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Alteração 1
Hannes Heide

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta que, a longo prazo, a 
IA poderá ultrapassar a capacidade 
intelectual humana; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias, tais como o controlo e a 
verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados, sem que ninguém fique para 
trás; reconhece que, no setor criativo, as 
novas tecnologias de IA são já 
amplamente utilizadas pelos criadores 
como instrumentos de apoio à sua 
atividade artística para trabalharem as 
suas obras; salienta que a IA constitui 
uma coleção de tecnologias em constante 
crescimento que estão a ser desenvolvidas 
a grande velocidade; realça que estas 
tecnologias têm cada vez mais capacidade 
de assumir mais tarefas que, geralmente, 
são desempenhadas por humanos; 
salienta, por conseguinte, a necessidade de 
estabelecer garantias, tais como a 
conceção centrada no utilizador (Human 
Centered Design), que facilitem o controlo 
e a verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

Or. de

Alteração 2
Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta que, a longo prazo, a 
IA poderá ultrapassar a capacidade 
intelectual humana; salienta, por 

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) e a tecnologia, em termos mais 
gerais, devem servir a humanidade, e não o 
inverso, e que os seus benefícios devem ser 
amplamente partilhados; salienta que, a 
longo prazo, a IA poderá mesmo 
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conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias, tais como o controlo e a 
verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

ultrapassar a capacidade intelectual 
humana em alguns domínios; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias adequadas, incluindo, quando 
tal seja razoável, sistemas de conceção 
que prevejam a intervenção humana no 
controlo e verificação do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

Or. en

Alteração 3
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta que, a longo prazo, a 
IA poderá ultrapassar a capacidade 
intelectual humana; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias, tais como o controlo e a 
verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados, sem que ninguém fique para 
trás; salienta que, tendo em conta que a IA 
constitui uma coleção de tecnologias em 
constante evolução que estão a ser 
desenvolvidas a grande velocidade e têm 
uma capacidade cada vez maior de 
desempenhar tarefas geralmente 
relacionadas com os humanos, é 
necessário estabelecer garantias, tais como 
uma conceção centrada no utilizador, a 
qual permite o controlo e a verificação 
humanos do processo de tomada de 
decisões em matéria de IA;

Or. en

Alteração 4
François-Xavier Bellamy

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração
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1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta que, a longo prazo, a 
IA poderá ultrapassar a capacidade 
intelectual humana; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias, tais como o controlo e a 
verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta que, a longo prazo, a 
IA poderá ultrapassar a capacidade 
intelectual humana; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias, tais como o controlo e a 
verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA; 
realça que, tal como noutros domínios, é 
necessário explorar os procedimentos de 
autorização de introdução no mercado 
para os produtos resultantes da IA;

Or. fr

Alteração 5
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta que, a longo prazo, a 
IA poderá ultrapassar a capacidade 
intelectual humana; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias, tais como o controlo e a 
verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados de forma equitativa entre 
todos, sem qualquer discriminação; 
salienta que, a longo prazo, a IA poderá 
ultrapassar a capacidade intelectual 
humana; salienta, por conseguinte, a 
necessidade de estabelecer garantias, tais 
como o controlo e a verificação humanos 
do processo de tomada de decisões em 
matéria de IA;

Or. en

Alteração 6
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta que, a longo prazo, a 
IA poderá ultrapassar a capacidade 
intelectual humana; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias, tais como o controlo e a 
verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta a necessidade de 
estabelecer garantias, tais como o controlo 
humano, a transparência e a verificação 
do processo de tomada de decisões em 
matéria de IA;

Or. en

Alteração 7
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta que, a longo prazo, a 
IA poderá ultrapassar a capacidade 
intelectual humana; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias, tais como o controlo e a 
verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados e acessíveis a todos; salienta 
que, a longo prazo, a IA poderá ultrapassar 
a capacidade intelectual humana; salienta, 
por conseguinte, a necessidade de 
estabelecer garantias, tais como o controlo 
e a verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

Or. en

Alteração 8
Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve estar ao serviço da humanidade 
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seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta que, a longo prazo, a 
IA poderá ultrapassar a capacidade 
intelectual humana; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias, tais como o controlo e a 
verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

e que os seus benefícios devem ser 
amplamente partilhados; salienta que, a 
longo prazo, a IA poderá ultrapassar a 
capacidade intelectual humana; salienta, 
por conseguinte, a necessidade de 
estabelecer garantias, tais como o controlo 
e a verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

Or. es

Alteração 9
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta que, a longo prazo, a 
IA poderá ultrapassar a capacidade 
intelectual humana; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias, tais como o controlo e a 
verificação humanos do processo de 
tomada de decisões em matéria de IA;

1. Recorda que a inteligência artificial 
(IA) deve servir a humanidade e que os 
seus benefícios devem ser amplamente 
partilhados; salienta que, a longo prazo, a 
IA poderá ultrapassar a capacidade 
intelectual humana; salienta, por 
conseguinte, a necessidade de estabelecer 
garantias, tais como o controlo e a 
verificação humanos e regulares do 
processo de tomada de decisões em matéria 
de IA;

