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Amendamentul 1
Hannes Heide

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; subliniază 
că, pe termen lung, IA este posibil să 
depășească capacitățile intelectuale 
umane; evidențiază, prin urmare, că este 
necesar să se instituie măsuri de protecție, 
cum ar fi controlul uman și verificarea 
procesului decizional din domeniul IA;

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și că de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze întreaga lume; admite că, la 
nivelul sectorului creativ, tehnologiile IA 
sunt deja larg folosite ca instrumente în 
conceperea produselor artistice; 
subliniază că IA reprezintă un sumum tot 
mai mare de tehnologii, ce se dezvoltă cu 
repeziciune;  aceste tehnologii permit din 
ce în ce mai mult preluarea de sarcini 
îndeplinite în mod tradițional de oameni; 
trebuie așadar instituite măsuri de 
protecție, cum ar fi concepția centrată pe 
persoana umană, care să ușureze 
controlul uman și verificarea procesului 
decizional din domeniul IA;

Or. de

Amendamentul 2
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; subliniază 
că, pe termen lung, IA este posibil să 
depășească capacitățile intelectuale umane; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 
se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 
controlul uman și verificarea procesului 
decizional din domeniul IA;

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) și tehnologia în general trebui să fie 
pusă în slujba umanității, și nu invers, și de 
avantajele ei ar trebui să beneficieze cât 
mai multă lume; subliniază că, pe termen 
lung, IA ar putea, în unele domenii, chiar 
depăși capacitățile intelectuale umane; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 
se instituie măsuri adecvate de protecție, 
inclusiv, dacă este rezonabil, sisteme de 
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design cu control de tipul human-in-the-
loop și sisteme de verificare a deciziilor 
luate de IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; subliniază 
că, pe termen lung, IA este posibil să 
depășească capacitățile intelectuale 
umane; evidențiază, prin urmare, că este 
necesar să se instituie măsuri de protecție, 
cum ar fi controlul uman și verificarea 
procesului decizional din domeniul IA;

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze absolut toți; subliniază că, 
întrucât IA este o colecție de tehnologii în 
continuă schimbare, dezvoltate cu o mare 
viteză și din ce în ce mai capabile să 
execute mai multe sarcini atribuite în 
general oamenilor, este absolut necesar să 
se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 
un design centrat pe om care să permită 
controlul uman și verificarea deciziilor 
luate de IA;

Or. en

Amendamentul 4
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; subliniază 
că, pe termen lung, IA este posibil să 
depășească capacitățile intelectuale umane; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și că de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; subliniază 
că, pe termen lung, IA este posibil să 
depășească capacitățile intelectuale umane; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 
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se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 
controlul uman și verificarea procesului 
decizional din domeniul IA;

se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 
controlul uman și verificarea procesului 
decizional din domeniul IA; ca și în alte 
domenii, trebuie analizate procedurile de 
autorizare a introducerii pe piață a 
produselor fabricate cu ajutorul IA;

Or. fr

Amendamentul 5
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; subliniază 
că, pe termen lung, IA este posibil să 
depășească capacitățile intelectuale umane; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 
se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 
controlul uman și verificarea procesului 
decizional din domeniul IA;

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze toată lumea în mod egal, fără 
nicio discriminare; subliniază că, pe 
termen lung, IA este posibil să depășească 
capacitățile intelectuale umane; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 
se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 
controlul uman și verificarea procesului 
decizional din domeniul IA;

Or. en

Amendamentul 6
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; subliniază 
că, pe termen lung, IA este posibil să 
depășească capacitățile intelectuale 

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 
se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 
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umane; evidențiază, prin urmare, că este 
necesar să se instituie măsuri de protecție, 
cum ar fi controlul uman și verificarea 
procesului decizional din domeniul IA;

controlul uman, transparența și verificarea 
procesului decizional din domeniul IA;

Or. en

Amendamentul 7
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; subliniază 
că, pe termen lung, IA este posibil să 
depășească capacitățile intelectuale umane; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 
se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 
controlul uman și verificarea procesului 
decizional din domeniul IA;

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume, fiind 
universal accesibile; subliniază că, pe 
termen lung, IA este posibil să depășească 
capacitățile intelectuale umane; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 
se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 
controlul uman și verificarea procesului 
decizional din domeniul IA;

