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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare 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))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 2, 3, 
10, 19, 20, 21, 114,167, 218, 225 și 227,

– având în vedere dreptul de a adresa petiții, consfințit prin articolele 20 și 227 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 
origine etnică (Directiva privind egalitatea rasială)1,

– având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a 
unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă (Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă)2,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 
(RGPD)3 și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, 
investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului4,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1488 al Consiliului din 28 septembrie 2018 
privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă 
performanță5,

1 JO L 180, 19.7.2000, p. 22.
2 JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
3 JO L 119, 4.5.2016, p. 1.
4 JO L 119, 4.5.2016, p. 89.
5 JO L 252, 8.10.2018, p. 1.
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– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 iunie 2018 de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 
(COM(2018)0434), 

– având în vedere rezoluția sa din 16 februarie 2017 conținând recomandări adresate 
Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica6,

– având în vedere rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei 
europene7,

– având în vedere rezoluția sa din 12 septembrie 2018 referitoare la sistemele de arme 
autonome8,

– având în vedere rezoluția sa din 11 septembrie 2018 referitoare la egalitatea limbilor în 
epoca digitală9,

– având în vedere rezoluția sa din 12 februarie 2019 referitoare la o politică industrială 
europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii10,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind Pactul verde european (COM(2019)0640), 

– având în vedere cartea albă a Comisiei Europene din 19 februarie 2020 intitulată 
„Inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere” 
(COM(2020)0065),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 19 februarie 2020 intitulată 
„O strategie europeană privind datele” (COM(2020)0066),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 19 februarie 2020 intitulată 
„Conturarea viitorului digital al Europei” (COM(2020)0067),

– având în vedere raportul din 8 aprilie 2019 al Grupului de experți la nivel înalt privind 
inteligența artificială elaborat de Comisie în iunie 2018, intitulat „Ethics Guidelines for 
Trustworthy AI” (Îndrumar etic pentru o inteligență artificială fiabilă),

– având în vedere Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților 
naționale, Protocolul nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare,

– având în vedere Carta etică europeană privind utilizarea inteligenței artificiale în 
sistemele judiciare și în mediul lor, adoptată de Grupul de lucru pentru calitatea justiției 

6 JO C 252, 18.7.2018, p. 239.
7 JO C 307, 30.8.2018, p. 163.
8 JO C 433, 23.12.2019, p. 86.
9 Texte adoptate, P8_TA(2018)0332.
10 Texte adoptate, P8_TA(2019)0081.
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(CEPEJ-GT-QUAL) din cadrul Consiliului Europei în decembrie 2018,

– având în vedere Recomandarea Consiliului OCDE referitoare la inteligența artificială, 
adoptată la 22 mai 2019,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0001/2021),

Introducere 

A. întrucât inteligența artificială (IA), robotica și tehnologiile conexe se dezvoltă rapid, 
având un impact direct asupra tuturor aspectelor societăților noastre, inclusiv asupra 
principiilor și valorilor sociale și economice fundamentale;

B. întrucât IA produce o revoluție în doctrina militară și echipamentele militare, 
schimbând profund modul în care funcționează armatele, în principal datorită integrării 
și utilizării de noi tehnologii și capacități autonome;

C. întrucât dezvoltarea și proiectarea așa-numitei „inteligențe artificiale”, a roboticii și a 
tehnologiilor conexe sunt efectuate de oameni, iar alegerile lor determină potențialul 
tehnologiei de a aduce beneficii societății;

D. întrucât un cadru comun al Uniunii trebuie să trateze dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea IA, a roboticii și a tehnologiilor conexe și să asigure respectarea demnității 
umane și a drepturilor omului, astfel cum sunt consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

E.  întrucât Uniunea și statele sale membre au o responsabilitate deosebită de a veghea ca 
IA, robotica și tehnologiile aferente, dat fiind că pot fi folosite transfrontalier, să fie 
centrate pe om, adică în principiu să fie destinate utilizării în serviciul umanității și 
pentru binele comun, pentru a contribui la bunăstarea și interesul general al cetățenilor 
lor; întrucât Uniunea ar trebui să ajute statele membre în acest sens, în special pe cele 
care au început să se gândească la posibilitatea de a elabora standarde juridice sau de a 
opera modificări legislative în acest domeniu;

F. întrucât pentru cetățenii europeni ar fi benefică o abordare reglementară adecvată, 
eficientă, transparentă și coerentă la nivelul Uniunii, care să definească suficient de clar 
condițiile pe care întreprinderile trebuie să le îndeplinească pentru a-și dezvolta 
aplicațiile și a-și planifica modelele de afaceri, păstrând, în același timp, controlul 
Uniunii și al statelor sale membre asupra reglementărilor care urmează a fi stabilite, 
astfel încât să nu fie obligate să adopte sau să accepte standarde stabilite de alții;

G. întrucât orientările în materie de etică, precum principiile adoptate de Grupul de experți 
la nivel înalt privind inteligența artificială, oferă un bun punct de plecare, dar nu sunt 
suficiente pentru a oferi siguranța că întreprinderile adoptă o conduită loială și 
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garantează protecția eficace a persoanelor;

H. întrucât această responsabilitate anume înseamnă că trebuie examinate chestiuni de 
interpretare și aplicare a dreptului internațional legate de participarea activă a UE în 
negocierile internaționale, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată de 
utilizările civile și militare ale acestui tip de IA, robotică și tehnologii aferente, și 
întrucât chestiunile legate de autoritatea statului asupra acestor tehnologii nu intră în 
sfera justiției penale;

I. întrucât este esențial să se asigure un cadru juridic adecvat și cuprinzător pentru 
aspectele etice ale acestor tehnologii, precum și pentru răspunderea legală, transparență 
și tragerea la răspundere (în special pentru IA, robotică și tehnologiile conexe 
considerate a fi cu risc ridicat); întrucât acest cadru trebuie să reflecte ideea că valorile 
umaniste intrinseci europene și universale sunt aplicabile întregului lanț valoric în 
dezvoltarea, implementarea și utilizarea IA; întrucât acest cadru etic trebuie să se aplice 
în dezvoltarea (inclusiv cercetarea și inovarea), implementarea și utilizarea IA, cu 
respectarea deplină a dreptului Uniunii și a valorilor prevăzute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

J. întrucât scopul acestei examinări este de a determina în ce măsură normele de drept 
internațional public și privat și dreptul Uniunii sunt adaptate acestor tehnologii, precum 
și de a evidenția provocările și riscurile pe care le reprezintă pentru autoritatea statului, 
astfel încât să poată fi gestionate adecvat și proporțional;

K. întrucât, în Cartea sa albă, Comisia Europeană nu ia în considerare aspectele militare ale 
utilizării inteligenței artificiale;

L. întrucât o abordare europeană armonizată a acestor probleme reclamă o definiție 
comună a IA și luarea unor măsuri care să garanteze că sunt respectate valorile 
fundamentale ale Uniunii Europene, principiile reglementate de Carta drepturilor 
fundamentale și legislația internațională privind drepturile omului;

M. întrucât IA oferă posibilități fără precedent de îmbunătățire a performanțelor sectorului 
transporturilor, gestionând creșterea cererii de călătorii, probleme de siguranță și de 
mediu, și făcând ca toate modurile de transport să devină mai inteligente, mai eficiente 
și mai confortabile;

N. întrucât abordarea la nivelul UE a IA în domeniul apărării este indispensabilă pentru 
dezvoltarea capacităților UE în acest sector;

Definiția inteligenței artificiale

1. consideră că trebuie adoptat un cadru juridic european comun, cu definiții armonizate și 
principii etice comune, inclusiv pentru utilizarea IA în scopuri militare; invită, prin 
urmare, Comisia să adopte următoarele definiții:

- „sistem de IA” înseamnă un sistem fie bazat pe software, fie integrat în 
dispozitive hardware, al cărui comportament simulează inteligența, printre altele 
prin colectarea și prelucrarea datelor, analizarea și interpretarea mediului și luarea 
unor decizii, cu un anumit grad de autonomie, pentru a atinge obiective specifice;
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- „autonom” înseamnă un sistem de IA care funcționează prin interpretarea unor 
anumite date de intrare și utilizarea unui set de instrucțiuni predeterminate dar 
care nu se limitează la acestea, deși comportamentul sistemului este limitat și 
direcționat spre îndeplinirea obiectivului care i s-a stabilit și de alte opțiuni 
relevante de proiectare alese de dezvoltator;

2. subliniază că politicile de securitate și apărare ale Uniunii Europene și ale statelor sale 
membre se ghidează după principiile consacrate în Carta Europeană a Drepturilor 
Fundamentale și Carta ONU, care face un apel la toate statele să se abțină de la 
amenințarea cu forța sau utilizarea forței în relațiile reciproce, precum și după dreptul 
internațional, principiile drepturilor omului și respectării demnității umane și după 
înțelegerea comună a valorilor universale care constituie drepturile inviolabile și 
inalienabile ale ființei umane: libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept; 
evidențiază că activitățile de apărare din cadrul Uniunii trebuie să respecte aceste valori 
universale, promovând în același timp pacea, stabilitatea, securitatea și progresul în 
Europa și în lume;

Dreptul internațional public și utilizările militare ale inteligenței artificiale 

3. consideră că IA utilizată într-un context militar și civil trebuie supusă unui control uman 
riguros, astfel încât, în orice moment, un om să aibă mijloacele de a o corecta, opri sau 
dezactiva în caz de comportament neprevăzut, intervenție accidentală, atacuri 
cibernetice sau interferențe din partea unor părți terțe cu tehnologia bazată pe IA sau 
dacă astfel de tehnologii ajung pe mâna unor terți;

4. consideră că respectarea dreptului internațional public, în special a dreptului umanitar, 
care se aplică fără echivoc tuturor sistemelor de armament și operatorilor acestora, este 
o cerință fundamentală pe care statele membre trebuie să o respecte, în special atunci 
când apără populația civilă și iau măsuri preventive în caz de agresiune militară sau 
război cibernetic;

5. subliniază că IA și tehnologiile conexe pot avea un rol și în războiul asimetric sau 
neconvențional; sugerează ca cercetarea pentru dezvoltarea și utilizarea IA în aceste 
situații să impună aceleași condiții ca și pentru utilizarea în conflictele convenționale;

6. pune în lumină faptul că utilizarea IA oferă oportunitatea de a întări securitatea Uniunii 
Europene și a cetățenilor săi, și că este esențial ca UE să adopte o abordare integrată în 
viitoarele dezbateri internaționale pe această temă;

7. solicită comunității de cercetare din domeniul IA să integreze acest principiu în toate 
sistemele bazate pe IA sus-menționate destinate aplicațiilor militare; consideră că nicio 
autoritate nu poate stabili nicio excepție la aceste principii și nu poate certifica niciun 
astfel de sistem;

8. afirmă încă o dată că procesul decizional autonom nu ar trebui să absolve oamenii de 
responsabilitate și că oamenii trebuie să aibă întotdeauna responsabilitatea finală pentru 
procesele decizionale, astfel încât să poată fi identificată persoana care poartă 
răspunderea deciziei;
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9. subliniază că atunci când utilizează sisteme bazate pe IA, statele, părțile la un conflict și 
persoanele fizice trebuie să își respecte întotdeauna obligațiile care le revin în temeiul 
dreptului internațional aplicabil și să își asume răspunderea pentru acțiunile care rezultă 
din utilizarea unor astfel de sisteme; subliniază că, în orice împrejurare, acțiunile și 
efectele preconizate, accidentale sau nedorite ale sistemelor bazate pe IA trebuie 
considerate responsabilitatea unor state membre, părți la un conflict și persoane;

10. consideră binevenite posibilitățile de a folosi sisteme de inteligență artificială pentru 
instruire și exerciții, al căror potențial nu ar trebui subestimat, având în vedere mai ales 
că UE desfășoară exerciții cu dublă natură, civilă și militară;

11. subliniază că, în timpul etapelor de proiectare, dezvoltare, testare, desfășurare și 
utilizare a sistemelor bazate pe IA, trebuie să se țină seama corespunzător de riscurile 
potențiale în orice moment, având în vedere în special victimele și vătămările 
accidentale ale civililor, pierderile accidentale de vieți omenești și daunele aduse 
infrastructurii civile, precum și riscurile legate de intervenția neintenționată, 
manipularea, proliferarea, atacurile cibernetice, interferența părților terțe cu tehnologia 
autonomă bazată pe IA sau posibilitatea ca părți terțe să pună mâna pe astfel de 
tehnologii;

12. reamintește că, în conformitate cu avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție 
din 8 iulie 1996, principiul noutății nu poate fi citat în sprijinul niciunei derogări 
referitoare la respectarea normelor actuale ale dreptului internațional umanitar;

13. consideră că, pe lângă sprijinirea operațiunilor, IA va aduce beneficii și personalului de 
serviciu al forțelor armate, prin prelucrarea în masă a datelor lor medicale și prin 
extinderea monitorizării stării de sănătate, va identifica factorii de risc legați de mediu și 
condițiile de muncă și va propune măsuri de protecție adecvate pentru a limita impactul 
asupra sănătății personalului de serviciu;

14. reamintește că eforturile de reglementare trebuie să fie susținute de sisteme judicioase 
de certificare și supraveghere, precum și de mecanisme clare de auditare, explicabilitate, 
răspundere și trasabilitate, astfel încât cadrul de reglementare să nu fie depășit de 
evoluția tehnologică.