Or. fr

Alteração 10
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que, antes de lançar 
qualquer nova iniciativa em matéria de 
direitos de autor, as negociações 
internacionais em curso no comité 
permanente da OMPI sobre os direitos de 
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autor e direitos conexos devem ser 
desbloqueadas e centradas nas limitações 
e exceções para as bibliotecas, os arquivos 
e as atividades educativas;

Or. en

Alteração 11
François-Xavier Bellamy

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a programação e a 
utilização de IA, nomeadamente na sua 
regulamentação e nos seus códigos de 
conduta;

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a programação e a 
utilização de IA, nomeadamente na sua 
regulamentação e nos seus códigos de 
conduta; salienta que o estatuto das obras 
protegidas pelos direitos de autor e 
utilizadas pela inteligência artificial já é 
abrangido pela Diretiva (UE) 2019/790 
relativa aos direitos de autor, com as 
exceções e limitações em vigor na 
legislação da União, que devem continuar 
a aplicar-se na sua forma atual, em 
particular à prospeção de textos e dados;

Or. fr

Alteração 12
Hannes Heide

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a programação e a 
utilização de IA, nomeadamente na sua 

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a implantação, a 
programação e a utilização de IA, 
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regulamentação e nos seus códigos de 
conduta;

nomeadamente na sua regulamentação e 
nos seus códigos de conduta; salienta a 
necessidade de um quadro jurídico ético e 
de uma estratégia para os dados digitais, 
no qual devem estar consagrados os 
direitos fundamentais e os valores 
europeus;

Or. de

Alteração 13
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a programação e a 
utilização de IA, nomeadamente na sua 
regulamentação e nos seus códigos de 
conduta;

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a programação e a 
utilização de IA, nomeadamente na sua 
regulamentação e nos seus códigos de 
conduta, e na definição de uma 
abordagem coordenada da implantação 
da inteligência artificial entre os seus 
Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 14
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a programação e a 
utilização de IA, nomeadamente na sua 
regulamentação e nos seus códigos de 
conduta;

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a implantação, a 
programação e a utilização de IA, 
nomeadamente na sua regulamentação e 
nos seus códigos de conduta, 



PE650.379v01-00 10/38 AM\1202577PT.docx

PT

estabelecendo em particular um quadro 
regulamentar ético e uma estratégia para 
os dados digitais baseada no respeito dos 
direitos fundamentais e dos valores 
europeus;

Or. en

Alteração 15
Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a programação e a 
utilização de IA, nomeadamente na sua 
regulamentação e nos seus códigos de 
conduta;

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a programação e a 
utilização de IA, nomeadamente na sua 
regulamentação e nos seus códigos de 
conduta; considera, no entanto, que tais 
princípios não devem travar o progresso 
da IA ou impedir a concorrência;

Or. en

Alteração 16
Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a programação e a 
utilização de IA, nomeadamente na sua 
regulamentação e nos seus códigos de 
conduta;

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a programação e a 
utilização de IA, nomeadamente na sua 
regulamentação e nos seus códigos de 
conduta, tendo em conta e como 
referência os valores do humanismo 
judaico-cristão pelos quais se norteia a 
Europa;
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Or. es

Alteração 17
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, a programação e a 
utilização de IA, nomeadamente na sua 
regulamentação e nos seus códigos de 
conduta;

2. Salienta que a UE deve 
desempenhar um papel fundamental na 
definição de princípios básicos para o 
desenvolvimento, e a utilização de IA, 
nomeadamente na sua regulamentação e 
nos seus códigos de conduta;

Or. en

Alteração 18
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta a necessidade de uma 
nova legislação sobre as 
responsabilidades legais, aplicável às 
violações das regras em matéria de 
direitos de autor, aos acidentes e aos 
danos causados pelas tecnologias de IA, a 
estabelecer de forma harmonizada em 
todos os Estados-Membros da UE;

Or. en

Alteração 19
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-A. Realça a necessidade de assegurar 
uma abordagem centrada no ser humano 
no desenvolvimento da IA, como meio de 
observar o interesse público na sua 
utilização, especialmente nos domínios da 
engenharia biomédica, do 
desenvolvimento de medicamentos e da 
saúde;

Or. en

Alteração 20
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Solicita uma estratégia de 
educação em matéria de IA a nível da UE, 
a fim de transformar e atualizar os nossos 
sistemas educativos, preparar os nossos 
estabelecimentos de ensino a todos os 
níveis e dotar os professores e os alunos 
de competências e capacidades;  salienta 
que deve ser promovida a realização de 
aulas sobre os direitos de propriedade 
intelectual no domínio da IA;

Or. en

Alteração 21
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Sublinha a importância de utilizar 
a IA nas escolas e nas universidades, a 
fim de adotar métodos de aprendizagem 
novos, mais eficientes e que permitam 
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aumentar as taxas de sucesso dos alunos e 
dos estudantes; salienta a importância de 
promover um programa curricular em 
matéria de IA destinado a ajudar os 
alunos e os estudantes a adquirir as 
competências necessárias para os 
empregos do futuro; insiste em que as 
tecnologias de IA devem ser 
disponibilizadas sem restrições para fins 
educativos e de investigação;