Or. en

Amendamentul 8
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; subliniază 
că, pe termen lung, IA este posibil să 
depășească capacitățile intelectuale umane; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 
se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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controlul uman și verificarea procesului 
decizional din domeniul IA;

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; subliniază 
că, pe termen lung, IA este posibil să 
depășească capacitățile intelectuale umane; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 
se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 
controlul uman și verificarea procesului 
decizional din domeniul IA;

1. reamintește că inteligența artificială 
(IA) ar trebui să fie pusă în slujba 
umanității și de avantajele ei ar trebui să 
beneficieze cât mai multă lume; subliniază 
că, pe termen lung, IA este posibil să 
depășească capacitățile intelectuale umane; 
evidențiază, prin urmare, că este necesar să 
se instituie măsuri de protecție, cum ar fi 
controlul uman și verificarea periodice ale 
procesului decizional din domeniul IA;

Or. fr

Amendamentul 10
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, înaintea lansării 
oricărei noi inițiative privind drepturile de 
autor, trebuie deblocate negocierile 
internaționale în cadrul Comitetului 
permanent al OMPI privind drepturile de 
autor și drepturile conexe, axându-le în 
principal pe limitările și excepțiile pentru 
biblioteci și arhive și pentru educație;

Or. en
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Amendamentul 11
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, programarea și 
utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită;

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, programarea și 
utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită; reamintește 
că statutul operelor protejate prin drepturi 
de autor și utilizate de inteligența 
artificială este deja reglementat de 
Directiva (UE) 2019/790 privind dreptul 
de autor, cu excepțiile și limitările în 
vigoare în legislația UE, care ar trebui să 
se aplice în continuare în forma actuală, 
îndeosebi în materie de extragerea 
textului și a datelor;

Or. fr

Amendamentul 12
Hannes Heide

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, programarea și 
utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită;

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, introducerea, 
programarea și utilizarea IA, îndeosebi în 
regulamentele și în codurile sale de 
conduită; subliniază necesitatea unui 
cadru juridic etic și a unei strategii 
privind datele digitale care să consacre 
drepturile fundamentale și valorile 
europene;

Or. de
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Amendamentul 13
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, programarea și 
utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită;

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, programarea și 
utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită, precum și în 
stabilirea unei abordări coordonate a 
introducerii inteligenței artificiale între 
statele sale membre;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, programarea și 
utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită;

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită, și în special 
printr-un cadru reglementar etic și o 
strategie a datelor digitale ancorată în 
respectul drepturilor fundamentale și al 
valorilor europene;

Or. en

Amendamentul 15
Dace Melbārde

Proiect de aviz
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Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, programarea și 
utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită;

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, programarea și 
utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită; consideră 
însă că aceste principii nu ar trebuie să 
frâneze evoluția IA și nici să împiedice 
competiția;

Or. en

Amendamentul 16
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, programarea și 
utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită;

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, programarea și 
utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită, ținând seama 
de valorile iudeo-creștinismului care stau 
la baza Europei și avându-le drept 
referință;

Or. es

Amendamentul 17
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea, programarea și 

2. subliniază că UE ar trebui să joace 
un rol esențial în stabilirea principiilor de 
bază privind dezvoltarea și utilizarea IA, 
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utilizarea IA, îndeosebi în regulamentele și 
în codurile sale de conduită;

îndeosebi în regulamentele și în codurile 
sale de conduită;

Or. en

Amendamentul 18
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că sunt necesare noi 
dispoziții legislative privind răspunderea 
legală, aplicabile încălcării normelor 
drepturilor de autor, accidentelor și 
prejudiciilor cauzate de tehnologiile IA, 
care să fie implementate de o manieră 
armonizată de către toate statele membre 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 19
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că este necesară o 
perspectivă centrată de om asupra 
dezvoltării IA, pentru a urmări interesul 
public al utilizării acesteia, în special în 
domeniul bioingineriei medicale, evoluției 
medicinei și sănătății;

Or. en

Amendamentul 20
Victor Negrescu
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Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită o strategie la nivelul UE 
privind IA, pentru a transforma și 
actualiza sistemele noastre de învățământ, 
a pregăti instituțiile educative de la toate 
nivelurile și a oferi profesorilor și elevilor 
competențe și abilități; subliniază că ar 
trebui promovate cursuri pe tema 
drepturilor de proprietate intelectuală în 
domeniul IA;