15. subliniază cât este de important, într-o lume hiperconectată, ca Uniunea Europeană să se 
implice în crearea unui cadru juridic internațional pentru utilizarea inteligenței 
artificiale: îndeamnă UE să preia inițiativa și să își asume, împreună cu Organizația 
Națiunilor Unite și cu comunitatea internațională, un rol activ în promovarea acestui 
cadru global care reglementează utilizarea IA în scopuri militare și de altă natură, 
asigurându-se că această utilizare rămâne în limitele stricte stabilite de dreptul 
internațional și de dreptul internațional umanitar, în special de Convențiile de la Geneva 
din 12 august 1949; subliniază că acest cadru nu trebuie niciodată să încalce sau să 
permită încălcări ale imperativelor de conștiință publică și umanitate, enunțate în clauza 
Martens, și trebuie să fie în conformitate cu normele de siguranță și de protecție a 
consumatorilor; îndeamnă UE și statele membre să definească sisteme solide de 
supraveghere și evaluare pentru dezvoltarea tehnologiilor IA, în special a celor utilizate 
în scopuri militare în state autoritare;

16. subliniază că robotica, pe lângă faptul că îi va permite personalului militar să rămână la 
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distanță, îi va oferi și o mai bună autoprotecție, de exemplu, în operațiunile în medii 
contaminate, de stingere a incendiilor, de deminare terestră sau pe mare și de apărare 
împotriva roiurilor de drone;

17. subliniază că dezvoltarea, implementarea, utilizarea și gestionarea IA trebuie să respecte 
drepturile, valorile și libertățile fundamentale consfințite în tratatele UE și invită statele 
membre să nu lanseze sisteme de IA cu grad ridicat de risc, care reprezintă amenințări la 
adresa drepturilor fundamentale; ia cunoștință de publicarea Cărții albe a Comisiei 
privind inteligența artificială și îndeamnă să se facă cercetări mai aprofundate despre 
riscul potențial pentru drepturile fundamentale generat de utilizarea IA de autoritățile 
statale și de agențiile, organele și instituțiile Uniunii Europene;

18. invită Comisia să faciliteze cercetarea și discuția despre posibilitățile de a recurge la IA 
în operațiunile de salvare în caz de dezastre, prevenire a crizelor și menținere a păcii;

19. salută crearea Grupului de experți guvernamentali (GEG) al ONU pentru promovarea 
unui comportament responsabil al statelor în spațiul cibernetic în contextul securității 
internaționale și invită UE să participe din plin la toate lucrările acestuia;

20. roagă Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 
și politica de securitate (VP/ÎR) să creeze condiții propice pentru negocieri la nivel 
mondial pentru a introduce regim de control al armelor bazate pe IA și a actualiza toate 
instrumentele existente prevăzute de tratate consacrate controlului armelor, dezarmării 
și neproliferării, astfel încât să se ia în considerare sistemele bazate pe IA folosite în 
război; solicită Consiliului ca în Poziția comună de definire a normelor comune care 
reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar să ia în 
considerare și să includă toate sistemele de arme bazate pe IA;

21. reamintește că aceste norme trebuie să respecte întotdeauna principiile menționate în 
Convenția de la Roma din 17 iulie 1998 privind interzicerea crimelor de genocid, a 
crimelor împotriva umanității și a crimelor de război;

22. scoate în evidență riscurile clare care planează asupra deciziilor luate de oameni, dacă se 
bazează exclusiv pe datele, profilurile și recomandările generate de aparate; subliniază 
că proiectarea generală a sistemelor de IA ar trebui să includă, de asemenea, orientări 
clare privind supravegherea și monitorizarea umană; solicită să se impună obligația de a 
garanta transparența și explicabilitatea aplicațiilor de IA și necesitatea unei intervenții 
umane, precum și alte măsuri, cum ar fi auditurile independente și testele specifice de 
rezistență pentru a ușura și a asigura respectarea normelor; subliniază că astfel de 
audituri ar trebui efectuate periodic de o autoritate independentă, care să supravegheze 
aplicațiile IA cu grad ridicat de risc utilizate de autoritățile de stat sau de forțele 
militare; 

23. subliniază că este important să se verifice modul în care tehnologiile IA cu grad ridicat 
de risc ajung să ia decizii; reamintește că trebuie respectate principiile nediscriminării și 
proporționalității și clarificate chestiunile de cauzalitate, răspundere legală și 
responsabilitate, transparență, tragere la răspundere și explicabilitate, pentru a stabili 
dacă, sau în ce măsură, statul, în calitate de actor al dreptului internațional public, dar și 
în exercițiul propriei autorități, poate acționa cu ajutorul unor sisteme bazate pe IA, care 
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au o anumită autonomie, fără a încălca obligațiile ce decurg din dreptul internațional, 
precum dreptul la un proces echitabil;

24. insistă că este important să se investească în competențe umane, inclusiv în 
competențele digitale, în vederea adaptării la progresele științifice care implică soluții 
bazate pe IA, pentru persoanele care exercită profesii reglementate, inclusiv activități 
legate de exercitarea prerogativelor autorității statului, cum ar fi administrarea justiției; 
invită statele membre și Comisia să țină seama în mod corespunzător de acest aspect ca 
parte a punerii în aplicare a Directivei 2005/36/CE;

25. atrage atenția că sistemele IA trebuie să respecte întotdeauna principiile 
responsabilității, echității, guvernabilității, precauției, tragerii la răspundere, 
imputabilității, previzibilității, trasabilității, fiabilității, credibilității, transparenței, 
explicabilității, capacității de a detecta posibilele modificări ale situației și mediului 
operațional, distincției dintre combatanți și non-combatanți și proporționalității; insistă 
asupra faptului că ultimul principiu condiționează legalitatea unei acțiuni militare de 
respectarea unui echilibru între obiectivul stabilit și mijloacele utilizate și că de 
evaluarea proporționalității trebuie să se ocupe întotdeauna un om;

26. subliniază că utilizarea sistemelor bazate pe IA în domeniul securității și apărării 
presupune o înțelegere deplină a situației din partea operatorului uman, predictibilitatea 
și fiabilitatea sistemelor bazate pe IA și capacitatea operatorului uman de a detecta 
eventuale modificări ale situației și mediului de operațional, ca și capacitatea sa de a 
interveni sau de a întrerupe un atac, pentru ca principiile dreptului internațional 
umanitar, în special distincția, proporționalitatea și precauția în atac, să fie aplicate 
integral în tot lanțul de comandă și control; subliniază că sistemele bazate pe IA trebuie 
să le permită oamenilor care răspund de ele să exercite cu chibzuință controlul, să își 
asume întreaga responsabilitate și să poată fi trași la răspundere în orice moment pentru 
toate utilizările lor; invită Comisia să promoveze dialogul, o cooperare mai strânsă și 
sinergii între statele membre, cercetători, mediul academic, protagoniștii societății 
civile, sectorul privat, în special întreprinderile de top și sectorul militar, pentru a 
asigura o participare cât mai largă la procesele de elaborare a politicilor care 
reglementează aplicațiile IA din domeniul militar;

27. reamintește că Parlamentul a cerut să se redacteze și să se adopte de urgență o poziție 
comună privind sistemele de arme letale autonome, să se interzică la nivel internațional 
dezvoltarea, producerea și utilizarea sistemelor de arme letale autonome capabile să 
atace fără un control uman riguros și să se înceapă efectiv negocieri în vederea 
interzicerii lor; reamintește în acest sens rezoluția sa din 12 septembrie 2018 referitoare 
la sistemele de arme autonome; întrucât termenul de „sisteme de arme autonome letale” 
(LAWS) se referă la sisteme de arme fără control uman riguros asupra funcțiilor de 
importanță critică precum identificarea și atacarea unor obiective specifice; subliniază 
că decizia de a selecta o țintă și de a ucide oameni cu ajutorul unor sisteme de arme 
autonome trebuie luată întotdeauna de operatori umani, care să exercite control și 
supraveghere riguroase și să dispună de nivelul de judecată necesar în acord cu 
principiile proporționalității și necesității; subliniază că dispozitivele bazate pe IA nu 
pot fi, în niciun caz, lăsate să înlocuiască omul în luarea deciziilor în acest domeniu;

28. constată, de asemenea, că sistemele de arme autonome, ca o categorie specifică a IA în 
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domeniul militar, ar trebui discutate și convenite la nivel internațional, în special în 
cadrul Convenției ONU privind anumite tipuri de arme convenționale; atrage atenția 
asupra dezbaterii internaționale în curs privind LAWS pentru reglementarea 
tehnologiilor militare emergente, subliniind că până în prezent nu s-a reușit să se ajungă 
la un acord; subliniază că UE a convenit abia recent să discute despre efectele 
evoluțiilor IA și ale digitalizării asupra sectorului apărării; consideră că UE poate juca 
un rol crucial în eforturile de a ajuta statele membre să își armonizeze abordarea cu 
privire la IA cu aplicare militară, pentru a putea coordona discuțiile la nivel 
internațional;

29. insistă că trebuie elaborată o strategie la nivelul UE împotriva sistemelor letale 
autonome și că trebuie interziși așa-numiții „roboți ucigași”;

30. subliniază că IA utilizată în context militar trebuie să îndeplinească un set minim de 
cerințe, și anume să fie în măsură să facă distincția între combatanți necombatanți, și 
combatanți pe câmpul de luptă, să recunoască atunci când un combatant se predă sau se 
află în situație de „hors de combat”, să nu aibă efecte nediferențiate, să nu provoace 
suferință inutilă persoanelor, să nu fie părtinitoare sau antrenată pe baza unor date 
intenționat incomplete și să respecte principiile dreptului internațional umanitar, 
proporționalității în utilizarea forței și precauției înainte de intervenție;

31. consideră că utilizarea sistemelor de arme autonome letale pune probleme etice și 
juridice fundamentale cu privire la capacitatea oamenilor de a controla aceste sisteme și 
solicită ca tehnologia bazată pe IA să nu poată lua decizii autonome care să implice 
principiile juridice ale distincției, proporționalității și precauției;

32. cere să se ia la nivel internațional măsuri transparente de reducere a riscurilor asociate 
cu dezvoltarea și utilizarea IA militare, având în vedere mai ales principiile integrității 
teritoriale și neintervenției și utilizarea forței; subliniază că este important să se ia în 
considerare aspectele militare în abordarea aspectelor juridice și etice în cadrul 
european privind IA; reamintește poziția sa de a interzice dezvoltarea, producerea și 
utilizarea LAWS; regretă că nu există nicio convenție explicită la nivel mondial cu 
privire la utilizarea unor astfel de arme;

33. recunoaște că dinamica cursei moderne a înarmării între puterile militare majore în 
dezvoltarea LAWS este mai rapidă decât eforturile de a introduce, aplica și impune la 
nivel mondial norme comune și cadre juridice, deoarece informațiile despre dezvoltarea 
și mobilizarea acestor sisteme sunt clasificate, iar statele naționale sunt inerent 
interesate să creeze cele mai rapide și mai eficace capacități ofensive, indiferent de 
cadrele sau de principiile juridice actuale sau care s-ar putea crea în viitor;

34. consideră că LAWS ar trebui utilizate numai în ultimă instanță și că sunt legale numai 
dacă sunt supuse unui control uman strict, cu un om capabil să preia comanda în orice 
moment, deoarece intervenția și supravegherea umană riguroase sunt esențiale în 
procesul de luare a deciziilor de a ucide, iar răspunderea trebuie să le revină întotdeauna 
oamenilor când se iau decizii de viață și moarte; consideră că sistemele fără niciun 
control uman („omul în afara schemei”) și nicio supraveghere umană trebuie interzise 
fără excepție și în orice situație;
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35. solicită VP/ÎR, statelor membre și Consiliului European să elaboreze și să adopte de 
urgență o poziție comună privind sistemele autonome de arme, care să asigure un 
control uman riguros asupra funcțiilor critice ale sistemelor de arme, inclusiv pe durata 
mobilizării, să aibă un mesaj unitar în cadrul forurilor relevante și să acționeze în 
consecință; invită, în acest context, VP/ÎR, statele membre și Consiliul să facă schimb 
de bune practici și să ceară opinia experților, cadrelor universitare și societății civile, 
conform Poziției din 12 septembrie 2018 referitoare la sistemele de arme autonome, 
care prevede că atacurile ar trebui întotdeauna lansate cu o intervenție umană 
semnificativă;

36. încurajează toate statele să facă o evaluare pentru a vedea dacă și în ce mod au 
contribuit dispozitivele militare autonome la securitatea lor națională și ce ar avea de 
câștigat securitatea lor națională de pe urma sistemelor militare bazate pe IA, studiind în 
special potențialul acestor tehnologii de a sprijini și confirma deciziile luate de oameni 
în conformitate cu DIU și principiile sale; reamintește că orice sistem LAWS sau orice 
armă cu un nivel ridicat de autonomie ar putea să funcționeze greșit din cauza unui cod 
scris greșit sau a unui atac cibernetic comis de un stat inamic sau de o entitate nestatală; 

