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13.10.2020 A9-0186/1

Amendamentul 1
Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
2020/2012(INL)

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acum se promovează și se 
dezvoltă rapid inteligența artificială, 
robotica și tehnologiile conexe care au 
potențialul de a genera oportunități pentru 
întreprinderi și beneficii pentru cetățeni și 
care pot avea un impact direct asupra 
tuturor aspectelor societăților noastre, 
inclusiv asupra drepturilor fundamentale și 
a principiilor și valorilor sociale și 
economice, și care au o influență de durată 
asupra tuturor domeniilor de activitate;

B. întrucât acum se promovează și se 
dezvoltă rapid inteligența artificială, 
robotica și tehnologiile conexe care au 
potențialul de a genera beneficii pentru 
cetățeni și pot avea un impact direct asupra 
tuturor aspectelor societăților noastre, 
inclusiv asupra drepturilor fundamentale și 
a principiilor și valorilor sociale și 
economice, și care au o influență de durată 
asupra oportunităților pentru întreprinderi 
și a tuturor domeniilor de activitate;
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Amendamentul 2
Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
2020/2012(INL)

Propunere de rezoluție
Considerentul AB

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AB. întrucât, pentru a asigura o abordare 
armonizată în întreaga Uniune și 
funcționarea optimă a pieței unice digitale, 
ar trebui să se evalueze coordonarea la 
nivelul Uniunii de către Comisie și/sau 
instituțiile, organismele, oficiile și agențiile 
relevante ale Uniunii care pot fi desemnate 
în acest context, în ceea ce privește noile 
perspective și probleme, în special cele de 
natură transfrontalieră, care decurg din 
evoluțiile tehnologice actuale, întrucât, în 
acest sens, Comisia ar trebui să fie 
însărcinată cu găsirea unei soluții adecvate 
pentru a structura această coordonare la 
nivelul Uniunii;

AB. întrucât, pentru a asigura o abordare 
armonizată în întreaga Uniune și 
funcționarea optimă a pieței unice digitale, 
ar trebui să se evalueze supravegherea și 
controlul la nivelul Uniunii de către 
Comisie și/sau instituțiile, organismele, 
oficiile și agențiile relevante ale Uniunii 
care pot fi desemnate în acest context, în 
ceea ce privește noile perspective și 
probleme, în special cele de natură 
transfrontalieră, care decurg din evoluțiile 
tehnologice actuale; întrucât, în acest sens, 
Comisia ar trebui să fie însărcinată cu 
găsirea unei soluții adecvate pentru a 
structura această coordonare la nivelul 
Uniunii;
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Amendamentul 3
Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
2020/2012(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. consideră că obiectivele 
responsabilității sociale, echilibrului de 
gen, protecției mediului și sustenabilității 
ar trebui să nu aducă atingere obligațiilor 
generale și sectoriale existente în aceste 
domenii; consideră că ar trebui stabilite 
orientări fără caracter obligatoriu de 
implementare pentru dezvoltatori, operatori 
și utilizatori, mai ales pentru cei ai 
tehnologiilor cu risc ridicat, în ceea ce 
privește metodologia de evaluare a 
conformității acestora cu prezentul 
regulament și îndeplinirea obiectivelor 
respective;