Or. en

Amendamentul 21
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază importanța utilizării IA 
în școli și universități, dându-le 
posibilitatea să adopte noi metode de 
învățare, mai eficiente, care vor mări rata 
de reușită a elevilor și studenților; 
subliniază importanța promovării unei 
programe de învățământ pentru IA, care 
să ajute elevii și studenții să aibă acces la 
cunoștințele necesare pentru viitoarele 
locuri de muncă; subliniază că 
tehnologiile IA trebuie să fie deschis 
disponibile în scopuri de educație și 
cercetare;

Or. en

Amendamentul 22
Victor Negrescu
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Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază că accesul deschis și 
egal la IA în UE și statele membre este 
extrem de important; subliniază că 
sprijinul UE pentru inovare și cercetare 
în domeniul IA ar trebui să fie disponibil 
pe scară largă în întreaga Uniune; 
subliniază că proiectanților și 
beneficiarilor IA care aparțin grupurilor 
defavorizate sau cu dizabilități ar trebui 
să li se acorde un sprijin special;

Or. en

Amendamentul 23
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. consideră că ar trebui practicată la 
scară largă orientarea și consilierea 
programatorilor și utilizatorilor IA în ceea 
ce privește drepturile de proprietate 
intelectuală;

Or. en

Amendamentul 24
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. solicită UE să dezvolte un sistem 
european, utilizând eventual tehnologia 
IA, care să verifice drepturile și 
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respectarea normelor de proprietate 
intelectuală în domeniul IA;

Or. en

Amendamentul 25
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că 
sistemele de IA pot evolua de manieră 
imprevizibilă, creând lucrări originale 
necunoscute programatorilor lor inițiali;

eliminat

Or. en

Amendamentul 26
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că sistemele 

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe sau prin stimulare; 
subliniază că astfel de sisteme care învață 
singure pot chiar deveni imprevizibile 
pentru creatorul lor; subliniază că se 
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de IA pot evolua de manieră imprevizibilă, 
creând lucrări originale necunoscute 
programatorilor lor inițiali;

impune cu prioritate să reflectăm asupra 
noțiunii de responsabilitate în cazul 
sistemelor informatice care învață prin 
stimulare externă; subliniază că sistemele 
de IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că sistemele 
de IA pot evolua de manieră imprevizibilă, 
creând lucrări originale necunoscute 
programatorilor lor inițiali;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că sistemele 
de IA pot evolua de manieră imprevizibilă, 
creând lucrări originale necunoscute 
programatorilor lor inițiali;

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că sistemele 
de IA pot evolua de manieră imprevizibilă, 
creând lucrări originale necunoscute 
programatorilor lor inițiali; reamintește 
însă că, în domeniul cultural, inteligența 
artificială ar trebui să asiste, nu să 
înlocuiască spiritul creativ uman;

Or. fr

Amendamentul 28
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că sistemele 
de IA pot evolua de manieră imprevizibilă, 
creând lucrări originale necunoscute 
programatorilor lor inițiali;

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că sistemele 
de IA pot evolua de manieră imprevizibilă, 
creând lucrări originale necunoscute 
programatorilor lor inițiali, lucru care ar 
trebui avut în vedere la stabilirea cadrului 
de protecție a drepturilor de difuzare, de 
promovare și de exploatare care decurg 
din lucrările respective;

Or. es

Amendamentul 29
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că sistemele 
de IA pot evolua de manieră imprevizibilă, 
creând lucrări originale necunoscute 
programatorilor lor inițiali;

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că trebuie 
dezvoltate elemente de IA pentru 
persoanele cu dizabilități; subliniază că 
sistemele de IA pot crea și genera în mod 
autonom opere culturale și creative, cu un 
aport uman minim; constată, în plus, că 
sistemele de IA pot evolua de manieră 
imprevizibilă, creând lucrări originale 
necunoscute programatorilor lor inițiali;

Or. en
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Amendamentul 30
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că 
sistemele de IA pot evolua de manieră 
imprevizibilă, creând lucrări originale 
necunoscute programatorilor lor inițiali;

3. reamintește că, datorită 
progresului tehnologic, IA poate executa 
nu numai unele activități care până în 
prezent erau exclusiv umane, dar este din 
ce în ce mai capabilă să reproducă unele 
funcții cognitive umane, în special 
învățarea, înțelegerea și inferența; 
subliniază că sistemele de IA pot crea și 
genera în mod cvasi-autonom opere 
culturale și creative, cu un aport uman 
minimal; constată, în plus, că sistemele de 
IA pot chiar evolua de manieră 
imprevizibilă, creând lucrări originale 
necunoscute programatorilor lor inițiali;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că 
sistemele de IA pot evolua de manieră 
imprevizibilă, creând lucrări originale 
necunoscute programatorilor lor inițiali;