Or. en

Alteração 22
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 2-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-D. Salienta que o acesso aberto e 
equitativo à IA em toda a UE e nos 
Estados-Membros é da maior 
importância; realça que o apoio da UE à 
inovação e à investigação no domínio da 
IA deve estar amplamente disponível em 
toda a UE; sublinha que deve ser prestado 
um apoio especial aos criadores e 
utilizadores de IA portadores de 
deficiência e de grupos desfavorecidos;

Or. en

Alteração 23
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 2-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-D. Considera que a orientação e o 
aconselhamento destinados aos criadores 
e utilizadores de IA sobre a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual devem 
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estar amplamente disponíveis;

Or. en

Alteração 24
Victor Negrescu

Projeto de parecer
N.º 2-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-F. Insta a UE a desenvolver um 
sistema europeu, eventualmente através 
da utilização de tecnologia de IA, 
concebido para verificar os direitos de 
propriedade intelectual no domínio da IA, 
mas também o respeito pela IA das regras 
em matéria de direitos de autor;

Or. en

Alteração 25
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; salienta que os sistemas de 
IA podem criar e gerar, de forma 
autónoma, obras culturais e criativas, 
com um mínimo de intervenção humana; 
observa, ademais, que os sistemas de IA 
podem evoluir de modo imprevisível e 
criar obras inéditas desconhecidas para os 
seus programadores iniciais;

Suprimido

Or. en
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Alteração 26
François-Xavier Bellamy

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; salienta que os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma autónoma, 
obras culturais e criativas, com um mínimo 
de intervenção humana; observa, ademais, 
que os sistemas de IA podem evoluir de 
modo imprevisível e criar obras inéditas 
desconhecidas para os seus programadores 
iniciais;

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência ou por reforço; salienta que, 
em certos casos, tais sistemas de 
aprendizagem podem até tornar-se 
imprevisíveis para os criadores; realça 
que é urgente refletir sobre a noção de 
responsabilidade no que respeita aos 
sistemas informáticos capazes de 
aprender por reforço; salienta que os 
sistemas de IA podem criar e gerar, de 
forma autónoma, obras culturais e 
criativas, com um mínimo de intervenção 
humana; observa, ademais, que os sistemas 
de IA podem evoluir de modo imprevisível 
e criar obras inéditas desconhecidas para os 
seus programadores iniciais;

Or. fr

Alteração 27
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
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experiência; salienta que os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma autónoma, 
obras culturais e criativas, com um mínimo 
de intervenção humana; observa, ademais, 
que os sistemas de IA podem evoluir de 
modo imprevisível e criar obras inéditas 
desconhecidas para os seus programadores 
iniciais;

experiência; salienta que os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma autónoma, 
obras culturais e criativas, com um mínimo 
de intervenção humana; observa, ademais, 
que os sistemas de IA podem evoluir de 
modo imprevisível e criar obras inéditas 
desconhecidas para os seus programadores 
iniciais; reitera, no entanto, que no 
domínio da cultura a IA deve apoiar e não 
substituir o espírito criativo humano;

Or. fr

Alteração 28
Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; salienta que os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma autónoma, 
obras culturais e criativas, com um mínimo 
de intervenção humana; observa, ademais, 
que os sistemas de IA podem evoluir de 
modo imprevisível e criar obras inéditas 
desconhecidas para os seus programadores 
iniciais;

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; salienta que os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma autónoma, 
obras culturais e criativas, com um mínimo 
de intervenção humana; observa, ademais, 
que os sistemas de IA podem evoluir de 
modo imprevisível e criar obras inéditas 
desconhecidas para os seus programadores 
iniciais; sublinha que este facto deve ser 
tido em conta no estabelecimento do 
quadro para a proteção dos direitos de 
difusão, promoção e exploração das 
referidas obras;

Or. es

Alteração 29
Victor Negrescu

Projeto de parecer
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N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; salienta que os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma autónoma, 
obras culturais e criativas, com um mínimo 
de intervenção humana; observa, ademais, 
que os sistemas de IA podem evoluir de 
modo imprevisível e criar obras inéditas 
desconhecidas para os seus programadores 
iniciais;

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; sublinha a necessidade de 
desenvolver funcionalidades de IA para as 
pessoas com deficiência; salienta que os 
sistemas de IA podem criar e gerar, de 
forma autónoma, obras culturais e 
criativas, com um mínimo de intervenção 
humana; observa, ademais, que os sistemas 
de IA podem evoluir de modo imprevisível 
e criar obras inéditas desconhecidas para os 
seus programadores iniciais;

Or. en

Alteração 30
Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; salienta que os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma autónoma, 
obras culturais e criativas, com um mínimo 
de intervenção humana; observa, ademais, 
que os sistemas de IA podem evoluir de 
modo imprevisível e criar obras inéditas 
desconhecidas para os seus programadores 
iniciais;

3. Relembra que, graças à evolução 
tecnológica, a IA não se limita a realizar 
algumas atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também imitar cada vez melhor as 
funções cognitivas dos humanos, 
nomeadamente a aprendizagem, a 
compreensão e a capacidade de 
raciocínio; salienta que os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma quase 
autónoma, obras culturais e criativas, com 
um mínimo de intervenção humana; 
observa, ademais, que os sistemas de IA 
podem até evoluir de modo imprevisível e 
criar obras inéditas desconhecidas para os 
seus programadores iniciais;
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Or. en