37. insistă ca LAWS să nu fie utilizate decât în cazuri specifice și în conformitate cu 
procedurile de autorizare stabilite în prealabil în mod detaliat, în texte a căror 
accesibilitate pentru public sau cel puțin pentru parlamentul național este asigurată de 
statul în cauză, indiferent dacă face parte sau nu din Organizația Tratatului Atlanticului 
de Nord;

38. consideră că LAWS trebuie să respecte dispozițiile Convenției din 10 octombrie 1980 
privind anumite tipuri de arme convenționale, inclusiv interdicția de a produce „efecte 
traumatice excesive”;

39. sugerează ca, pentru a preveni proliferarea lor necontrolată, LAWS să fie puse pe lista 
armelor care fac obiectul dispozițiilor Tratatului privind comerțul cu arme din 2 aprilie 
2013, care figurează la articolul 2 din tratatul respectiv;

40. solicită ca, pentru a evita orice confuzie între o ființă omenească și un robot, 
antropomorfizarea LAWS să fie interzisă;

41. apreciază acordul dintre Consiliu și Parlament de a exclude armele autonome letale 
„fără posibilitatea unui control uman riguros asupra deciziilor de selecție și intervenție 
atunci când lansează atacuri” din acțiunile finanțate din Fondul european de apărare 
(FED); reamintește poziția sa că utilizarea, dezvoltarea sau producerea de LAWS fără 
un control uman semnificativ nu sunt eligibile pentru finanțare din FED;

42. solicită Comisiei să sprijine cercetarea, dezvoltarea, implementarea și utilizarea IA 
pentru menținerea păcii și prevenirea conflictelor;

43. ia act de faptul că ecosistemul global al IA este dominat de giganți digitali chinezi și 
americani, care dezvoltă capabilități naționale și cumpără multe companii promițătoare; 
prin urmare, insistă că, pentru a nu rămâne în urmă în ceea ce privește tehnologia IA, 
UE trebuie să asigure un echilibru mai judicios între cercetarea fundamentală și 
aplicațiile industriale, creând totodată avantaje strategice comparative printr-o 
valorificare mai bună a potențialului și resurselor proprii;
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44. subliniază că, în măsura în care se încadrează în definiția echipamentelor tehnice 
prevăzută în Directiva 2006/42/CE, roboții ar trebui să fie concepuți și asamblați în 
conformitate cu standardele și măsurile de siguranță prevăzute în directiva respectivă;

45. reamintește ambiția UE de a fi un actor global pentru pace și îi cere să se implice mai 
viguros în eforturile internaționale de dezarmare și neproliferare și ca acțiunile și 
politicile sale să urmărească menținerea păcii și a securității internaționale, asigurând 
respectarea dreptului internațional umanitar și a drepturilor omului, precum și protecția 
civililor și a infrastructurii civile;

46. subliniază necesitatea de a examina impactul pe care îl poate avea IA ca factor strategic 
pentru politica de securitate și apărare comună (PSAC) a UE, în special în misiuni și 
operațiuni militare și civile și în dezvoltarea capabilităților UE;

47. reamintește că aliații noștri în context național, NATO sau UE se află, la rândul lor, în 
procesul de integrare a IA în sistemele lor militare; consideră că interoperabilitatea cu 
aliații noștri trebuie menținută prin intermediul unor standarde comune, care sunt 
esențiale pentru a derula operațiuni în coaliție; reamintește că în afară de aceasta, 
cooperarea în materie de IA ar trebui integrată într-un cadru european, singurul cadru 
pertinent pentru a genera cu adevărat sinergii puternice, cum se propune în strategia UE 
privind IA;

48. consideră că UE trebuie să monitorizeze atent și să ia în calcul implicațiile progreselor 
IA pentru apărare și război, inclusiv evoluțiile și mobilizările potențial destabilizatoare, 
și să furnizeze orientări pentru cercetarea și proiectarea etică, asigurând integritatea 
datelor personale și accesul și controlul individual, și să se ocupe de aspectele 
economice și umanitare;

49. reamintește poziția din 12 septembrie 2018 privind sistemele de arme autonome, care 
afirmă că nu trebuie lansate atacuri fără o intervenție umană semnificativă; solicită 
ÎR/VP, statelor membre și Consiliului European să adopte o poziție comună față de 
sistemele de arme autonome, care să asigure un control uman semnificativ asupra 
funcțiilor critice ale sistemelor militare, inclusiv în timpul mobilizării; își reafirmă 
sprijinul față de munca depusă de GEG al ONU al înaltelor părți contractante la 
Convenția privind anumite tipuri de arme convenționale, care rămâne forumul 
internațional relevant pentru discuții și negocieri privind problemele juridice ridicate de 
sistemele de arme autonome, în legătură cu sistemele de arme autonome letale; solicită 
accelerarea tuturor eforturilor multilaterale actuale, astfel încât cadrele normative și de 
reglementare să nu fie depășite de dezvoltarea tehnologică și de noile metode de război; 
invită ÎR/VP ca, în cadrul discuțiilor în curs privind reglementarea internațională a 
LAWS de către statele părți la CCW, să rămână deschis dialogului și să contribuie fără 
preget la efortul de a întocmi un nou cadru global de reglementare axat pe definițiile, 
conceptele și caracteristicile tehnologiilor emergente în domeniul LAWS, pe 
problemele de ordin etic și juridic legate de controlul uman, mai ales în ceea ce privește 
funcțiile critice, precum selectarea și atacarea unei ținte, menținerea responsabilității și a 
răspunderii umane și gradul necesar de interacțiune între om și mașină, inclusiv 
conceptul de control uman și judecată umană; solicită ca aceste eforturi să asigure 
respectarea dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional al drepturilor 
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omului pe parcursul diferitelor etape ale ciclului de viață al armelor bazate pe IA, cu 
scopul de a conveni asupra unor recomandări specifice pentru clarificarea, luarea în 
considerare și dezvoltarea aspectelor cadrului normativ referitor la tehnologiile 
emergente în domeniul LAWS;

50. consideră că un mecanism eficace de impunere a respectării normelor privind 
neproliferarea LAWS și a oricăror tehnologii ofensive bazate pe IA este de o importanță 
capitală pentru securitatea mondială;

Autoritatea de stat: exemple din domeniile civile, inclusiv sistemele de sănătate și de justiție 

51. insistă asupra faptului că statele membre trebuie să acționeze eficient pentru a-și reduce 
dependența de date străine și, fără să distorsioneze în mod semnificativ piața, să se 
asigure că deținerea celor mai sofisticate tehnologii în domeniul IA de către grupuri 
private puternice nu are drept rezultat contestarea autorității entităților publice sau chiar 
substituirea acesteia prin entități private, în special dacă aceste grupuri private sunt 
deținute de o țară terță din afara Uniunii Europene;

52. subliniază că utilizarea sistemelor de IA în procesul decizional al autorităților publice 
poate conduce la decizii părtinitoare care afectează cetățenii și, ca atare, sistemele de IA 
trebuie supuse unor criterii stricte de control în ceea ce privește, printre altele, 
securitatea, transparența, responsabilitatea, nediscriminarea, responsabilitatea socială și 
de mediu; îndeamnă statele membre să evalueze riscurile legate de deciziile bazate pe 
IA legate de exercitarea autorității de stat și să prevadă garanții precum supravegherea 
umană semnificativă, cerințele de transparență și posibilitatea de a contesta astfel de 
decizii;

53. invită insistent statele membre să evalueze riscurile legate de tehnologiile bazate pe IA 
înainte de automatizarea activităților legate de exercitarea autorității de stat, cum ar fi 
administrarea justiției; invită statele membre să ia în considerare necesitatea de a oferi 
garanții, cum ar fi supravegherea de către un profesionist calificat și norme stricte de 
etică profesională;

54. subliniază importanța luării unor măsuri la nivel european pentru a contribui la 
promovarea investițiilor imperios necesare, a infrastructurii de date, a cercetării, 
inclusiv a cercetării privind utilizarea inteligenței artificiale de către autoritățile publice, 
precum și a unui cadru etic comun;

55. evidențiază faptul că Uniunea Europeană trebuie să depună eforturi pentru a-și asigura 
reziliența strategică, astfel încât să nu mai fie prinsă niciodată nepregătită în cazul unei 
crize și subliniază că acest aspect are o importanță majoră, în special pentru inteligența 
artificială și aplicațiile sale militare; subliniază că lanțurile de aprovizionare pentru 
sistemele militare bazate pe IA care pot duce la dependență tehnologică ar trebui 
revizuite, eliminând treptat astfel de dependențe; solicită mai multe investiții în IA 
europeană destinată apărării și în infrastructura critică care o susține;

56. invită Comisia să evalueze consecințele unui moratoriu asupra utilizării sistemelor de 
recunoaștere facială și, în funcție de rezultatele acestei evaluări, să ia în considerare un 
moratoriu privind utilizarea acestor sisteme în spațiul public de către autoritățile publice 
și în incintele destinate educației și asistenței medicale, precum și privind utilizarea 
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sistemelor de recunoaștere facială de către autoritățile de aplicare a legii în spațiile 
semipublice, cum ar fi aeroporturile, până când standardele tehnice pot fi considerate pe 
deplin conforme cu drepturile fundamentale, rezultatele obținute nu sunt nici 
părtinitoare și nici discriminatorii, și există garanții stricte împotriva abuzurilor care 
asigură că utilizarea acestor tehnologii respectă principiile necesității și 
proporționalității;

57. evidențiază importanța securității cibernetice pentru IA, atât în scenarii ofensive, cât și 
defensive; constată, în acest sens, importanța cooperării internaționale, a publicării și a 
partajării vulnerabilităților și a remediilor privind securitatea TI; solicită cooperarea 
internațională în materie de securitate cibernetică pentru utilizarea și implementarea 
eficace a IA, precum și garanții împotriva utilizării abuzive a acesteia și a atacurilor 
cibernetice; constată, în plus, dubla utilizare inerentă sistemelor informatice (de 
exemplu, utilizarea în scopuri civile și militare) și a IA, și solicită reglementarea 
eficientă a acesteia;

58. este de părere că statele membre ar trebui să promoveze tehnologii de IA care 
funcționează pentru oameni, și că persoanele care au făcut obiectul unei decizii a unei 
autorități publice, bazate pe informații primite de la un sistem de IA, ar trebui să fie 
informate cu privire la aceasta, să primească rapid informațiile menționate la punctul 
precedent și ar trebui să aibă posibilitatea de a contesta decizia respectivă și de a opta 
pentru ca această cale de atac să fie soluționată fără intervenția unui sistem IA; invită 
statele membre să ia în considerare necesitatea de a stabili garanții, prevăzute în 
Directiva (UE) 2018/958, cum ar fi supravegherea de către un profesionist calificat și 
normele privind etica profesională;

59. subliniază că efectuarea de previziuni plecând de la partajarea, accesarea sau utilizarea 
datelor trebuie să fie reglementate de cerințele de calitate, integritate, transparență, 
securitate, confidențialitate și control; subliniază că este necesar ca, pe parcursul 
dezvoltării, implementării și utilizării IA, a roboticii și a tehnologiilor conexe, să se 
respecte cadrul juridic al UE privind protecția datelor și viața privată pentru a spori 
siguranța cetățenilor și încrederea lor în aceste tehnologii;

60. ia act de dezvoltarea rapidă a aplicațiilor IA pentru a recunoaște elemente caracteristice 
unice, cum ar fi trăsăturile faciale, mișcările și atitudinile; avertizează cu privire la 
chestiuni precum încălcarea sferei vieții private, nediscriminarea și protecția datelor cu 
caracter personal legate de utilizarea de aplicații de recunoaștere automată;

61. subliniază că orice decizie privind o persoană fizică care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce un efect juridic 
negativ pentru persoana vizată sau care o afectează în mod semnificativ, este interzisă în 
temeiul RGPD, cu excepția cazului în care este autorizată de dreptul Uniunii sau dreptul 
statului membru, cu condiția luării unor măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, 
libertățile și interesele persoanei vizate;

62. solicită ca algoritmii să poată fi explicați și să existe transparență și supraveghere 
reglementară atunci când autoritățile publice utilizează inteligența artificială, precum și 
să fie efectuate evaluări de impact înainte ca autoritățile de stat să utilizeze instrumente 
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care recurg la tehnologiile de IA; invită Comisia și Comitetul european pentru protecția 
datelor să publice orientări și recomandări și să elaboreze bune practici pentru a 
specifica criteriile și condițiile aplicabile deciziilor bazate pe stabilirea de profiluri și 
utilizarea IA de către autoritățile publice;

