportamento dos cidadãos e 
das instituições de uma forma que 
provavelmente estaria em conflito com a 
preservação dos princípios fundamentais 
da UE no domínio das liberdades cívicas, 
e que não seria possível, a curto prazo, 
evitar erros com base em falhas na forma 
como as diferenças de idade, género ou 
etnia são analisadas pelo software; exige, 
por conseguinte, que a Comissão 
proponha, na sua futura proposta 
legislativa, uma proibição da implantação 
e da utilização, em espaços públicos 
abertos, das tecnologias de 
reconhecimento facial enquanto todos 
estes riscos não sejam devida e 
exaustivamente abordados e superados.
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Alteração 5
Emmanuel Maurel
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Princípios éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas
2020/2012(INL)

Proposta de resolução
N.º 128

Proposta de resolução Alteração

128. Sublinha a importância da 
coordenação a nível da União, tal como 
levada a cabo pela Comissão e/ou 
quaisquer instituições, órgãos e organismos 
da União pertinentes que possam ser 
designados neste contexto, por forma a 
evitar a fragmentação, bem como a 
importância de assegurar uma abordagem 
harmonizada em toda a União; entende que 
a coordenação deve centrar-se nos 
mandatos e nas ações das autoridades 
nacionais de controlo em cada Estado-
Membro, tal como supramencionado, bem 
como na partilha de boas práticas entre 
essas autoridades e na facilitação da 
cooperação em matéria de investigação e 
desenvolvimento neste domínio em toda a 
União; convida a Comissão a avaliar e a 
encontrar a solução mais adequada para 
estruturar essa coordenação; cita como 
exemplos de instituições, órgãos e 
organismos da União pertinentes a ENISA, 
a AEPD e o Provedor de Justiça Europeu;

128. Sublinha a importância da 
coordenação a nível da União, tal como 
levada a cabo pela Comissão e/ou 
quaisquer instituições, órgãos e organismos 
da União pertinentes que possam ser 
designados neste contexto, por forma a 
compensar possíveis discrepâncias entre 
as avaliações nacionais e a evitar a 
fragmentação, bem como a importância de 
assegurar uma implementação 
harmonizada em toda a União; entende que 
a coordenação deve centrar-se nos 
mandatos e nas ações das autoridades 
nacionais de controlo em cada Estado-
Membro, tal como supramencionado, bem 
como na partilha de boas práticas entre 
essas autoridades e na facilitação da 
cooperação em matéria de investigação e 
desenvolvimento neste domínio em toda a 
União; convida a Comissão a avaliar e a 
encontrar a solução mais adequada para 
estruturar essa coordenação; cita como 
exemplos de instituições, órgãos e 
organismos da União pertinentes a ENISA, 
a AEPD e o Provedor de Justiça Europeu;
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Alteração 6
Emmanuel Maurel
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Princípios éticos da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas
2020/2012(INL)

Proposta de resolução
N.º 143

Proposta de resolução Alteração

143. Reconhece o papel da OTAN na 
promoção da segurança euro-atlântica e 
apela à cooperação no seio da OTAN para 
o estabelecimento de normas comuns e da 
interoperabilidade dos sistemas de IA na 
defesa; salienta que a relação 
transatlântica é importante para preservar 
os valores comuns e combater as ameaças 
futuras e emergentes;

Suprimido
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