Alteração 31
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; salienta que os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma autónoma, 
obras culturais e criativas, com um 
mínimo de intervenção humana; observa, 
ademais, que os sistemas de IA podem 
evoluir de modo imprevisível e criar obras 
inéditas desconhecidas para os seus 
programadores iniciais;

3. Relembra que a IA tem uma 
capacidade cada vez maior para realizar 
tarefas geralmente relacionadas com os 
humanos, graças à aquisição e ao 
desenvolvimento de características 
autónomas e cognitivas, mediante a 
aprendizagem através da experiência; 
salienta que, embora sejam sempre 
desenvolvidos, implantados e utilizados 
por seres humanos, os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma autónoma, 
obras criativas; observa, ademais, que os 
sistemas de IA podem evoluir de modo 
imprevisível e criar obras inéditas 
desconhecidas para os seus programadores 
iniciais;

Or. en

Alteração 32
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; salienta que os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma autónoma, 
obras culturais e criativas, com um mínimo 

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; salienta que os sistemas de IA 
treinados podem criar e gerar, de forma 
autónoma, obras culturais e criativas, com 
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de intervenção humana; observa, ademais, 
que os sistemas de IA podem evoluir de 
modo imprevisível e criar obras inéditas 
desconhecidas para os seus programadores 
iniciais;

um mínimo de intervenção humana; 
observa, ademais, que os sistemas de IA 
podem evoluir de modo imprevisível e 
criar obras inéditas desconhecidas até para 
os seus programadores iniciais;

Or. en

Alteração 33
Hannes Heide

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Relembra que a IA não se limita a 
realizar atividades que antes eram 
exclusivamente humanas, mas pode 
também adquirir e desenvolver 
características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; salienta que os sistemas de IA 
podem criar e gerar, de forma autónoma, 
obras culturais e criativas, com um mínimo 
de intervenção humana; observa, ademais, 
que os sistemas de IA podem evoluir de 
modo imprevisível e criar obras inéditas 
desconhecidas para os seus programadores 
iniciais;

3. Relembra que, no futuro, a IA terá 
capacidade para assumir mais tarefas 
geralmente realizadas por seres humanos, 
graças à aquisição e ao desenvolvimento 
de características autónomas e cognitivas, 
mediante a aprendizagem através da 
experiência; salienta que, embora sejam 
sempre desenvolvidos, implantados e 
utilizados por seres humanos, os sistemas 
de IA podem criar e gerar, de forma 
autónoma, obras culturais e criativas; 
observa, ademais, que os sistemas de IA 
podem evoluir de modo imprevisível e 
criar obras inéditas desconhecidas para os 
seus programadores iniciais;

Or. de

Alteração 34
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Toma nota de que os sistemas de 
IA são baseados em software, 
apresentando um comportamento 
inteligente baseado na análise do seu 
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ambiente; salienta que esta análise se 
baseia em modelos estatísticos cujos erros 
constituem uma parte inevitável, por vezes 
com fluxos contínuos de informações que 
reproduzem, reforçam e prolongam os 
enviesamentos, os erros e os pressupostos 
preexistentes; assinala a necessidade de 
assegurar a existência de sistemas e 
métodos que permitam a verificação e a 
inteligibilidade do algoritmo e o acesso a 
vias de recurso;

Or. en

Alteração 35
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que cabe fazer a 
distinção entre os direitos de propriedade 
intelectual para o desenvolvimento de 
tecnologias de IA e os direitos de 
propriedade intelectual para os conteúdos 
gerados pela IA; salienta a necessidade de 
eliminar os obstáculos jurídicos 
desnecessários ao desenvolvimento da IA, 
a fim de explorar o potencial dessas 
tecnologias no setor da cultura e da 
educação;

Or. en

Alteração 36
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de abordar 
as questões de direitos de autor relativas 

Suprimido
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às obras culturais e criativas geradas por 
IA; sublinha, neste contexto, a 
necessidade de avaliar se a noção do 
criador humano como base do sistema de 
direitos de propriedade intelectual pode 
ser aplicada às obras geradas por IA; 
considera que a atribuição automática dos 
direitos de autor de obras geradas por IA 
ao titular dos direitos de autor do suporte 
lógico, do algoritmo ou do programa de 
IA pode não ser a melhor solução;

Or. en

Alteração 37
Hannes Heide

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de abordar 
as questões de direitos de autor relativas às 
obras culturais e criativas geradas por IA; 
sublinha, neste contexto, a necessidade de 
avaliar se a noção do criador humano 
como base do sistema de direitos de 
propriedade intelectual pode ser aplicada 
às obras geradas por IA; considera que a 
atribuição automática dos direitos de autor 
de obras geradas por IA ao titular dos 
direitos de autor do suporte lógico, do 
algoritmo ou do programa de IA pode não 
ser a melhor solução;

4. Salienta a necessidade de abordar 
as questões de direitos de autor relativas às 
obras culturais e criativas geradas por IA; 
sublinha que a criação de obras por seres 
humanos enquanto autores e produtores 
deve constituir a base do sistema de 
direitos de propriedade intelectual; observa 
ainda que a questão de saber em que 
medida é possível identificar um criador 
humano numa obra gerada por IA é 
fundamental; chama a atenção para a 
necessidade de avaliar se o conceito de 
«arte» é aplicável a obras geradas por IA; 
considera que a atribuição automática dos 
direitos de autor de obras geradas por IA 
ao titular dos direitos de autor do suporte 
lógico, do algoritmo ou do programa de IA 
pode não ser a melhor solução, uma vez 
que a intervenção humana numa obra 
gerada por IA deve ser reconhecida como 
a criação de um autor; observa que é 
necessário debater a questão de saber se 
existe uma «criação original» que não 
implique qualquer intervenção humana, a 
qual deve ser tida em conta nas regras em 
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matéria de propriedade intelectual;

