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Amendamentul 1
Axel Voss, Emil Radev, Markus Ferber, Andrzej Halicki, Monika Hohlmeier, Peter 
Jahr, Ralf Seekatz, Norbert Lins, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos, Sabine 
Verheyen, Sven Simon, Marlene Mortler, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sven 
Schulze, Loucas Fourlas, Daniel Buda, Eva Maydell, Antonius Manders, Angelika 
Niebler, David McAllister, Jens Gieseke, Romana Tomc, Markus Pieper, Rainer 
Wieland, Jiří Pospíšil, Marion Walsmann, Christian Sagartz, Jeroen Lenaers, Christian 
Ehler, Lukas Mandl, Frances Fitzgerald, Daniel Caspary, Ivan Štefanec, Andrey 
Kovatchev, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kympouropoulos, 
Stefan Berger, Jan Olbrycht, Rosa Estaràs Ferragut, Christine Schneider, Vasile Blaga, 
Radan Kanev, Henna Virkkunen, Nuno Melo, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, 
Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Pernille Weiss, Angel Dzhambazki, Tomáš 
Zdechovský, Maria da Graça Carvalho, Peter Pollák, Inese Vaidere, Christian 
Doleschal, Riho Terras, Isabel Benjumea Benjumea, Jorge Buxadé Villalba, 
Marian-Jean Marinescu, Michael Gahler, Aušra Maldeikienė, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Alexander Bernhuber, Niclas Herbst, 
Alexander Yordanov, Simone Schmiedtbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Georgios 
Kyrtsos

Raport A9-0001/2021
Gilles Lebreton
referitor la inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului 
internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor 
civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de 
aplicare al justiției penale(2020/2013(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 72 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

72. observă că anumite tehnologii de 
IA permit automatizarea, la o scară fără 
precedent, a prelucrării informațiilor și a 
acțiunilor legate de informații, cum ar fi 
supravegherea civilă și militară în masă, 
care constituie o amenințare la adresa 
drepturilor fundamentale și pregătește 
terenul pentru intervenția ilegală în 
suveranitatea de stat; solicită controlul 
activităților de supraveghere în masă în 
temeiul jurisdicției dreptului internațional, 
inclusiv în ceea ce privește chestiunile 
legate de jurisdicție și de aplicarea legii; își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
unele aplicații, extrem de intruzive, de 
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evaluare a comportamentului social 
(„social scoring”) care au fost dezvoltate, 
întrucât ele periclitează în mod grav 
respectarea drepturilor fundamentale; 
solicită interzicerea explicită a utilizării 
evaluării comportamentului social la scară 
largă de către autoritățile publice ca mod 
de a restricționa drepturile cetățenilor; 
solicită întărirea responsabilității actorilor 
privați în temeiul dreptului internațional, 
având în vedere hegemonia decizională și 
controlul pe care le exercită anumiți actori 
privați asupra dezvoltării acestor 
tehnologii; invită, în acest context, 
Comisia, Consiliul și statele membre să fie 
deosebit de atente atunci când negociază, 
încheie și ratifică acorduri internaționale 
referitoare la cazuri familiale 
transfrontaliere, cum ar fi răpirile 
internaționale de copii, și să se asigure că, 
în acest context, sistemele de IA sunt 
utilizate întotdeauna sub un control uman 
efectiv și că respectă garanțiile procedurale 
în UE și în țările semnatare ale acestor 
acorduri;
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