63. remarcă faptul că inteligența artificială joacă un rol din ce în ce mai important în 
domeniul sănătății, în special prin intermediul algoritmilor de sprijin în procesul de 
diagnosticare, al chirurgiei asistate de roboți, al protezelor inteligente, al tratamentelor 
personalizate bazate pe modelarea corpului pacientului în trei dimensiuni, al roboților 
sociali meniți să ofere asistență persoanelor în vârstă, al terapiilor digitale concepute 
pentru a îmbunătăți autonomia anumitor pacienți care suferă de boli psihice, al 
medicinei predictive și al programelor informatice de răspuns la epidemii;

64. insistă, cu toate acestea, asupra necesității ca toate utilizările IA în domeniul sănătății 
publice să garanteze principiul protecției datelor cu caracter personal ale pacienților și 
să evite difuzarea necontrolată a datelor respective;

65. solicită ca toate utilizările IA în domeniul sănătății publice să respecte egalitatea de 
tratament a pacienților în ceea ce privește accesul la tratament, să garanteze menținerea 
relației dintre medic și pacient și să respecte, în orice situație, jurământul lui Hipocrate, 
astfel încât medicul să fie întotdeauna în măsură să se abată de la soluția sugerată de IA, 
păstrând astfel responsabilitatea pentru orice decizie;

66. constată că utilizarea IA în combaterea criminalității și a criminalității informatice ar 
putea aduce o gamă largă de posibilități și oportunități; afirmă, totodată, că principiul 
potrivit căruia ceea ce este ilegal offline este ilegal online ar trebui să prevaleze în 
continuare;

67. ia act de faptul că IA este utilizată din ce în ce mai mult în domeniul justiției, pentru a 
permite luarea unor decizii mai raționale, mai conforme cu legislația în vigoare și mai 
rapide; salută faptul că se preconizează că utilizarea IA va accelera procedurile 
judiciare;

68. consideră că este necesar să se clarifice dacă este adecvat ca deciziile de aplicare a legii 
să fie parțial delegate IA, menținând în același timp controlul uman asupra deciziei 
finale;

69. subliniază că utilizarea IA în sistemul de justiție ar putea ameliora analiza și colectarea 
de date, precum și protejarea victimelor, iar acest lucru ar putea fi examinat în domeniul 
cercetării și al dezvoltării și însoțit de evaluări ale impactului, în special în ceea ce 
privește garanțiile pentru un proces echitabil, precum și împotriva părtinirii și a 
discriminării, cu aplicarea principiului precauției; reamintește totuși că aceasta nu 
înlocuiește implicarea ființelor umane în pronunțarea unei sentințe sau luarea de decizii;

70. reamintește importanța principiilor de guvernare, transparență, imparțialitate, 
responsabilitate, corectitudine și integritate intelectuală în utilizarea IA în justiția 
penală;

71. îndeamnă statele membre să evalueze riscurile legate de tehnologiile bazate pe IA 
înainte de automatizarea activităților legate de exercitarea autorității de stat, în special în 
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domeniul justiției; invită statele membre să ia în considerare necesitatea de a oferi 
garanții, cum ar fi supravegherea de către un profesionist calificat și normele de etică 
profesională;

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 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;

73. solicită ca publicul să fie informat cu privire la utilizarea IA în domeniul justiției și ca 
astfel de utilizări să nu conducă la discriminări rezultate din prejudecățile de 
programare; subliniază că trebuie respectat dreptul fiecărei persoane de a avea acces la 
un funcționar public, precum și dreptul funcționarului responsabil de a lua personal 
decizia și de a se abate de la informațiile primite din partea IA atunci când consideră 
necesar, având în vedere detaliile chestiunii în cauză; solicită dreptul inculpatului să 
conteste decizia în conformitate cu legislația națională, fără a elimina niciodată 
responsabilitatea finală a sistemului judiciar;

74. solicită, prin urmare, ca toate aceste utilizări publice și administrative să constituie 
informații care aparțin domeniului public și să se evite discriminarea cauzată de 
prejudecăți în programare;

75. subliniază că este important să se permită implementarea și utilizarea corespunzătoare a 
IA; invită statele membre să ofere personalului lor civil și militar o instruire adecvată 
pentru a îi permite să identifice cu precizie și să evite discriminarea și prejudecățile în 
seturile de date;

76. este adânc îngrijorat de tehnologiile de hipertrucaje („deepfake”) care permit crearea de 
materiale video, audio și imagini din ce în ce mai realiste, care ar putea fi utilizate 
pentru șantajare, pentru generarea de știri false, sau pentru erodarea încrederii publicului 
și influențarea discursului public; consideră că aceste practici au potențialul de a 
destabiliza țări, de a răspândi dezinformare și de a influența alegeri; solicită, așadar, să 
se impună o obligație ca toate materialele hipertrucate sau orice alte materiale video 
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trucate realizate pentru a părea reale să fie etichetate cu mențiunea „neoriginal” de către 
creatorul acestora, cu limite stricte în ce privește utilizarea lor în scopuri electorale, și să 
se asigure respectarea riguroasă a acestei obligații; solicită o cercetare adecvată în acest 
domeniu pentru a garanta că tehnologiile de contracarare a acestor fenomene țin pasul 
cu utilizarea răuvoitoare a IA;

Transporturi

77. ia act de potențialul economic semnificativ al aplicațiilor de IA, inclusiv pentru 
optimizarea performanței pe termen lung, întreținere, anticiparea defecțiunilor și 
planificarea construcției de infrastructuri de transport și de clădiri, precum și pentru 
siguranță, eficiență energetică și costuri; invită Comisia, prin urmare, să promoveze în 
continuare cercetarea în domeniul IA și schimbul de bune practici în domeniul 
transporturilor;

78. subliniază că este necesar să se promoveze inteligența artificială pentru a stimula 
multimodalitatea, interoperabilitatea și eficiența energetică a tuturor modurilor de 
transport, pentru a mări eficiența în organizarea și gestionarea fluxurilor de trafic pentru 
transportul de mărfuri și de pasageri, precum și pentru a utiliza mai bine infrastructura și 
resursele în cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și pentru a elimina 
obstacolele din calea unui adevărat spațiu european unic al transporturilor;

79. reamintește beneficiile Sistemului european de management al traficului feroviar 
(ERTMS), un sistem automat continuu de protecție a trenurilor, și sprijină dezvoltarea și 
standardizarea internaționale ale automatizării operațiunilor feroviare;

80. salută activitatea desfășurată în cadrul proiectului de cercetare privind managementul 
traficului aerian în cerul unic european (SESAR) în domeniul sistemelor de aeronave 
fără pilot la bord și al sistemelor de management al traficului aerian, atât civile, cât și 
militare; 

81. reamintește că vehiculele autonome au un mare potențial de a îmbunătăți mobilitatea, 
siguranța și beneficiile pentru mediu și invită Comisia și statele membre să asigure 
cooperarea între autoritățile de reglementare și toate părțile interesate relevante în ceea 
ce privește introducerea vehiculelor rutiere automatizate în UE; 

82. subliniază că industria mondială a transportului maritim s-a schimbat foarte mult 
datorită integrării IA în ultimii ani; reamintește discuțiile ample care au loc în prezent în 
cadrul Organizației Maritime Internaționale privind integrarea eficientă în cadrul său de 
reglementare a tehnologiilor noi și emergente, cum ar fi navele autonome;

83. subliniază că sistemele de transport inteligente atenuează congestionarea traficului, 
măresc siguranța și accesibilitatea și contribuie la îmbunătățirea gestionării fluxurilor de 
trafic, a eficienței și la găsirea unor soluții în materie de mobilitate; atrage atenția asupra 
faptului că rețelele de transport tradiționale sunt tot mai expuse amenințărilor 
cibernetice; reamintește importanța resurselor suficiente și a continuării cercetărilor cu 
privire la riscurile de securitate pentru a garanta siguranța sistemelor automatizate și a 
datelor acestora; salută intenția Comisiei de a include securitatea cibernetică ca punct 
permanent pe ordinea de zi pentru discuțiile din cadrul organizațiilor internaționale în 
domeniul transporturilor; 
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84. salută eforturile depuse pentru a introduce sisteme de IA în sectorul public și va sprijini 
în continuare discuțiile privind implementarea IA în domeniul transporturilor; invită 
Comisia să realizeze o evaluare a utilizării IA și a tehnologiilor similare în sectorul 
transporturilor și să elaboreze o listă neexhaustivă a segmentelor cu risc ridicat în 
sistemele de IA, înlocuind deciziile din cadrul prerogativelor publice în acest domeniu;

85. subliniază că Fondul european de apărare și cooperarea structurată permanentă ar trebui 
să stimuleze cooperarea între statele membre și industriile de apărare europene pentru a 
dezvolta noi capacități europene de apărare în domeniul IA și a asigura securitatea 
aprovizionării, ținând seama de considerentele etice; subliniază necesitatea de a evita 
fragmentarea prin crearea de punți între diferiții actori și domeniile de aplicare, prin 
promovarea compatibilității și a interoperabilității la toate nivelurile și prin concentrarea 
pe activitatea comună la nivelul arhitecturii și pe soluțiile oferite de platforme; 
reamintește, de asemenea, că următorul Mecanism pentru interconectarea Europei, care 
promovează și infrastructura inteligentă, va prevedea un fond pentru adaptarea și 
dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare civilă sau militară de transport în cadrul 
TEN-T cu scopul de a crește sinergiile între necesitățile civile și de apărare și pentru a 
îmbunătăți mobilitatea civilă și militară în cadrul Uniunii; subliniază, prin urmare, că 
sunt necesare investiții europene suplimentare, cercetare și asumarea rolului de lider în 
domeniul tehnologiilor, cu un impact puternic asupra creșterii economice și cu un 
potențial semnificativ de dublă utilizare;

86. subliniază că multe investiții în tehnologiile noi din domeniul transporturilor și al 
mobilității sunt orientate către piață, dar tehnologiile și produsele comerciale cu dublă 
utilizare aflate la vânzare sunt adesea utilizate într-un mod inovator în scopuri militare; 
subliniază, prin urmare, că potențialul de dublă utilizare a soluțiilor bazate pe IA trebuie 
luat în considerare la elaborarea standardelor de utilizare a IA în diferite domenii din 
sectoarele comerciale și militare; solicită o politică etică și standarde etice în 
dezvoltarea de tehnologii, produse și principii de funcționare în domeniul apărării;

87. subliniază că transportul eficient de mărfuri, muniție, armament și trupe este o 
componentă esențială a operațiunilor militare de succes; subliniază că se așteaptă ca IA 
să joace un rol crucial și să creeze numeroase aplicații în logistica și transporturile 
militare; subliniază că țările din întreaga lume, inclusiv statele membre ale UE, 
integrează armele bazate pe IA și alte sisteme pe platforme terestre, navale, aeriene; 
reamintește că aplicarea IA în sectorul transporturilor ar putea oferi noi capacități și ar 
permite noi tactici, cum ar fi combinația mai multor sisteme, precum dronele, 
ambarcațiunile sau tancurile fără pilot, într-o operațiune independentă și coordonată;

Dreptul internațional privat

88. ia act de faptul că, în condițiile în care un număr tot mai mare de litigii din domeniul 
dreptului internațional privat au apărut ca urmare a internaționalizării activităților 
umane, fie în mediul digital, fie în lumea reală, IA poate ajuta la soluționarea litigiilor 
prin crearea unor modele ce permit identificarea jurisdicției și a legii aplicabile fiecărei 
cauze, dar poate oferi sprijin și pentru a identifica cele mai subtile conflicte de legi și 
pentru a propune soluții pentru rezolvarea acestora;
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89. consideră totuși că utilizările IA în domeniul dreptului internațional privat trebuie să fie 
aduse la cunoștința publicului în mod corespunzător, să evite discriminarea care ar putea 
rezulta din programare, având drept efect favorizarea sistematică a unei legislații 
naționale în detrimentul alteia, trebuie să respecte drepturile instanței stabilite în 
prealabil prin lege, să permită introducerea unor căi de atac în conformitate cu legislația 
aplicabilă și să permită oricărui judecător să nu ia în considerare soluția propusă de IA;

90. subliniază că circulația vehiculelor autonome în Uniunea Europeană, susceptibilă să dea 
naștere unui număr deosebit de mare de litigii din sfera dreptului internațional privat, 
trebuie să facă obiectul unor norme europene specifice, care să precizeze regimul juridic 
aplicabil în caz de daune produse la nivel transfrontalier;