Or. de

Alteração 38
Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de abordar 
as questões de direitos de autor relativas às 
obras culturais e criativas geradas por IA; 
sublinha, neste contexto, a necessidade de 
avaliar se a noção do criador humano 
como base do sistema de direitos de 
propriedade intelectual pode ser aplicada 
às obras geradas por IA; considera que a 
atribuição automática dos direitos de 
autor de obras geradas por IA ao titular 
dos direitos de autor do suporte lógico, do 
algoritmo ou do programa de IA pode não 
ser a melhor solução;

4. Salienta a necessidade de abordar 
as questões de direitos de autor relativas às 
obras culturais e criativas geradas por IA;

Or. es

Alteração 39
Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de abordar 
as questões de direitos de autor relativas às 
obras culturais e criativas geradas por IA; 
sublinha, neste contexto, a necessidade de 
avaliar se a noção do criador humano como 
base do sistema de direitos de propriedade 
intelectual pode ser aplicada às obras 
geradas por IA; considera que a atribuição 
automática dos direitos de autor de obras 
geradas por IA ao titular dos direitos de 

4. Salienta a necessidade de abordar 
as questões de direitos de autor relativas à 
criação de obras culturais e criativas por 
robôs autónomos ou com a assistência de 
tecnologias geradas por IA; sublinha, neste 
contexto, a necessidade de avaliar se a 
noção do criador humano como base do 
sistema de direitos de propriedade 
intelectual pode ser aplicada às obras 
geradas por IA; considera que é necessária 
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autor do suporte lógico, do algoritmo ou do 
programa de IA pode não ser a melhor 
solução;

uma investigação profunda para saber se 
a atribuição automática dos direitos de 
autor de obras geradas por IA ao titular dos 
direitos de autor do suporte lógico, do 
algoritmo ou do programa de IA é a melhor 
solução; saúda o facto de a Comissão ter 
publicado um convite à apresentação de 
um estudo sobre os direitos de autor e as 
novas tecnologias;1a

_________________
1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/call-tender-study-
copyright-and-new-technologies-
copyright-data-management-and-artificial

Or. en

Alteração 40
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de abordar 
as questões de direitos de autor relativas às 
obras culturais e criativas geradas por IA; 
sublinha, neste contexto, a necessidade de 
avaliar se a noção do criador humano 
como base do sistema de direitos de 
propriedade intelectual pode ser aplicada 
às obras geradas por IA; considera que a 
atribuição automática dos direitos de autor 
de obras geradas por IA ao titular dos 
direitos de autor do suporte lógico, do 
algoritmo ou do programa de IA pode não 
ser a melhor solução;

4. Salienta a necessidade de abordar 
as questões de direitos de autor relativas às 
obras culturais e criativas geradas por IA; 
sublinha, neste contexto, a necessidade de 
avaliar a noção de arte no que respeita às 
obras geradas por IA, e relembra que o 
ser humano enquanto autor e criador está 
na base do sistema de direitos de 
propriedade intelectual; considera que a 
atribuição automática dos direitos de autor 
de obras geradas por IA ao titular dos 
direitos de autor do suporte lógico, do 
algoritmo ou do programa de IA pode não 
ser a melhor solução, uma vez que é 
necessária a intervenção de um ser 
humano para que o autor de uma nova 
obra artística seja reconhecido como tal;

Or. en
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Alteração 41
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de abordar 
as questões de direitos de autor relativas às 
obras culturais e criativas geradas por IA; 
sublinha, neste contexto, a necessidade de 
avaliar se a noção do criador humano como 
base do sistema de direitos de propriedade 
intelectual pode ser aplicada às obras 
geradas por IA; considera que a atribuição 
automática dos direitos de autor de obras 
geradas por IA ao titular dos direitos de 
autor do suporte lógico, do algoritmo ou do 
programa de IA pode não ser a melhor 
solução;

4. Salienta a necessidade de abordar 
as questões de direitos de autor relativas às 
obras culturais e criativas geradas por IA 
ou cujo processo de criação é assistido 
pela IA; sublinha, neste contexto, a 
necessidade de avaliar se a noção do 
criador humano como base do sistema de 
direitos de propriedade intelectual pode ser 
aplicada às obras geradas por IA; considera 
que a atribuição automática dos direitos de 
autor de obras geradas por IA ao titular dos 
direitos de autor do suporte lógico, do 
algoritmo ou do programa de IA pode não 
ser a melhor solução;

Or. en

Alteração 42
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Recorda que a Diretiva (UE) 
2019/790 estabelece um quadro jurídico 
para a utilização de obras protegidas por 
direitos de autor na prospeção de textos e 
dados, a qual é essencial em quaisquer 
processos relacionados com a IA; 
salienta, por conseguinte, que o acesso a 
qualquer obra utilizada deve ser feito de 
forma legal, e que os titulares de direitos 
devem ter o direito de excluir 
preventivamente as suas obras da 
utilização num processo relacionado com 
a IA sem a sua autorização;