3. reamintește că IA este din ce în ce 
mai capabilă să execute sarcini legate în 
mod obișnuit de om, dobândind și 
dezvoltând caracteristici autonome și 
cognitive, dar fiind că învață din 
experiențe; subliniază că sistemele de IA, 
deși sunt întotdeauna dezvoltate, 
implementate și utilizate de către oameni, 
pot crea și genera în mod autonom opere 
creative; constată, în plus, că sistemele de 
IA pot evolua de manieră imprevizibilă, 
creând lucrări originale necunoscute 
programatorilor lor inițiali;
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Or. en

Amendamentul 32
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că sistemele 
de IA pot evolua de manieră imprevizibilă, 
creând lucrări originale necunoscute 
programatorilor lor inițiali;

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA antrenate pot crea și genera în mod 
autonom opere culturale și creative, cu un 
aport uman minim; constată, în plus, că 
sistemele de IA pot evolua de manieră 
imprevizibilă, creând lucrări originale 
necunoscute chiar programatorilor lor 
inițiali;

Or. en

Amendamentul 33
Hannes Heide

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că IA nu doar că poate 
realiza activități care până în prezent erau 
exclusiv umane, dar poate și să 
dobândească și să dezvolte caracteristici 
autonome și cognitive, dat fiind că învață 
din experiențe; subliniază că sistemele de 
IA pot crea și genera în mod autonom 
opere culturale și creative, cu un aport 
uman minim; constată, în plus, că 
sistemele de IA pot evolua de manieră 
imprevizibilă, creând lucrări originale 

3. constată că, în viitor, IA va 
dobândi capacitatea de a prelua mai 
multe sarcini executate în mod obișnuit de 
ființe umane, dobândind și dezvoltând 
caracteristici autonome și cognitive, dat 
fiind că învață din experiențe; subliniază 
că, deși sistemele de IA, sunt întotdeauna 
dezvoltate, introduse și utilizate de către 
oameni, ele pot crea și genera în mod 
autonom conținuturi creative; constată, în 
plus, că sistemele de IA pot evolua de 
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necunoscute programatorilor lor inițiali; manieră imprevizibilă, creând lucrări 
originale necunoscute programatorilor lor 
inițiali;

Or. de

Amendamentul 34
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. ia act de faptul că sistemele IA se 
bazează pe software-uri și au un 
comportament inteligent, bazat pe analiza 
mediului lor; subliniază că această 
analiză se bazează pe modele statistice ale 
căror erori constituie o parte inevitabilă, 
uneori cu circuite de feedback care 
reproduc, consolidează și prelungesc 
tendințele părtinitoare, erorile și 
asumpțiile inițiale; constată că este nevoie 
să se garanteze că se utilizează sisteme și 
metode pentru a permite verificarea 
algoritmului, inteligibilitatea algoritmului 
și accesul la soluții;

Or. en

Amendamentul 35
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consider că drepturile de 
proprietate intelectuală pentru dezvoltarea 
tehnologiilor de inteligență artificială ar 
trebui diferențiate de DPI pentru 
conținutul generat de IA; subliniază 
necesitatea de a elimina obstacolele 
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juridice inutile în dezvoltarea IA, pentru a 
debloca potențialul acestor tehnologii în 
cultură și educație;

Or. en

Amendamentul 36
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
abordeze chestiunile din domeniul 
drepturilor de autor legate de operele 
culturale și creațiile intelectuale generate 
de IA; evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a evalua dacă noțiunea de 
creator uman care stă la baza sistemului 
de drepturi de proprietate intelectuală 
(DPI) este adecvată și pentru operele 
generate de IA; este de părere că 
atribuirea automată în favoarea 
titularului drepturilor de autor asupra 
softului, algoritmului sau programului de 
IA a drepturilor de autor asupra operelor 
generate de IA s-ar putea să nu fie calea 
ideală de urmat;

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Hannes Heide

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
abordeze chestiunile din domeniul 
drepturilor de autor legate de operele 
culturale și creațiile intelectuale generate 