91. subliniază că, date fiind importanța din ce în ce mai mare a cercetării și dezvoltării în 
sectorul privat și investițiile masive din țări terțe, Europa se confruntă cu o concurență 
puternică; sprijină, prin urmare, eforturile UE de a-și dezvolta în continuare avantajele 
competitive și consideră că UE ar trebui să își fixeze ca obiectiv să devină o referință în 
stabilirea de norme privind IA într-o lume hiperconectată, prin adoptarea unei strategii 
eficace față de partenerii săi externi, intensificându-și eforturile de a stabili norme etice 
globale pentru IA la nivel internațional, în concordanță cu normele de siguranță și cu 
cerințele în materie de protecție a consumatorilor, precum și cu valorile europene și cu 
drepturile cetățenilor, inclusiv drepturile fundamentale; consideră că acesta este, de 
asemenea, un aspect esențial pentru competitivitatea și sustenabilitatea întreprinderilor 
europene; invită Comisia și statele membre să întărească cooperarea cu țările terțe și cu 
organizațiile internaționale, precum ONU, OCDE, G7 și G20, și să se angajeze într-un 
dialog mai larg pentru a aborda provocările generate de dezvoltarea acestei tehnologii în 
rapidă schimbare; consideră că prin aceste eforturi ar trebui să se încerce, în special, să 
se stabilească standarde comune și să se îmbunătățească interoperabilitatea sistemelor 
bazate pe IA; invită Comisia să promoveze dialogul, o cooperare mai strânsă și sinergii 
între statele membre, cercetători, mediul academic, protagoniștii societății civile, 
sectorul privat, în special întreprinderile de top, precum și forțele armate, pentru a 
asigura o participare cât mai largă la procesele de elaborare a politicilor de reglementare 
a aplicațiilor IA din domeniul militar;

Principii directoare

92. consideră că tehnologiile IA și sistemele de rețea ar trebui să urmărească să asigure 
securitatea juridică pentru cetățeni; subliniază, prin urmare, că normele privind 
conflictul de legi și de jurisdicții ar trebui să se aplice în continuare, ținând seama de 
interesul cetățenilor, precum și de necesitatea de a reduce riscul căutării jurisdicției celei 
mai favorabile; reamintește că IA nu poate înlocui oamenii în procesul judiciar atunci 
când este vorba de pronunțarea unei sentințe sau de luarea unei decizii definitive de 
orice fel, deoarece astfel de decizii trebuie să fie întotdeauna luate de o ființă umană și 
să fie strict supuse verificării umane și respectării garanțiilor procedurale; insistă asupra 
faptului că, atunci când utilizează probe furnizate de tehnologiile asistate de IA, 
autoritățile judiciare ar trebui să aibă obligația de a-și motiva deciziile;

93. reamintește că IA este rezultatul unui progres științific care nu ar trebui să ducă la un 
regres în materie de drept, ci, dimpotrivă, ar trebui să facă întotdeauna obiectul 
reglementării – în cadrul Uniunii Europene, prin dreptul care emană din instituțiile sale 



RR\1221412RO.docx 21/52 PE653.860v02-00

RO

și din autoritățile statelor sale membre – și că IA, robotica și tehnologiile conexe nu 
trebuie, în niciun caz, să contravină drepturilor fundamentale, democrației și statului de 
drept;

94. subliniază că IA utilizată în scopuri de apărare ar trebui să fie: responsabilă, echitabilă, 
trasabilă, fiabilă și guvernabilă;

95. consideră că inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe, inclusiv programele 
informatice, algoritmii și datele utilizate sau produse de astfel de tehnologii, indiferent 
de domeniul în care sunt folosite, ar trebui dezvoltate într-un mod sigur și riguros din 
punct de vedere tehnic;

°

° °

96. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Avansul impresionant al inteligenței artificiale (IA) reprezintă o provocare pentru dreptul 
internațional, atât public, cât și privat, și, la scară mai largă, pentru autoritatea de stat. Având 
în vedere faptul că, în prezent, definirea unui cadru juridic care să reglementeze IA a devenit 
una dintre prioritățile UE, Parlamentul European nu poate trata cu dezinteres această 
chestiune. Prezentul raport urmărește să abordeze principalele aspecte pe care le implică acest 
demers. 

Drept internațional public: utilizări militare ale IA 

În conformitate cu documentul de lucru din 29 aprilie 2020, una dintre principalele chestiuni 
abordate în raport vizează utilizările militare ale IA, considerate în mod unanim, de către 
principalele puteri ale lumii, drept o prioritate pentru armatele lor. Valorile pe care UE s-a 
angajat să le respecte justifică interesul pe care aceasta îl acordă necesității de a încadra 
juridic acest domeniu, ținând seama în mod corespunzător de competențele statelor și ale 
Organizației Națiunilor Unite.

S-a convenit ca această chestiune să fie abordată din trei perspective. Au fost reamintite, mai 
întâi, principiile care ar trebui să guverneze utilizările militare ale IA, de orice tip: prelucrarea 
informațiilor în scopuri militare, logistica militară, „lupta colaborativă” și sprijinirea luării 
deciziilor în timp real, sistemele defensive și ansamblul armelor care utilizează IA, inclusiv 
sistemele de arme letale autonome (SALA).

Apoi, o serie de principii specifice au fost enunțate în ceea ce privește SALA, având în vedere 
gradul lor specific de periculozitate, evidențiat deja de Parlamentul European în rezoluția sa 
din 12 septembrie 2018.

A fost, în cele din urmă, abordat rolul Fondului european de apărare, care finanțează deja 
proiecte de cercetare militară ce implică utilizarea IA, fapt care demonstrează că UE este deja 
afectată în mod direct de utilizarea militară a IA.

Autoritatea de stat 

De asemenea, IA are implicații asupra autorității statelor în domenii diferite de cel militar. În 
urma dezbaterii organizate în cadrul Comisiei JURI din 16 iunie 2020, cu ocazia căreia mai 
mulți membri ai comisiei au considerat că aceste utilizări trebuie să fie, de asemenea, puse în 
discuție, s-a hotărât ca ele să fie abordate în cele două domenii deosebit de sensibile – 
sănătatea și justiția.

Dreptul internațional privat

În cadrul dezbaterii menționate mai sus, unii membri au solicitat, de asemenea, să se 
examineze impactul utilizării IA asupra dreptului internațional privat. În acest sens, putem 
semnala faptul că la finalul textului se încearcă punerea în discuție a acestei chestiuni, deși pe 
scurt, având în vedere constrângerile impuse în cadrul Parlamentului cu privire la 
dimensiunile acestui tip de raport.

Principiul director
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Dincolo de diversitatea aspectelor abordate în raport, elementul central care îi susține 
structura este necesitatea de a conștientiza riscurile pe care IA le poate genera pentru 
respectarea principiilor democratice și a supremației legii, precum și de a aborda aceste riscuri 
cu luciditate. Într-adevăr, conform avertismentului lansat de Martin Heidegger, „ne livrăm 
tehnicii în chipul cel mai nefast, atunci când o considerăm drept ceva neutru”.



PE653.860v02-00 24/52 RR\1221412RO.docx

RO

7.7.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

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))

Raportor pentru aviz (*): Urmas Paet

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. subliniază că politicile de securitate și apărare ale Uniunii Europene și ale statelor sale 
membre se ghidează după principiile consacrate în Carta Europeană a Drepturilor 
Fundamentale și Carta Organizației Națiunilor Unite, care face un apel la toate statele să 
se abțină de la amenințarea cu forța sau utilizarea forței în relațiile reciproce, precum și 
după dreptul internațional, principiile drepturilor omului și respectării demnității umane 
și după înțelegerea comună a valorilor universale care constituie drepturile inviolabile și 
inalienabile ale ființei umane: libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept; 
evidențiază că toate eforturile în materie de apărare din cadrul Uniunii trebuie să 
respecte aceste valori universale, promovând în același timp pacea, stabilitatea, 
securitatea și progresul în Europa și în lume;

2. invită ONU și comunitatea internațională în sens larg să depună toate eforturile de 
reglementare necesare pentru ca dezvoltarea și aplicarea inteligenței artificiale (IA) în 
scopuri militare și pentru a întări capacitățile civile ale forțelor de ordine, precum poliția 
și grănicerii, precum și studierea, dezvoltarea și utilizarea sistemelor bazate pe IA de 
către forțele armate să se mențină în limitele stricte stabilite de dreptul internațional, 
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inclusiv dreptul internațional umanitar (DIU) și drepturile omului; subliniază că UE ar 
trebui să promoveze adoptarea la nivel internațional a standardelor sale tehnice și etice 
pentru sistemele militare bazate pe IA și, în strânsă cooperare cu partenerii care văd 
lucrurile la fel, să încerce să creeze un cadru de reglementare internațional care să 
definească norme comune bazate pe valori democratice, concepute astfel încât să 
prevină utilizarea pentru spionaj, supraveghere în masă, focalizată și politică, 
dezinformare și manipularea datelor, căutând să împiedice și o cursă a înarmării 
cibernetice; pledează pentru o cooperare mai strânsă cu NATO pentru a stabili standarde 
comune și a mări interoperabilitatea sistemelor bazate pe IA; invită Comisia să 
promoveze dialogul, o cooperare mai strânsă și sinergii între statele membre, 
cercetători, mediul academic, protagoniștii societății civile și sectorul privat, în special 
întreprinderile de prim rang, precum și forțele armate, pentru a asigura o participare cât 
mai largă la procesele de elaborare a politicilor de reglementare a aplicațiilor IA din 
domeniul militar;

3. consideră, în special, că proiectarea, dezvoltarea intenționată și utilizarea sistemelor 
bazate pe IA în conflicte armate trebuie, după cum prevede clauza Martens, să respecte 
principiile generale ale DIU și să nu încalce niciodată, nici să nu fie lăsate să încalce 
cerințele impuse de conștiința publică și de regulile omeniei; consideră că conformitatea 
cu DIU este standardul de admisibilitate minimă pentru utilizarea în război a sistemelor 
bazate pe IA; solicită comunității de cercetare din domeniul IA să integreze acest 
principiu în toate sistemele bazate pe IA care urmează să fie utilizate în război; este de 
părere că nicio autoritate nu poate acorda o derogare de la aceste principii, nici nu poate 
certifica un sistem bazat pe IA care le încalcă; roagă, prin urmare, Rusia și SUA, 
principalii dezvoltatori de sisteme de arme letale autonome (LAWS), să înceteze orice 
proces de proiectare, fabricare de prototipuri și producție a unor astfel de sisteme;

4. salută crearea Grupului de experți guvernamentali (GEG) al ONU pentru promovarea 
unui comportament responsabil al statelor în spațiul cibernetic în contextul securității 
internaționale și invită UE să participe la toate lucrările acestuia;

5. roagă ÎR/VP să creeze condiții propice pentru negocieri la nivel mondial pentru a 
introduce regim de control al armelor bazate pe IA și a actualiza toate instrumentele 
existente prevăzute de tratate consacrate controlului armelor, dezarmării și 
neproliferării, astfel încât să se ia în considerare sistemele bazate pe IA folosite în 
război; solicită Consiliului ca în Poziția comună de definire a normelor comune care 
reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar să ia în 
considerare și să includă toate sistemele de arme bazate pe IA;

6. subliniază că statele, părțile la un conflict și persoanele, când utilizează sisteme bazate 
pe IA în război, trebuie să își respecte întotdeauna obligațiile și responsabilitățile care le 
revin în temeiul dreptului internațional aplicabil și să poată fi trași la răspundere pentru 
acțiunile care rezultă din utilizarea unor astfel de sisteme; reamintește că oamenii sunt 
răspunzători pentru efectele intenționate, neintenționate sau nedorite cauzate de 
sistemele bazate pe IA pe câmpul de luptă; subliniază că decizia de a ucide oameni cu 
ajutorul unor sisteme de arme autonome trebuie luată întotdeauna de operatori umani, 
care să exercite control și supraveghere și să dispună de nivelul de judecată necesar în 
conformitate cu principiile proporționalității și necesității; subliniază că dispozitivele 
bazate pe IA nu pot fi, în niciun caz, lăsate să înlocuiască omul în luarea deciziilor; 
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7. subliniază că trebuie luate bine în calcul, în fazele de proiectare, dezvoltare, testare și 
punere în funcțiune ale unui sistem bazat pe IA, riscurile potențiale, având în vedere 
mai ales victimele în rândul civililor, pierderile de vieți omenești și daunele aduse 
infrastructurii civile survenite accidental, dar și riscurile de declanșare neintenționată, 
manipulare, proliferare, atacuri cibernetice sau interferență și riscul de a fi achiziționate 
de organizații criminale și grupări teroriste, provocând efecte destabilizatoare de 
escaladare care urmăresc să ne submineze societățile, forțele armate și instituțiile;

8. este preocupat că nu toți membrii comunității internaționale au de gând să adopte în 
domeniul IA o abordare bazată pe reglementări și pe supremația factorului uman; 
îndeamnă UE și statele membre să evalueze dezvoltarea tehnologiilor IA, îndeosebi a 
celor utilizate în scopuri militare și de supraveghere, în state autoritare care nu vor să 
respecte reglementările propuse de UE;

9. subliniază necesitatea unor sisteme robuste de testare, evaluare, monitorizare și 
verificare, bazate pe norme juridice și democratice clare și pe dispoziții de securitate și 
siguranță clare, care să garanteze că, pe parcursul întregului ciclu de viață al sistemelor 
bazate pe IA din domeniul militar, în special în fazele de interacțiune om-mașină, de 
învățare automată și de ajustare și adaptare la noi circumstanțe, sistemele nu depășesc 
limitele preconizate și că sunt utilizate în orice moment într-un mod conform cu dreptul 
internațional aplicabil; consideră că, în cazul în care aceste limite sunt depășite într-un 
teatru de operații, autoritățile civile sau militare care au mobilizat sisteme IA ar trebui să 
fie trase la răspundere;