Or. en
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Alteração 43
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta o efeito que a IA pode ter 
na criação cultural e na expressão 
artística, embora deva ser encontrado o 
devido equilíbrio, por forma a dar 
prioridade aos criadores e permitir-lhes 
retirar um benefício do valor do seu 
trabalho; sublinha que é necessário 
distinguir de forma transparente os 
direitos de autor e a criatividade 
computacional;

Or. en

Alteração 44
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Manifesta a sua preocupação com o 
vazio deixado entre os direitos de 
propriedade intelectual e o 
desenvolvimento da IA, que pode tornar os 
setores cultural e criativo vulneráveis às 
obras protegidas por direitos de autor 
geradas por IA; insta a Comissão a apoiar 
uma abordagem transversal e 
tecnologicamente neutra no que se refere 
aos direitos de propriedade intelectual 
aplicáveis às obras geradas por IA;

5. Manifesta a sua preocupação com o 
vazio deixado entre os direitos de 
propriedade intelectual e o 
desenvolvimento da IA, que pode tornar os 
setores cultural e criativo e o setor da 
educação vulneráveis às obras protegidas 
por direitos de autor geradas por IA; receia 
igualmente uma eventual violação dos 
direitos de propriedade intelectual; insta a 
Comissão a apoiar uma abordagem 
transversal e tecnologicamente neutra no 
que se refere aos direitos de propriedade 
intelectual aplicáveis às obras geradas por 
IA;

Or. fr
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Alteração 45
Hannes Heide

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Manifesta a sua preocupação com o 
vazio deixado entre os direitos de 
propriedade intelectual e o 
desenvolvimento da IA, que pode tornar os 
setores cultural e criativo vulneráveis às 
obras protegidas por direitos de autor 
geradas por IA; insta a Comissão a apoiar 
uma abordagem transversal e 
tecnologicamente neutra no que se refere 
aos direitos de propriedade intelectual 
aplicáveis às obras geradas por IA;

5. Manifesta a sua preocupação com o 
vazio deixado entre os direitos de 
propriedade intelectual e o 
desenvolvimento da IA, que pode tornar os 
setores cultural e criativo vulneráveis às 
obras protegidas por direitos de autor 
geradas por IA; insta a Comissão a apoiar 
uma abordagem transversal e 
tecnologicamente neutra no que se refere 
aos direitos de propriedade intelectual 
aplicáveis às obras geradas por IA; 
sublinha que são necessárias disposições 
harmonizadas da UE em matéria de 
direitos de autor com referência à IA;

Or. de

Alteração 46
Isabel Benjumea Benjumea

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Manifesta a sua preocupação com o 
vazio deixado entre os direitos de 
propriedade intelectual e o 
desenvolvimento da IA, que pode tornar os 
setores cultural e criativo vulneráveis às 
obras protegidas por direitos de autor 
geradas por IA; insta a Comissão a apoiar 
uma abordagem transversal e 
tecnologicamente neutra no que se refere 
aos direitos de propriedade intelectual 
aplicáveis às obras geradas por IA;

5. Manifesta a sua preocupação com o 
vazio deixado entre os direitos de 
propriedade intelectual e o 
desenvolvimento da IA, que pode tornar os 
setores cultural e criativo vulneráveis às 
obras protegidas por direitos de autor 
geradas por IA; insta a Comissão a apoiar 
uma abordagem centrada na proteção dos 
direitos de propriedade intelectual que 
incentive e promova o investimento por 
parte das empresas e instituições no 
desenvolvimento tecnológico e económico 
do setor da IA e da robótica;
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Or. es

Alteração 47
Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Manifesta a sua preocupação com o 
vazio deixado entre os direitos de 
propriedade intelectual e o 
desenvolvimento da IA, que pode tornar os 
setores cultural e criativo vulneráveis às 
obras protegidas por direitos de autor 
geradas por IA; insta a Comissão a apoiar 
uma abordagem transversal e 
tecnologicamente neutra no que se refere 
aos direitos de propriedade intelectual 
aplicáveis às obras geradas por IA;

5. Insta a Comissão a apoiar uma 
abordagem transversal e 
tecnologicamente neutra no que se refere 
aos direitos de propriedade intelectual 
aplicáveis às obras geradas por IA; 
manifesta a sua preocupação com o 
eventual vazio deixado entre os direitos de 
propriedade intelectual e o 
desenvolvimento da IA, que pode tornar os 
setores cultural e criativo vulneráveis às 
obras protegidas por direitos de autor 
geradas por IA;

Or. en

Alteração 48
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Manifesta a sua preocupação com 
o vazio deixado entre os direitos de 
propriedade intelectual e o 
desenvolvimento da IA, que pode tornar 
os setores cultural e criativo vulneráveis às 
obras protegidas por direitos de autor 
geradas por IA; insta a Comissão a apoiar 
uma abordagem transversal e 
tecnologicamente neutra no que se refere 
aos direitos de propriedade intelectual 
aplicáveis às obras geradas por IA;