4. subliniază că este necesar să se 
abordeze chestiunile din domeniul 
drepturilor de autor legate de operele 
culturale și creațiile intelectuale generate 
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de IA; evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a evalua dacă noțiunea de 
creator uman care stă la baza sistemului 
de drepturi de proprietate intelectuală 
(DPI) este adecvată și pentru operele 
generate de IA; este de părere că atribuirea 
automată în favoarea titularului drepturilor 
de autor asupra softului, algoritmului sau 
programului de IA a drepturilor de autor 
asupra operelor generate de IA s-ar putea 
să nu fie calea ideală de urmat;

de IA; subliniază că la baza sistemului de 
drepturi de proprietate intelectuală (DPI) 
trebuie să stea creația umană ca autor și 
creator al operei; subliniază astfel că o 
însemnătate primordială capătă măsura 
în care o operă creată cu inteligență 
artificială poate fi atribuită unui autor 
uman; atrage aici atenția asupra 
necesității de a evalua în ce măsură se 
poate aplica conceptul de „artă” unei 
opere create de inteligența artificială; este 
de părere că atribuirea automată în 
favoarea titularului drepturilor de autor 
asupra softului, algoritmului sau 
programului de IA a drepturilor de autor 
asupra operelor generate de IA s-ar putea 
să nu fie calea ideală de urmat, dat fiind că 
intervenția umană asupra unei opere 
create cu ajutorul inteligenței artificiale 
trebuie recunoscută drept calitate de 
autor; constată că trebuie decis dacă 
există aici conceptul de „creație 
originală” care nu presupune nicio 
intervenție umană și că este necesar ca 
astfel de opere să fie luate în considerare 
în regimurile de stabilire a drepturilor de 
proprietate; 

Or. de

Amendamentul 38
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
abordeze chestiunile din domeniul 
drepturilor de autor legate de operele 
culturale și creațiile intelectuale generate 
de IA; evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a evalua dacă noțiunea de 
creator uman care stă la baza sistemului 
de drepturi de proprietate intelectuală 
(DPI) este adecvată și pentru operele 

4. subliniază că este necesar să se 
abordeze chestiunile din domeniul 
drepturilor de autor legate de operele 
culturale și creațiile intelectuale generate 
de IA;
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generate de IA; este de părere că 
atribuirea automată în favoarea 
titularului drepturilor de autor asupra 
softului, algoritmului sau programului de 
IA a drepturilor de autor asupra operelor 
generate de IA s-ar putea să nu fie calea 
ideală de urmat;

Or. es

Amendamentul 39
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
abordeze chestiunile din domeniul 
drepturilor de autor legate de operele 
culturale și creațiile intelectuale generate 
de IA; evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a evalua dacă noțiunea de 
creator uman care stă la baza sistemului de 
drepturi de proprietate intelectuală (DPI) 
este adecvată și pentru operele generate de 
IA; este de părere că atribuirea automată în 
favoarea titularului drepturilor de autor 
asupra softului, algoritmului sau 
programului de IA a drepturilor de autor 
asupra operelor generate de IA s-ar putea 
să nu fie calea ideală de urmat;

4. subliniază că trebuie abordate 
aspectele drepturilor de autor legate de 
producerea operelor și creațiilor culturale 
de către roboți autonomi creativi sau cu 
asistența tehnologiilor generate de IA; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a evalua dacă noțiunea de creator uman 
care stă la baza sistemului de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI) este adecvată 
și pentru operele generate de IA; este de 
părere că sunt necesare studii pentru a 
vedea dacă atribuirea automată în favoarea 
titularului drepturilor de autor asupra 
softului, algoritmului sau programului de 
IA a drepturilor de autor asupra operelor 
generate de IA este calea ideală de urmat; 
salută solicitarea Comisiei privind 
realizarea unui studiu privind drepturile 
de autor și noile tehnologii;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
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Amendamentul 40
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
abordeze chestiunile din domeniul 
drepturilor de autor legate de operele 
culturale și creațiile intelectuale generate 
de IA; evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a evalua dacă noțiunea de 
creator uman care stă la baza sistemului 
de drepturi de proprietate intelectuală 
(DPI) este adecvată și pentru operele 
generate de IA; este de părere că atribuirea 
automată în favoarea titularului drepturilor 
de autor asupra softului, algoritmului sau 
programului de IA a drepturilor de autor 
asupra operelor generate de IA s-ar putea 
să nu fie calea ideală de urmat;