55. consideră că obiectivele 
responsabilității sociale, egalității de gen, 
protecției mediului și sustenabilității ar 
trebui să nu aducă atingere obligațiilor 
generale și sectoriale existente în aceste 
domenii; consideră că ar trebui stabilite 
orientări fără caracter obligatoriu de 
implementare pentru dezvoltatori, operatori 
și utilizatori, mai ales pentru cei ai 
tehnologiilor cu risc ridicat, în ceea ce 
privește metodologia de evaluare a 
conformității acestora cu prezentul 
regulament și îndeplinirea obiectivelor 
respective;
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Amendamentul 4
Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
2020/2012(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 71 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71a. împărtășește îndoielile exprimate 
de numeroase organizații de apărare a 
drepturilor omului, precum și de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, care au subliniat că utilizarea 
intensivă a dispozitivelor video cu aplicații 
bazate pe IA ar implica riscuri majore 
pentru protecția datelor, ar limita într-o 
măsură disproporționată posibilitățile de 
deplasare anonimă, ar induce un 
sentiment larg de intruziune permanentă 
în viața privată și intimitate și ar afecta 
comportamentul cetățenilor și al 
instituțiilor într-un mod care ar fi, 
probabil, în conflict cu menținerea 
principiilor fundamentale ale UE în 
domeniul libertăților civile; împărtășește 
și îndoielile potrivit cărora nu ar fi posibil 
să se prevină, pe termen scurt, erorile 
determinate de deficiențele modului în 
care sunt analizate de programele 
informatice diferențele de vârstă, de sex 
sau de etnie; solicită, prin urmare, 
Comisiei ca, în viitoarea sa propunere 
legislativă, să propună interzicerea 
implementării și utilizării, în spații 
publice deschise, a tehnologiilor de 
recunoaștere facială, atât timp cât toate 
aceste riscuri nu sunt abordate și 
soluționate în mod corespunzător și 
cuprinzător.
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13.10.2020 A9-0186/5

Amendamentul 5
Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
2020/2012(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 128

Propunerea de rezoluție Amendamentul

128. subliniază importanța coordonării la 
nivelul Uniunii, realizată de Comisie și/sau 
de orice instituții, organisme, birouri și 
agenții relevante ale Uniunii care pot fi 
desemnate în acest context, pentru a evita 
fragmentarea, precum și a asigurării unei 
abordări armonizate în întreaga Uniune; 
consideră că coordonarea ar trebui să se 
axeze pe mandatele și acțiunile autorităților 
naționale de supraveghere din fiecare stat 
membru, după cum se menționează în 
subsecțiunea anterioară, precum și pe 
schimbul de bune practici între aceste 
autorități și să contribuie la cooperarea în 
domeniul cercetării și dezvoltării în 
întreaga Uniune; invită Comisia să 
evalueze și să găsească soluția cea mai 
potrivită pentru a structura această 
coordonare; menționează ca exemple de 
instituții, organisme, oficii și agenții 
existente relevante ale Uniunii ENISA, 
AEPD și Ombudsmanul European;

128. subliniază importanța coordonării la 
nivelul Uniunii, realizată de Comisie și/sau 
de orice instituții, organisme, birouri și 
agenții relevante ale Uniunii care pot fi 
desemnate în acest context, pentru a 
contracara eventualele discrepanțe dintre 
evaluările naționale, a evita fragmentarea, 
precum și a asigurării unei implementări 
armonizate în întreaga Uniune; consideră 
că coordonarea ar trebui să se axeze pe 
mandatele și acțiunile autorităților 
naționale de supraveghere din fiecare stat 
membru, după cum se menționează în 
subsecțiunea anterioară, precum și pe 
schimbul de bune practici între aceste 
autorități și să contribuie la cooperarea în 
domeniul cercetării și dezvoltării în 
întreaga Uniune; invită Comisia să 
evalueze și să găsească soluția cea mai 
potrivită pentru a structura această 
coordonare; menționează ca exemple de 
instituții, organisme, oficii și agenții 
existente relevante ale Uniunii ENISA, 
AEPD și Ombudsmanul European;
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Amendamentul 6
Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
2020/2012(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 143

Propunerea de rezoluție Amendamentul

143. recunoaște rolul NATO în 
promovarea securității euroatlantice și 
cere cooperare în cadrul NATO pentru 
stabilirea unor standarde comune și 
pentru interoperabilitatea sistemelor IA în 
apărare; subliniază că relația 
transatlantică este importantă pentru 
păstrarea unor valori comune și pentru 
combaterea amenințărilor viitoare și 
emergente;

eliminat

Or. en