5. Salienta a necessidade de 
acompanhar o surgimento de indícios de 
uma deficiência de mercado significativa 
devido à utilização da IA, em particular 
nos setores cultural e criativo; insta a 
Comissão a apoiar uma abordagem 
transversal, baseada em factos e 
tecnologicamente neutra no que se refere 
aos direitos de propriedade intelectual 
aplicáveis às obras geradas por IA;

Or. en
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Alteração 49
Bernard Guetta

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Observa que algumas 
funcionalidades de IA foram 
desenvolvidas para divulgar notícias 
falsas e criar falsificações profundas; 
manifesta a sua preocupação com as 
múltiplas violações da legislação em 
matéria de propriedade intelectual que 
podem resultar deste facto e está, além 
disso, extremamente preocupado com a 
possibilidade de manipulação em massa 
dos cidadãos com o objetivo de tentar 
desestabilizar as democracias; solicita, a 
este respeito, que sejam tomadas medidas 
para melhorar a informação e a literacia 
mediática, tendo em conta a 
transformação digital enquanto aspeto 
indispensável; solicita que seja dada 
prioridade ao desenvolvimento de 
software para verificação dos factos e das 
informações;

Or. fr

Alteração 50
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Recorda que os dados são o 
elemento central do desenvolvimento e da 
formação de qualquer sistema de IA; 
salienta que tal inclui os dados 
estruturados, como as bases de dados, as 
obras protegidas por direitos de autor e 
outras criações abrangidas pela proteção 
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da propriedade intelectual que geralmente 
podem não ser consideradas como dados; 
salienta, por conseguinte, que é 
igualmente importante abordar a noção 
de utilizações pertinentes do ponto de 
vista da propriedade intelectual no que 
respeita ao funcionamento das 
tecnologias de IA;

Or. en

Alteração 51
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Toma nota dos níveis de 
transparência adequados no que diz 
respeito aos contratos públicos, à 
utilização, à conceção e aos critérios e 
métodos básicos de processamento da IA 
implementados por e para estes ou pelos 
intervenientes do setor privado; sublinha 
que os quadros legislativos relativos à 
propriedade intelectual ou aos segredos 
comerciais não devem impedir essa 
transparência;

Or. en

Alteração 52
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha que a forma mais eficaz 
de reduzir o enviesamento nos sistemas de 
IA consiste em garantir a disponibilização 
de um máximo de dados para treinar os 
sistemas, o que requer uma limitação dos 
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obstáculos desnecessários à prospeção de 
texto de dados e uma facilitação das 
utilizações transfronteiras;

Or. en

Alteração 53
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Toma nota do desenvolvimento das 
capacidades da IA na difusão de notícias 
falsas e na criação de falsificações 
profundas; manifesta-se preocupado com 
as violações dos direitos de propriedade 
intelectual que daí poderão resultar;

Or. fr

Alteração 54
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que, quando a IA é 
utilizada apenas como ferramenta de 
apoio por um autor no processo de 
criação, o atual quadro dos direitos de 
autor mantém-se aplicável à obra criada 
sem que se tenha em conta a intervenção 
da IA;

Or. en

Alteração 55
Victor Negrescu
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Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Recomenda a introdução de 
dispositivos e regras de segurança 
especiais destinados a garantir o direito 
ao respeito da vida privada pelas 
tecnologias de IA; salienta que o respeito 
do direito de privacidade pelas tecnologias 
de IA deve ser obrigatoriamente 
controlado;

Or. en

Alteração 56
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Relembra, além disso, que a 
reforma da legislação da UE sobre os 
direitos de autor introduziu uma nova 
exceção no que respeita à prospeção de 
textos e dados, em virtude da qual a 
investigação científica poderá beneficiar 
da utilização gratuita de dados e a 
prospeção de textos e dados para outros 
fins será igualmente autorizada sob 
reserva do cumprimento de novos 
requisitos;

Or. en

Alteração 57
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração
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6. Salienta a necessidade de abordar a 
questão da responsabilização em caso de 
violações dos direitos de autor cometidas 
pelos sistemas de IA, bem como a questão 
da propriedade dos dados.

6. Salienta a necessidade de abordar 
as restantes incertezas relativamente à 
execução legal da prospeção de textos e 
dados com as quais os programadores de 
IA poderão ainda ser confrontados após a 
adoção da Diretiva (UE) 2019/790; insta a 
Comissão a emitir orientações sobre a 
forma como a possibilidade de reservar os 
direitos por outros meios que não por 
leitura ótica deve ser disponibilizada ao 
público de forma centralizada; considera 
que a questão da propriedade intelectual é 
contrária ao reforço do acesso aos dados e 
da utilização;

Or. en

Alteração 58
François-Xavier Bellamy

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta a necessidade de abordar a 
questão da responsabilização em caso de 
violações dos direitos de autor cometidas 
pelos sistemas de IA, bem como a questão 
da propriedade dos dados.

6. Salienta a necessidade de abordar a 
questão da responsabilização em caso de 
violações dos direitos de autor cometidas 
pelos sistemas de IA, bem como a questão 
da propriedade dos dados; afirma que a 
rastreabilidade deve ser uma condição 
indispensável para a atribuição de 
responsabilidades, na medida em que, por 
um lado, constitui a base para ações 
judiciais e, por outro, permite identificar e 
corrigir as anomalias;

Or. fr

Alteração 59
Dace Melbārde

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Salienta a necessidade de abordar a 
questão da responsabilização em caso de 
violações dos direitos de autor cometidas 
pelos sistemas de IA, bem como a questão 
da propriedade dos dados.