10. subliniază că orice sistem bazat pe IA utilizat în domeniul militar trebuie, ca un set 
minim de cerințe, să fie în măsură să facă distincția între combatanți și necombatanți pe 
câmpul de luptă și între ținte militare și civile, să recunoască atunci când un combatant 
se predă sau este scos din luptă, să nu aibă efecte nediferențiate, să individualizeze 
utilizarea forței și să nu țintească o anumită categorie de persoane, să nu producă 
suferință inutilă persoanelor, nici să nu aplice tratamente cu cruzime sau degradante, să 
nu fie părtinitor sau să fie programat pe baza unor date părtinitoare și să fie utilizat în 
conformitate cu principiile generale ale dreptului internațional umanitar: omenia, 
distincția, proporționalitatea și principiul necesității militare înainte de mobilizare și în 
timpul atacurilor; subliniază cât sunt de importante calitatea algoritmilor, datele inițiale 
și revizuirea ex-ante a proceselor decizionale;

11. subliniază că utilizarea sistemelor bazate pe IA în domeniul securității și apărării 
presupune o înțelegere deplină a situației din partea operatorului, predictibilitate și 
fiabilitate din partea sistemelor bazate pe IA și capacitatea operatorului uman de a 
detecta eventuale modificări ale situației și mediului de funcționare, ca și capacitatea sa 
de a interveni sau de a întrerupe un atac, pentru ca principiile dreptului internațional 
umanitar, în special distincția, proporționalitatea și precauția în atac, să fie aplicate 
integral în tot lanțul de comandă și control; subliniază că sistemele bazate pe IA trebuie 
să le permită conducătorilor militari să exercite cu chibzuință controlul, să își asume 
întreaga responsabilitate și să poată fi trași în orice moment;

12. încurajează statele să facă o evaluare pentru a vedea dacă și în ce mod au contribuit 
dispozitivele militare autonome la securitatea lor națională și ce ar avea de câștigat 
securitatea lor națională de pe urma sistemelor militare bazate pe IA, în special 
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potențialul acestor tehnologii de a sprijini și confirma deciziile luate de oameni în 
conformitate cu DIU și principiile sale; reamintește că orice sistem de arme autonome 
letale sau orice armă cu un nivel ridicat de autonomie ar putea să funcționa greșit din 
cauza unui cod scris greșit sau a unui atac cibernetic comis de un stat inamic sau de o 
entitate nestatală; 

13. reamintește Rezoluția sa din 12 septembrie 2018 referitoare la sistemele de arme 
autonome; salută, în acest sens, acordul între Consiliul și Parlamentul de a exclude din 
acțiunile finanțate prin Fondul european de apărare armele autonome letale „care nu 
permit un control uman semnificativ asupra deciziilor de selectare și de lansare, atunci 
când efectuează atacuri”;

14. solicită înființarea unei Agenții europene pentru inteligența artificială, al cărei mandat ar 
urma să cuprindă cadre comune de standardizare, certificare și monitorizare, precum și 
cooperare bilaterală strânsă cu NATO în ce privește introducerea, dezvoltarea și 
utilizarea IA în domeniul militar;

15. reamintește poziția din 12 septembrie 2018 privind sistemele de arme autonome, care 
afirmă că nu trebuie lansate atacuri fără o intervenție umană semnificativă; le cere 
ÎR/VP, statelor membre și Consiliului European să adopte o poziție comună față de 
sistemele de arme autonome, care să asigure un control uman semnificativ asupra 
funcțiilor critice ale sistemelor militare, inclusiv în timpul mobilizării; își reafirmă 
sprijinul față de munca depusă de GEG al înaltelor părți contractante la Convenția 
privind anumite tipuri de arme convenționale (CCW) al ONU în legătură cu sistemele 
de arme autonome letale, care rămâne forumul internațional relevant pentru discuții și 
negocieri privind problemele juridice ridicate de sistemele de arme autonome; solicită 
accelerarea tuturor eforturilor multilaterale existente, astfel încât cadrele normative și de 
reglementare să nu rămână în urmă față de evoluțiile tehnologice și de noile metode de 
luptă; invită ÎR/VP ca, în cadrul discuțiilor în curs privind reglementarea internațională 
a sistemelor de arme autonome letale de către statele părți la Convenția privind 
interzicerea sau restricționarea utilizării anumitor arme convenționale (CCW), să 
rămână deschiși dialogului și să contribuie fără preget la efortul de a întocmi un nou 
cadru global de reglementare axat pe definițiile, conceptele și caracteristicile 
tehnologiilor emergente în domeniul armelor autonome letale, problemele de ordin etic 
și juridic legate de controlul uman, mai ales în ceea ce privește funcțiile critice, precum 
selectarea și atacarea unei ținte, menținerea responsabilității și a răspunderii umane și 
gradul necesar de interacțiune între om și mașină, inclusiv conceptul de control uman și 
judecată umană, în diferitele etape ale ciclului de viață al unei arme bazate pe IA, în 
scopul de conveni asupra unor recomandări concrete privind clarificarea, examinarea și 
dezvoltarea unor aspecte ale cadrului normativ referitor la tehnologiile emergente în 
domeniul sistemelor de arme autonome letale;

16. evidențiază faptul că Uniunea Europeană trebuie să depună eforturi pentru a-și asigura 
reziliența strategică, astfel încât să nu mai fie prinsă niciodată nepregătită în vremuri de 
criză și subliniază că, în special în ceea ce privește inteligența artificială și aplicațiile 
sale militare, acest aspect are o importanță majoră; subliniază că lanțurile de 
aprovizionare pentru sistemele militare bazate pe IA care pot duce la dependență 
tehnologică ar trebui recalibrate, eliminând treptat astfel de dependențe; solicită mai 
multe investiții în IA europeană destinată apărării și în infrastructura critică care o 
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susține;

17. recunoaște că dinamica cursei moderne a înarmării între statele naționale majore pe plan 
militar în dezvoltarea sistemelor de arme autonome letale este mai rapidă decât 
eforturile de a introduce, aplica și impune la nivel mondial norme comune și cadre 
juridice, deoarece informațiile despre dezvoltarea și mobilizarea acestor sisteme sunt 
clasificate, iar statele naționale sunt inerent interesate să creeze cele mai rapide și mai 
eficace capacități ofensive, indiferent de cadrele sau de principiile juridice actuale sau 
care s-ar putea crea în viitor;

18. consideră extrem de important pentru securitatea mondială să existe un mecanism 
eficace de impunere a respectării normelor privind neproliferarea LAWS și a oricăror 
tehnologii ofensive viitoare bazate pe IA.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

privind 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))

Raportor pentru aviz: Andreas Schwab

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că din Directiva (UE) 2018/958 rezultă că oamenii trebuie să poarte 
întotdeauna responsabilitatea finală pentru luarea deciziilor care implică riscuri pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes public; subliniază că orice tehnologie IA ar trebui să 
facă obiectul supravegherii umane; subliniază că, pentru a orienta utilizarea inteligenței 
artificiale către binele consumatorilor individuali, al grupurilor de consumatori și al 
societății în ansamblu, abordarea centrată pe om a inteligenței artificiale ar trebui să fie 
întotdeauna modelul final de control atunci când interpretează și aplică legea privind 
inteligența artificială;

2. consideră că UE ar trebui să își fixeze ca obiectiv să devină o referință în stabilirea de 
norme privind IA într-o lume hiperconectată, prin adoptarea unei strategii eficiente față 
de partenerii săi externi, încurajând eforturile de a stabili norme etice globale pentru IA 
la nivel internațional, în concordanță cu normele de siguranță și cu cerințele în materie 
de protecție a consumatorilor, precum și cu valorile europene și cu drepturile 
fundamentale; consideră că acesta este, de asemenea, un aspect esențial pentru 
competitivitatea și sustenabilitatea  întreprinderilor europene; invită Comisia și statele 
membre să întărească cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale și cu 
organizațiile internaționale să se angajeze într-un dialog mai larg pentru a aborda 
provocările generate de dezvoltarea acestei tehnologii în rapidă schimbare;

3. reamintește că principiile nediscriminării și proporționalității trebuie să fie respectate și 
că aspectele legate de cauzalitate, de răspundere, precum și de transparență, 
responsabilitate și de explicabilitate, trebuie să fie clarificate pentru a stabili dacă, sau în 



PE653.860v02-00 32/52 RR\1221412RO.docx

RO

ce măsură, statul, în calitate de actor al dreptului internațional public, dar și în 
exercitarea propriei autorități, poate acționa cu ajutorul unor sisteme bazate pe IA, care 
au o anumită autonomie, fără a încălca obligațiile ce decurg din dreptul internațional, 
cum ar fi respectarea garanțiilor procedurale;

4. prin urmare, îndeamnă statele membre să evalueze riscurile legate de tehnologiile bazate 
pe IA, cum ar fi  cele legate de protecția consumatorilor și a beneficiarilor serviciilor, 
înainte de automatizarea activităților sau a serviciilor profesionale legate de exercitarea 
autorității statului, cum ar fi buna administrare a justiției; invită statele membre să ia în 
considerare necesitatea de a oferi garanții, prevăzute în Directiva (UE) 2018/958, cum 
ar fi supravegherea de către un profesionist calificat și normele privind etica 
profesională; subliniază necesitatea unei transpuneri și aplicări corespunzătoare a 
prezentei directive de către statele membre și încurajează Comisia să monitorizeze 
îndeaproape această chestiune;

5. insistă că este important să se investească în competențe umane, inclusiv în 
competențele digitale, în vederea adaptării la progresele științifice care implică soluții 
bazate pe IA, pentru persoanele care exercită profesii reglementate, inclusiv activitățile 
legate de exercitarea prerogativelor autorității statului, cum ar fi administrarea justiției; 
invită statele membre și Comisia să țină seama în mod corespunzător de acest aspect ca 
parte a punerii în aplicare a Directivei 2005/36/CE;

6. consideră că, în ce privește produsele sau dispozitivele inteligente, dezvoltarea IA 
implică, de asemenea, oportunități de îmbunătățire a supravegherii pieței mondiale și de 
abordare a siguranței produselor și protecției consumatorilor într-un mod mult mai 
eficient și la scară largă; invită, prin urmare, Comisia să creeze o structură de guvernare 
și de supraveghere a pieței pentru sistemele bazate pe IA, care să ofere îndrumare, avize 
și cunoștințe specializate autorităților statelor membre.

7. subliniază că, în măsura în care se încadrează în definiția echipamentelor tehnice 
prevăzută în Directiva 2006/42/CE, roboții ar trebui să fie concepuți și asamblați în 
conformitate cu standardele și măsurile de siguranță prevăzute în aceasta;

8. reamintește că Directiva NIS prevede o abordare europeană comună privind securitatea 
cibernetică și reziliența rețelelor și a sistemelor informatice în vederea întăririi pieței 
unice și a promovării încrederii consumatorilor; îndeamnă statele membre și Comisia să 
ia în serios amenințarea reprezentată de atacurile cibernetice bazate pe tehnologiile IA, 
de exemplu atunci când acestea subminează economia UE, și să investească masiv în 
atingerea unui nivel ridicat de alfabetizare digitală generală și să reducă dependența de 
furnizorii din țările terțe;

9. consideră că autoritățile din statele membre, inclusiv autoritățile regionale și locale ale 
acestora, precum și Comisia, ar trebui să promoveze tehnologiile IA care sunt utile 
oamenilor; invită statele membre ca, în strânsă cooperare cu Comisia, să conceapă 
aplicații pe bază de IA care vizează automatizarea și facilitarea serviciilor de e-
guvernare, de exemplu în domeniul administrației fiscale, al vămilor, al protecției 
consumatorilor sau al notificării activităților comerciale transfrontaliere; îndeamnă 
statele membre să utilizeze achizițiile publice ca un instrument de sprijinire a dezvoltării 
responsabile a IA în beneficiul noilor actori de pe piață, precum și în beneficiul 
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cetățenilor și al consumatorilor; subliniază faptul că niște algoritmi explicabili și 
obiectivi care îndeplinesc obligația privind transparența suficientă, precum și utilizarea 
de date deschise, în concordanță cu Directiva (UE) 2019/1024 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul public, sunt esențiale pentru a se asigura că 
întreprinderile și consumatorii pot avea încredere în servicii publice mai bune, 
accesibile, nediscriminatorii și fiabile, la un cost echitabil, și că beneficiază de acestea.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

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))

Raportor pentru aviz: Ondřej Kovařík

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât inteligența artificială (IA) oferă posibilități fără precedent de îmbunătățire a 
performanței sectorului transporturilor, prin gestionarea provocărilor legate de creșterea 
cererii de călătorii, a preocupărilor legate de siguranță și de mediu, făcând ca toate 
modurile de transport să devină mai inteligente, mai eficiente și mai confortabile;

B. întrucât constată că abordarea IA în domeniul apărării la nivelul UE este indispensabilă 
pentru dezvoltarea capacităților UE;

1. salută Cartea albă a Comisiei privind inteligența artificială (IA) și sprijină ambiția UE 
de a fi unul dintre liderii mondiali în acest domeniul, consolidând, în același timp, 
cooperarea cu actorii care împărtășesc aceeași viziune;