4. subliniază că este necesar să se 
abordeze chestiunile din domeniul 
drepturilor de autor legate de operele 
culturale și creațiile intelectuale generate 
de IA; evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a evalua dacă putem aplica 
noțiunea de artă operelor generate de IA și 
reamintește că omul ca autor și creator stă 
la baza sistemului de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI); este de 
părere că atribuirea automată în favoarea 
titularului drepturilor de autor asupra 
softului, algoritmului sau programului de 
IA a drepturilor de autor asupra operelor 
generate de IA s-ar putea să nu fie calea 
ideală de urmat, întrucât autorul unei noi 
opere creative nu poate fi stabilit decât 
dacă există o intervenție umană;

Or. en

Amendamentul 41
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că este necesar să se 
abordeze chestiunile din domeniul 
drepturilor de autor legate de operele 
culturale și creațiile intelectuale generate 
de IA; evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a evalua dacă noțiunea de 
creator uman care stă la baza sistemului de 
drepturi de proprietate intelectuală (DPI) 
este adecvată și pentru operele generate de 
IA; este de părere că atribuirea automată în 

4. subliniază că este necesară 
abordarea aspectelor legate de drepturile 
de autor asupra operelor culturale și a 
creațiilor intelectuale produse de IA sau 
create cu asistența IA;  evidențiază, în 
acest context, necesitatea de a evalua dacă 
noțiunea de creator uman care stă la baza 
sistemului de drepturi de proprietate 
intelectuală (DPI) este adecvată și pentru 
operele generate de IA; este de părere că 
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favoarea titularului drepturilor de autor 
asupra softului, algoritmului sau 
programului de IA a drepturilor de autor 
asupra operelor generate de IA s-ar putea 
să nu fie calea ideală de urmat;

atribuirea automată în favoarea titularului 
drepturilor de autor asupra softului, 
algoritmului sau programului de IA a 
drepturilor de autor asupra operelor 
generate de IA s-ar putea să nu fie calea 
ideală de urmat;

Or. en

Amendamentul 42
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că Directiva (UE) 
2019/790 oferă un cadru legal pentru 
utilizarea operelor protejate prin drepturi 
de autor în procesele de extragere a 
textului și a datelor (ETD), esențiale în 
orice procese legate de AI; subliniază, 
prin urmare, cerința ca operele utilizate 
să fie accesate în mod legal, precum și 
dreptul garantat al titularilor de drepturi 
de a refuza în prealabil ca lucrările lor să 
fie utilizate într-un proces legat de IA fără 
autorizarea lor;

Or. en

Amendamentul 43
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază efectul pe care IA îl 
poate avea asupra creației culturale și a 
expresiei artistice, în cazul cărora trebuie 
să existe un echilibru, dând prioritate 
creatorilor și permițându-le să aibă 
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controlul asupra valorii muncii lor; 
subliniază necesitatea unei distincții clare 
și transparente între drepturile de autor și 
creativitatea computațională;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă preocuparea față de 
vidul rămas între DPI și dezvoltarea IA, 
care ar putea să facă industriile culturale și 
creative vulnerabile în fața operelor 
generate de IA protejate prin drepturi de 
autor; invită Comisia să sprijine o abordare 
orizontală și neutră din punct de vedere 
tehnologic a DPI aplicabile operelor 
generate de IA;

5. își exprimă preocuparea față de 
vidul rămas între DPI și dezvoltarea IA, 
care ar putea să facă industriile culturale și 
creative și sectoarele educației vulnerabile 
în fața operelor generate de IA protejate 
prin drepturi de autor și se declară 
preocupat de eventualele încălcări ale 
drepturilor de proprietate intelectuală; 
invită Comisia să sprijine o abordare 
orizontală și neutră din punct de vedere 
tehnologic a DPI aplicabile operelor 
generate de IA;

Or. fr

Amendamentul 45
Hannes Heide

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă preocuparea față de 
vidul rămas între DPI și dezvoltarea IA, 
care ar putea să facă industriile culturale și 
creative vulnerabile în fața operelor 
generate de IA protejate prin drepturi de 
autor; invită Comisia să sprijine o abordare 
orizontală și neutră din punct de vedere 