6. Salienta a necessidade de abordar a 
questão da responsabilização em caso de 
violações dos direitos de autor cometidas 
pelos sistemas de IA, bem como a questão 
da propriedade dos dados; salienta, no 
entanto, que deve ser feita uma distinção 
clara entre infrações autónomas e a cópia 
de obras de terceiros que foram 
facilitadas ou não evitadas pelo operador 
do software de IA;

Or. en

Alteração 60
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta a necessidade de abordar a 
questão da responsabilização em caso de 
violações dos direitos de autor cometidas 
pelos sistemas de IA, bem como a questão 
da propriedade dos dados.

6. Salienta que a inteligência 
artificial também pode ser um 
instrumento eficaz para detetar e 
comunicar a presença de conteúdos 
protegidos por direitos de autor em linha; 
sublinha igualmente a necessidade de 
abordar a questão da responsabilização em 
caso de violações dos direitos de autor 
cometidas pelos sistemas de IA, bem como 
a questão da propriedade dos dados.

Or. fr

Alteração 61
Hannes Heide

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta a necessidade de abordar a 
questão da responsabilização em caso de 

6. Salienta a necessidade de abordar a 
questão da responsabilização em caso de 
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violações dos direitos de autor cometidas 
pelos sistemas de IA, bem como a questão 
da propriedade dos dados.

violações dos direitos de autor cometidas 
pelos sistemas de IA, bem como a questão 
da propriedade dos dados; realça que, 
neste contexto, é necessário ter 
igualmente em conta as questões do 
direito das patentes;

Or. de

Alteração 62
Andrea Bocskor

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta a necessidade de abordar a 
questão da responsabilização em caso de 
violações dos direitos de autor cometidas 
pelos sistemas de IA, bem como a questão 
da propriedade dos dados.

6. Salienta a necessidade de abordar a 
questão da responsabilização em caso de 
violações dos direitos de autor e de outros 
direitos de propriedade intelectual 
cometidas pelos sistemas de IA, bem como 
a questão da propriedade dos dados;

Or. en

Alteração 63
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta que o acesso aos dados e 
a sua utilização podem igualmente ser 
evitados através de outros tipos de 
medidas de proteção de dados enquanto 
propriedade, nomeadamente a proteção de 
bases de dados por direitos sui generis; 
recorda que, de acordo com a primeira 
avaliação da Diretiva 96/9/CE relativa à 
proteção jurídica das bases de dados, a 
introdução de um novo direito sui generis 
resultou numa diminuição na produção 
de bases de dados europeias; incentiva, 
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por conseguinte, a Comissão a revogar a 
diretiva em conformidade com o princípio 
da «comporta regulatória»;

Or. en

Alteração 64
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Frisa que é necessário um sistema 
de propriedade intelectual que garanta a 
total transparência e inteligibilidade e não 
impeça a auditoria e compreensão plenas 
do respetivo software, dado que tais 
segredos comerciais contribuem para o 
efeito da «caixa negra», para além de 
impedirem a avaliação de enviesamentos, 
a contestação de decisões e a reparação de 
erros;

Or. en

Alteração 65
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Sublinha a importância da 
transparência e responsabilização na 
utilização de algoritmos pelos serviços de 
transmissão de vídeo em contínuo, a fim 
de melhor garantir o acesso aos 
conteúdos culturais em vários formatos e 
em várias línguas, bem como o acesso 
imparcial a obras europeias;

Or. fr
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Alteração 66
Marcel Kolaja

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Relembra o dever ético da UE de 
apoiar o desenvolvimento em todo o 
mundo, facilitando a cooperação 
transfronteiras em matéria de IA, 
nomeadamente através de limitações e 
exceções no que respeita à investigação 
transfronteiras e à prospeção de texto e de 
dados, pelo que solicita a aceleração da 
ação internacional na Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual para 
este fim;

Or. en

Alteração 67
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Considera que, tendo em conta a 
incerteza causada pelo atual sistema de 
propriedade intelectual, em conjugação 
com a natureza da IA, as plataformas 
devem assumir a responsabilidade pela 
armazenagem de contrafação ou de 
produtos de propriedade intelectual 
incerta e estabelecer mecanismos de 
reparação que permitam aos titulares de 
propriedade intelectual exigir a supressão 
definitiva dos conteúdos das plataformas;

Or. en
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Alteração 68
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Salienta a necessidade de garantir 
a existência de regulamentos vinculativos 
que estabeleçam regras aplicáveis a todo o 
espetro de atividade da IA, a fim de 
regular todos os aspetos possíveis e 
assegurar que os princípios da 
transparência, da responsabilização e da 
não discriminação sejam preservados;

Or. en

Alteração 69
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Reconhece que, dado o progresso 
tecnológico de certos Estados, a UE tem a 
obrigação de promover a partilha dos 
benefícios da IA, mediante uma série de 
instrumentos, incluindo o investimento 
em investigação em todos os Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 70
Alexis Georgoulis

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Sublinha que a IA depende em 
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grande medida do software e dos dados e 
que o atual sistema de propriedade 
intelectual não está equipado para lidar 
com as tecnologias de IA, uma vez que o 
software não é patenteável;

Or. en