2. subliniază că, date fiind importanța din ce în ce mai mare a cercetării și dezvoltării în 
sectorul privat și investițiile masive din țări terțe precum Statele Unite și China, Europa 
se confruntă cu o concurență puternică; sprijină, prin urmare, eforturile UE de a 
dezvolta în continuare avantajele competitive pe care le are în sectorul IA și consideră 
că UE ar trebui să devină o referință în stabilirea de norme la nivel mondial privind IA 
în domeniul utilizării civile și militare și al autorității de stat și să își intensifice 
eforturile de elaborare a unei strategii eficiente de consolidare a influenței sale asupra 
definirii standardelor globale și de diminuare a dependenței sale de datele externe, un 
element esențial pentru tehnologiile bazate pe algoritmi; invită Comisia și statele 



RR\1221412RO.docx 37/52 PE653.860v02-00

RO

membre să promoveze o cooperare mai amplă în cadrul ONU, OCDE, G7, G20 și al 
altor foruri internaționale pentru a promova abordarea UE în domeniul IA, subliniind 
drepturile, libertățile și valorile fundamentale consacrate în tratatele UE, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în dreptul internațional al drepturilor 
omului și ținând cont de standardele etice și de aspectele legate de răspundere;

3. ia act de potențialul economic semnificativ al aplicațiilor IA și, prin urmare, invită 
Comisia să promoveze în continuare cercetarea în domeniul IA și schimbul de bune 
practici în domeniul transporturilor; subliniază necesitatea unor utilizări inovatoare 
transsectoriale ale datelor și a cooperării între diferiții actori din cadrul ecosistemului, 
pentru a consolida baza industrială a UE în domeniul IA; subliniază că este important să 
se aibă în vedere nu numai tehnologiile IA, ci și alte tehnologii de generație următoare, 
de exemplu informatica cuantică, deja luate în considerare și care reprezintă următoarea 
etapă în progresul tehnologic transsectorial; 

4. sprijină utilizarea IA de învățare automată care folosește volume mari de date pentru 
optimizarea performanței pe termen lung, întreținere, anticiparea defecțiunilor și 
planificarea construcției de infrastructuri de transport și de clădiri, inclusiv factori 
precum siguranța, eficiența energetică sau costurile; ia act de faptul că acest lucru va 
necesita instrumente și infrastructură de sprijin, inclusiv energie, hardware, software, 
resurse de rețea și servicii, precum și asigurarea calității și cantității datelor; ia act, de 
asemenea, de faptul că implementarea IA în domeniul transporturilor, în special în cazul 
în care utilizările civile și militare sunt interconectate, ar trebui să respecte legislația UE 
privind protecția datelor și a vieții private; invită Comisia să colaboreze în continuare cu 
statele membre în ceea ce privește securitatea și protecția datelor;

5. consideră că IA a evoluat și a contribuit la dezvoltarea și modernizarea sectorului 
transporturilor printr-o mai mare automatizare și printr-o mai bună integrare și 
conectivitate a rețelelor de transport; subliniază că automatizarea și integrarea IA 
variază între modurile de transport și infrastructurile naționale existente în întreaga 
Uniune; subliniază că este necesar să se stimuleze inteligența artificială pentru a 
promova multimodalitatea, interoperabilitatea și eficiența energetică a tuturor modurilor 
de transport pentru a spori eficiența în organizarea și gestionarea fluxurilor de trafic 
pentru transportul de mărfuri și de pasageri, precum și pentru a utiliza mai bine 
infrastructura și resursele în cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și pentru 
a elimina obstacolele din calea unui adevărat spațiu european unic al transporturilor;

6. subliniază că unul dintre principalele rezultate ale Cărții albe a Comisiei privind 
inteligența artificială este de a avea o abordare centrată pe om a sistemelor de IA; 
reamintește importanța continuă a factorului uman în domeniul automatizării complete; 
subliniază necesitatea asigurării unui grad suficient de transparență și de previzibilitate, 
a unei tehnologii fiabile, a implementării de înaltă calitate și a formării, perfecționării și 
recalificării corespunzătoare a personalului, care utilizează sistemele bazate pe IA; 
subliniază că utilizarea IA în scopuri militare ar trebui să revină întotdeauna unei 
persoane fizice sau juridice, responsabilitatea fiind atribuită factorilor de decizie 
responsabili, ținând seama de lanțul de comandă militară;

7. reamintește beneficiile Sistemului european de management al traficului feroviar 
(ERTMS), un sistem automat continuu de protecție a trenurilor care înlocuiește 
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sistemele naționale incompatibile în ceea ce privește fiabilitatea, capacitatea, costurile, 
siguranța, viteza și întreținerea, a cărui implementare integrală este esențială pentru 
crearea unui spațiu feroviar european unic; sprijină implementarea deplină a ERTMS și 
utilizarea sa continuă ca sistem global de protecție automată a trenurilor; ia act de 
activitatea întreprinderii comune Shift2Rail;

8. sprijină dezvoltarea și standardizarea internațională a automatizării operațiunilor 
feroviare, inclusiv pentru a promova interoperabilitatea, eficiența transporturilor și 
siguranța; încurajează dezvoltarea alocării automate a sloturilor în diferite moduri de 
transport și utilizarea IA în logistică și în alte domenii ale transportului;

9. salută activitatea desfășurată în cadrul proiectului de cercetare privind managementul 
traficului aerian în cerul unic european (SESAR) în domeniul sistemelor de aeronave 
fără pilot la bord și al sistemelor de management al traficului aerian, atât civile, cât și 
militare și contribuția sa la reducerea fragmentării cerului unic european; reamintește 
intensificarea utilizării civile și militare a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV), 
denumite în mod curent drone; subliniază, printre altele, potențialul pentru cetățeni și 
societate pe care îl au livrările, inspecțiile și supravegherea efectuate cu ajutorul 
dronelor ; subliniază că interoperabilitatea și armonizarea la nivel mondial constituie o 
condiție sine qua non pentru un sistem sigur, funcțional și securizat de gestionare a 
traficului aerian mondial; încurajează Comisia și statele membre să promoveze SESAR 
pe plan internațional, să contribuie la activitatea organizațiilor internaționale, cum ar fi 
Organizația Aviației Civile Internaționale sau Asociația Internațională de Transport 
Aerian în această privință, și să coopereze pentru a stabili norme internaționale pentru 
utilizarea civilă și militară a dronelor;

10. invită Comisia și statele membre să participe la activitățile de reglementare 
internaționale și la discuțiile privind vehiculele autonome, în special în domeniul 
siguranței, asigurând în același timp cooperarea dintre autoritățile de reglementare și 
toate părțile interesate în ceea ce privește introducerea vehiculelor automatizate în 
traficul rutier din UE; solicită date de intrare geografice standardizate și interoperabile și 
subliniază că este necesar ca aceste date să fie exacte; 

11. reamintește că vehiculele autonome au un potențial ridicat de a îmbunătăți mobilitatea, 
siguranța și de a aduce beneficii de mediu; salută, în acest sens, adoptarea de către 
Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite a Forumului 
mondial pentru armonizarea reglementărilor privind vehiculele a documentului cadru 
privind vehiculele automatizate/autonome; ia act de activitatea noului comitet tehnic în 
materie de IA al Organizației Internaționale de Standardizare; invită Comisia să propună 
o abordare eficace pentru a asigura un cadru juridic internațional clar pentru conceptul 
de conducător auto, precum și chestiunile relevante privind responsabilitatea și 
răspunderea, în sensul Convențiilor ONU și al altor legi privind traficul internațional;

12. subliniază că industria mondială a transportului maritim s-a schimbat foarte mult 
datorită integrării IA în ultimii ani; reamintește discuțiile ample care au loc în prezent în 
cadrul Organizației Maritime Internaționale privind integrarea eficientă în cadrul de 
reglementare a tehnologiilor noi și emergente, cum ar fi navele autonome;

13. subliniază modul în care sistemele de transport inteligente pot să atenueze 
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congestionarea traficului, să mărească siguranța și accesibilitatea și să contribuie la 
îmbunătățirea fluxurilor de trafic, a eficienței și la găsirea unor soluții în materie de 
mobilitate; atrage atenția asupra faptului că rețelele de transport tradiționale sunt tot mai 
expuse amenințărilor cibernetice; reamintește importanța resurselor și a continuării 
cercetărilor cu privire la riscurile de securitate pentru a garanta siguranța sistemelor 
automatizate și a datelor acestora; salută intenția Comisiei de a include securitatea 
cibernetică ca punct permanent pe ordinea de zi pentru discuțiile din cadrul 
organizațiilor internaționale în domeniul transporturilor; 

14. salută eforturile depuse pentru a introduce sisteme de IA în sectorul public și va sprijini 
în continuare discuțiile privind implementarea IA în domeniul transporturilor; invită 
Comisia să realizeze o evaluare a utilizării IA și a tehnologiilor similare în sectorul 
transporturilor și să elaboreze o listă neexhaustivă a segmentelor cu risc ridicat în 
contextul sistemelor de IA, înlocuind deciziile din cadrul prerogativelor publice în acest 
domeniu;

15. subliniază că Fondul european de apărare și cooperarea structurată permanentă ar trebui 
să stimuleze cooperarea între statele membre și industriile de apărare europene pentru a 
dezvolta noi capacități europene de apărare în domeniul IA și a asigura securitatea 
aprovizionării, ținând seama de considerentele etice; subliniază necesitatea de a evita 
fragmentarea prin crearea de punți între diferiții actori și domeniile de aplicare, prin 
promovarea compatibilității și a interoperabilității la toate nivelurile și prin punerea 
accentului pe activitatea comună la nivelul arhitecturii și pe soluțiile oferite de 
platforme; reamintește, de asemenea, că următorul Mecanism pentru interconectarea 
Europei, care încurajează și infrastructura inteligentă, va prevedea un fond pentru 
adaptarea și dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizarea civilă și militară de transport 
pe TEN-T cu scopul de a crește sinergiile între necesitățile civile și de apărare și pentru 
a îmbunătăți mobilitatea civilă și militară în cadrul Uniunii; subliniază, prin urmare, că 
sunt necesare investiții europene suplimentare, cercetare și asumarea rolului de lider în 
domeniul tehnologiilor, cu un impact puternic asupra creșterii economice și cu un 
potențial semnificativ de dublă utilizare;

16. subliniază că multe investiții în tehnologiile noi din domeniul transporturilor și al 
mobilității sunt orientate către piață, dar tehnologiile și produsele comerciale cu dublă 
utilizare aflate la vânzare sunt adesea utilizate într-un mod inovator în scopuri militare; 
subliniază, prin urmare, că potențialul de dublă utilizare a soluțiilor bazate pe IA trebuie 
luat în considerare la elaborarea standardelor de utilizare a IA în diferite domenii din 
sectoarele comerciale și militare; solicită o politică etică și standarde etice în 
dezvoltarea de tehnologii, produse și principii de funcționare în domeniul apărării;

17. subliniază că transportul eficient de mărfuri, muniție, armament și trupe este o 
componentă esențială a operațiunilor militare de succes; subliniază că se așteaptă ca IA 
să joace un rol crucial și să ofere numeroase aplicații în logistica și transporturile 
militare; subliniază că diferite țări din întreaga lume, inclusiv statele membre ale UE, 
integrează armele bazate pe IA și alte sisteme utilizate pe platforme terestre, navale, 
aeriene; reamintește că aplicarea IA în sectorul transporturilor ar putea oferi noi 
capacități și ar permite noi tactici, cum ar fi combinația multor sisteme, precum dronele, 
ambarcațiunile sau tancurile fără pilot, într-o operațiune independentă și coordonată;
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18. constată, de asemenea, că sistemele de arme autonome, ca o categorie specifică a IA în 
domeniul militar, ar trebui discutate și convenite la nivel internațional, în special în 
cadrul Convenției ONU privind anumite tipuri de arme convenționale; atrage atenția că, 
în cadrul dezbaterii internaționale în curs privind sistemele de arme letale autonome, nu 
s-a ajuns până în prezent la un acord internațional pentru reglementarea noilor 
tehnologii militare și subliniază că UE, în ansamblu, a convenit recent să discute despre 
efectele evoluțiilor IA și ale digitalizării asupra sectorului apărării; consideră că UE 
poate juca un rol crucial când este vorba de a sprijini statele membre să își armonizeze 
abordarea cu privire la IA militară, pentru a putea conduce discuțiile la nivel 
internațional.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

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))

Raportor pentru aviz: Patryk Jaki

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere articolele 10, 19, 21 și 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),

– având în vedere dreptul de a adresa petiții, consacrat la articolele 20 și 227 din TFUE și 
la articolul 44 din Carta drepturilor fundamentale a UE (CDFUE),

– având în vedere articolele 21 și 22 din CDFUE,

– având în vedere preambulul la TUE,

– având în vedere Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților 
naționale, Protocolul nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare,

– având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 
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origine etnică1 (Directiva privind egalitatea rasială),

– având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a 
unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă2 (Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă),

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)3 
(RGPD) și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, 
investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 
privind Pactul verde european,

– având în vedere rezoluția sa din 16 februarie 2017 conținând recomandări adresate 
Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica5,

– având în vedere Recomandarea Consiliului OCDE referitoare la inteligența artificială, 
adoptată la 22 mai 2019,

– având în vedere rezoluția sa din 12 septembrie 2018 referitoare la sistemele de arme 
autonome6,

A. întrucât dezvoltarea și proiectarea așa-numitei „inteligențe artificiale”, ale roboticii și 
ale tehnologiilor conexe sunt efectuate de oameni, iar alegerile lor stabilesc potențialul 
tehnologiei de a aduce beneficii societății;

B. întrucât orientările în materie de etică, precum principiile adoptate de Grupul de experți 
la nivel înalt privind inteligența artificială, oferă un bun punct de plecare, dar nu sunt 
suficiente pentru a asigura că întreprinderile adoptă o conduită loială și garantează 
protecția eficace a persoanelor,

1. recunoaște potențialul și riscurile pe care le implică dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea inteligenței artificiale (IA) pentru securitate, atât în cadrul UE, cât și în 
relațiile sale externe; atrage atenția asupra faptului că multe state membre utilizează IA 
atât în domeniul civil, cât și în cel militar și subliniază că este important ca UE să joace 

1 JO L 180, 19.7.2000, p. 22.
2 JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
3 JO L 119, 4.5.2016, p. 1.
4 JO L 119, 4.5.2016, p. 89.
5 JO C 252, 18.7.2018, p. 239.
6 JO C 433, 23.12.2019, p. 86.
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un rol important și adecvat în viitoarele dezbateri internaționale pe această temă;

2. remarcă progresele în materie de reglementare înregistrate deja în unele state membre în 
domeniul IA; subliniază importanța unei abordări europene comune care să armonizeze 
situația juridică din statele membre și să ofere certitudine juridică celor care dezvoltă și 
implementează IA;

3. subliniază faptul că dezvoltarea, implementarea, utilizarea și gestionarea IA trebuie să 
respecte drepturile, valorile și libertățile fundamentale exprimate în tratatele UE și 
invită statele membre să se abțină de la implementarea unor sisteme de IA cu grad 
ridicat de risc care reprezintă amenințări la adresa drepturilor fundamentale; salută 
publicarea Cărții albe a Comisiei privind inteligența artificială și încurajează cercetarea 
mai aprofundată privind riscul potențial pentru drepturile fundamentale al utilizării 
inteligenței artificiale de către autoritățile de stat și de către agențiile, organele și 
instituțiile Uniunii Europene;

4. subliniază că, pentru a valorifica oportunitățile pe care le oferă IA, UE ar trebui să 
adopte un cadru juridic adecvat pentru a atenua riscurile, a asigura utilizarea sa etică și a 
împiedica utilizarea acestuia în scopuri rău intenționate; subliniază că un astfel de cadru 
ar trebui să stabilească în mod clar regimurile adecvate de răspundere, responsabilitate, 
securitate și trasabilitate; subliniază că este important ca UE să contribuie la dezvoltarea 
investițiilor atât de necesare, a infrastructurii de date, a cercetării și a normelor etice 
comune;

5. subliniază că UE trebuie să se afle în avangarda creării unui cadru juridic și etic 
internațional care să reglementeze cercetarea și dezvoltarea, crearea, utilizarea și 
întreținerea în domeniul IA, care să se bazeze pe principiile drepturilor omului și să 
contracareze și să remedieze potențialele riscuri; consideră necesară crearea unui regim 
internațional clar și echitabil de atribuire a răspunderii juridice pentru consecințele 
negative produse de aceste tehnologii digitale avansate; subliniază că primul și 
principalul obiectiv trebuie să fie prevenirea acestor consecințe;

6. invită Comisia să faciliteze cercetarea și discursul despre posibilitățile utilizării IA în 
măsurile de ajutor în caz de dezastre, de prevenire a crizelor și de menținere a păcii;

7. scoate în evidență riscurile clare legate de deciziile luate de oameni, atunci când ele se 
bazează exclusiv pe datele, profilurile și recomandările generate de aparate; subliniază 
că proiectarea generală a sistemelor de IA ar trebui să includă, de asemenea, orientări 
clare privind supravegherea și monitorizarea umană; solicită să se impună obligația de a 
garanta transparența și explicabilitatea aplicațiilor de IA și necesitatea unei intervenții 
umane, precum și alte măsuri, cum ar fi auditurile independente și testele specifice de 
rezistență pentru a acorda asistență și a asigura respectarea normelor; subliniază că 
astfel de audituri ar trebui să fie efectuate periodic de către o autoritate independentă, 
pentru a supraveghea aplicațiile IA cu grad ridicat de risc utilizate de autoritățile de stat 
sau de forțele militare; 

8. ia act de preocupările legate de faptul că inteligența artificială, atunci când este 
concepută și dezvoltată în mod necorespunzător, poate duce la prejudecăți și la 
discriminare; se angajează să găsească soluții de reglementare și de politici pentru a 
asigura că discriminarea va fi eliminată mai degrabă decât întărită, prin utilizarea 
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tehnologiilor existente și emergente;

9. subliniază că efectuarea de previziuni plecând de la prelucrarea, accesarea și utilizarea 
datelor trebuie să fie reglementate în concordanță cu cerințele de calitate, integritate, 
transparență, securitate, confidențialitate și control; subliniază că este necesar ca, pe 
parcursul dezvoltării, implementării și utilizării IA, roboticii și tehnologiilor conexe, să 
se respecte cadrul juridic al UE privind protecția datelor și viața privată pentru a spori 
siguranța și încrederea cetățenilor în aceste tehnologii;

10. ia act de dezvoltarea rapidă a aplicațiilor IA pentru a recunoaște elemente caracteristice 
unice, cum ar fi trăsăturile faciale, mișcările și atitudinile; avertizează cu privire la 
chestiuni precum încălcarea sferei vieții private, nediscriminarea și protecția datelor cu 
caracter personal legate de utilizarea de aplicații de recunoaștere automată;

11. subliniază că orice decizie privind o persoană fizică care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce un efect juridic 
negativ pentru persoana vizată sau care o afectează în mod semnificativ, este interzisă în 
temeiul RGPD, cu excepția cazului în care este autorizată de dreptul Uniunii sau dreptul 
statului membru, cu condiția luării unor măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și 
libertățile, precum și interesele persoanei vizate;

12. solicită ca algoritmii să poată fi explicați și să existe transparență și supraveghere 
reglementară atunci când autoritățile publice utilizează inteligența artificială, precum și 
să fie efectuate evaluări de impact înainte ca autoritățile de stat să utilizeze instrumente 
care recurg la tehnologiile de IA; invită Comisia și Comitetul european pentru protecția 
datelor să publice orientări, recomandări și bune practici pentru a specifica criteriile și 
condițiile aplicabile deciziilor bazate pe stabilirea de profiluri și utilizarea IA de către 
autoritățile publice;

13. solicită măsuri transparente și de reducere a riscurilor la nivel internațional în ceea ce 
privește dezvoltarea și utilizarea IA militare, în special în ceea ce privește principiile 
integrității teritoriale și neintervenției și utilizarea forței; subliniază importanța luării în 
considerare a aspectelor militare în abordarea aspectelor juridice și etice din cadrul 
european privind IA; reamintește poziția sa privind interzicerea dezvoltării, producerii și 
utilizării unor sisteme de arme letale autonome; regretă faptul că nu există convenții 
explicite la nivel mondial cu privire la utilizarea unor astfel de arme;

14. 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 în 
masă în domeniile civile și militare, 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 și al standardelor de punere în aplicare; își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la unele aplicații, extrem de intruzive, de evaluare a comportamentului social 
(„social scoring”) care au fost dezvoltate, ca fiind extrem de periculoase pentru 
respectarea drepturilor fundamentale; solicită interzicerea explicită a utilizării evaluării 
comportamentului social la scară largă de către autoritățile publice pentru a restricționa 
drepturile cetățenilor; având în vedere hegemonia decizională și controlul pe care le 
exercită anumiți actori privați asupra dezvoltării acestor tehnologii, solicită întărirea 
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responsabilității acestor actori privați, în temeiul dreptului internațional;

15. invită Comisia să evalueze consecințele unui moratoriu asupra utilizării sistemelor de 
recunoaștere facială și, în funcție de rezultatele unei astfel de evaluări, să ia în 
considerare un moratoriu privind utilizarea acestor sisteme de către autoritățile publice 
în spațiul public și în incintele destinate educației și asistenței medicale, precum și 
privind utilizarea sistemelor de recunoaștere facială de către autoritățile de aplicare a 
legii în spațiile semipublice, cum ar fi aeroporturile, până când standardele tehnice pot fi 
considerate pe deplin conforme cu drepturile fundamentale, rezultatele obținute nu sunt 
nici părtinitoare și nici discriminatorii, și există garanții stricte împotriva abuzurilor care 
asigură că utilizarea acestor tehnologii respectă principiile necesității și 
proporționalității; 

16. consideră că inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe, inclusiv programele 
informatice, algoritmii și datele utilizate sau produse de astfel de tehnologii, indiferent 
de domeniul în care sunt folosite, ar trebui dezvoltate într-un mod sigur și riguros din 
punct de vedere tehnic;

17. subliniază că este important să se permită implementarea și utilizarea corespunzătoare a 
IA; invită statele membre să ofere personalului lor civil și militar o instruire adecvată 
pentru a îi permite să identifice cu precizie și să evite discriminarea și prejudecățile în 
seturile de date;

18. ia act de faptul că utilizarea IA în combaterea criminalității și a criminalității 
informatice ar putea aduce o gamă largă de posibilități și oportunități, în timp ce 
principiul potrivit căruia ceea ce este ilegal offline este ilegal online ar trebui să 
prevaleze în continuare;

19. este adânc îngrijorat de tehnologiile de hipertrucaje („deepfake”) care permit crearea de 
materiale video, audio și imagini din ce în ce mai realiste, care ar putea fi utilizate 
pentru șantajare, pentru generarea de știri false, sau pentru erodarea încrederii publicului 
și influențarea discursului public; consideră că aceste practici au potențialul de a 
destabiliza țări, de a răspândi dezinformare și de a influența alegeri; solicită, așadar, să 
se impună o obligație ca toate materialele hipertrucate sau orice alte materiale video 
trucate realizate pentru a părea reale să fie etichetate cu mențiunea „neoriginal” de către 
creatorul acestora, cu limite stricte în ce privește utilizarea lor în scopuri electorale, și să 
se asigure respectarea strictă a acestei obligații; solicită o cercetare adecvată în acest 
sens pentru a garanta că tehnologiile de contracarare țin pasul cu utilizarea răuvoitoare a 
IA;

20. subliniază că utilizarea IA în sistemul de justiție ar putea ameliora analiza și colectarea 
de date, precum și protejarea victimelor, iar acest lucru ar putea fi examinat în domeniul 
cercetării și dezvoltării și însoțit de evaluări ale impactului, în special în ceea ce privește 
garanțiile pentru un proces echitabil, precum și împotriva părtinirii și a discriminării, cu 
aplicarea principiului precauției; reamintește, totuși, că aceasta nu înlocuiește ființele 
umane când este vorba de pronunțarea unei sentințe sau de luarea de decizii;

21. evidențiază importanța securității cibernetice pentru IA, atât în scenarii ofensive, cât și 
defensive; constată, în acest sens, importanța cooperării internaționale, a publicării și a 
partajării vulnerabilităților și a remediilor privind securitatea TI; solicită cooperarea 
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internațională în materie de securitate cibernetică pentru utilizarea și implementarea 
eficace a IA, precum și garanții împotriva utilizării abuzive a acesteia și a atacurilor 
cibernetice; constată, în plus, dubla utilizare inerentă sistemelor informatice (de 
exemplu, utilizarea în scopuri civile și militare) și a IA, și solicită reglementarea 
eficientă a acesteia;

22. invită statele membre să ia în considerare necesitatea de a oferi garanții pentru utilizarea 
IA, cum ar fi norme privind etica profesională; invită Comisia să stabilească un set clar 
de criterii pentru a stabili diferitele niveluri de risc în domeniile pentru care sunt 
concepute tehnologiile de IA sau în care sunt implementate acestea, având în vedere 
legislația actuală a UE;

23. subliniază că este important să se verifice modul în care tehnologiile IA cu grad ridicat 
de risc ajung la o decizie; reamintește că trebuie să fie respectat principiul 
proporționalității, și că trebuie clarificate aspectele legate de cauzalitate și de 
răspundere;

24. reamintește importanța principiilor de guvernare, transparență, imparțialitate, 
responsabilitate, corectitudine și integritate intelectuală în utilizarea IA în justiția 
penală;

25. îndeamnă statele membre să evalueze riscurile legate de tehnologiile bazate pe IA 
înainte de automatizarea activităților legate de exercitarea autorității de stat, în special în 
domeniul justiției; invită statele membre să ia în considerare necesitatea de a oferi 
garanții, cum ar fi supravegherea de către un profesionist calificat și normele de etică 
profesională.
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