5. își exprimă preocuparea față de 
vidul rămas între DPI și dezvoltarea IA, 
care ar putea să facă sectoarele culturale și 
creative vulnerabile în fața operelor 
generate de IA protejate prin drepturi de 
autor; invită Comisia să sprijine o abordare 
orizontală și neutră din punct de vedere 
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tehnologic a DPI aplicabile operelor 
generate de IA;

tehnologic a DPI aplicabile operelor 
generate de IA; subliniază că sunt 
necesare dispoziții legale unitare în UE cu 
privire la dreptul de proprietate 
intelectuală în ceea ce privește inteligența 
artificială;

Or. de

Amendamentul 46
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă preocuparea față de 
vidul rămas între DPI și dezvoltarea IA, 
care ar putea să facă industriile culturale și 
creative vulnerabile în fața operelor 
generate de IA protejate prin drepturi de 
autor; invită Comisia să sprijine o abordare 
orizontală și neutră din punct de vedere 
tehnologic a DPI aplicabile operelor 
generate de IA;

5. își exprimă preocuparea față de 
vidul rămas între DPI și dezvoltarea IA, 
care ar putea să facă industriile culturale și 
creative vulnerabile în fața operelor 
generate de IA protejate prin drepturi de 
autor; invită Comisia să sprijine o abordare 
axată pe protecția DPI care să stimuleze și 
să promoveze investițiile realizate de 
întreprinderi și instituții pentru 
dezvoltarea tehnologică și economică a 
sectorului IA și a roboticii;

Or. es

Amendamentul 47
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă preocuparea față de 
vidul rămas între DPI și dezvoltarea IA, 
care ar putea să facă industriile culturale și 
creative vulnerabile în fața operelor 
generate de IA protejate prin drepturi de 
autor; invită Comisia să sprijine o 

5. invită Comisia să susțină o 
abordare orizontală și neutră din punct de 
vedere tehnologic a DPI aplicabile 
operelor generate de IA; își exprimă 
preocuparea față de vidul potențial rămas 
între DPI și dezvoltarea IA, care ar putea să 
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abordare orizontală și neutră din punct de 
vedere tehnologic a DPI aplicabile 
operelor generate de IA;

facă industriile culturale și creative 
vulnerabile în fața operelor generate de IA 
protejate prin drepturi de autor;

Or. en

Amendamentul 48
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă preocuparea față de 
vidul rămas între DPI și dezvoltarea IA, 
care ar putea să facă industriile culturale 
și creative vulnerabile în fața operelor 
generate de IA protejate prin drepturi de 
autor; invită Comisia să sprijine o abordare 
orizontală și neutră din punct de vedere 
tehnologic a DPI aplicabile operelor 
generate de IA;

5. subliniază că trebuie urmărit dacă 
există disfuncționalități majore de piață 
sau prejudicii cauzate de utilizarea IA, în 
special în industriile culturale și creative; 
invită Comisia să sprijine o abordare 
orizontală, bazată pe dovezi și neutră din 
punct de vedere tehnologic a DPI;

Or. en

Amendamentul 49
Bernard Guetta

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că anumite funcționalități 
ale inteligenței artificiale au fost create 
pentru a răspândi știri false și hiper-
trucaje („deep fakes”); se declară 
preocupat de numeroasele încălcări ale 
legislației în materie de proprietate 
intelectuală ce pot rezulta de aici și se 
declară profund îngrijorat de posibilitatea 
unei manipulări în masă a cetățenilor 
vizând destabilizarea regimurilor 
democratice; solicită, în acest sens, să se 
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consolideze educația în domeniul mass-
media și al informării, ținându-se seama 
de transformarea digitală; solicită să se 
pună accentul pe dezvoltarea de programe 
informatice pentru verificarea faptelor și 
a informațiilor;

Or. fr

Amendamentul 50
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că datele sunt un 
element central al dezvoltării și antrenării 
sistemelor de IA; subliniază că acestea 
includ datele structurate, cum ar fi bazele 
de date, operele protejate prin drepturi de 
autor și alte creații sub incidența 
protecției proprietății intelectuale, care, în 
general, pot să nu fie considerate date; 
subliniază, prin urmare, că este de 
asemenea important să se analizeze 
noțiunea de utilizări relevante ale DPI în 
legătură cu funcționarea tehnologiilor 
IA;

Or. en

Amendamentul 51
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. remarcă nivelurile adecvate de 
transparență în privința achizițiilor 
publice, utilizării, designului și criteriilor 
și metodelor de procesare de bază a IA 
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aplicate de și pentru actori din sectorul 
privat; subliniază că cadrele legislative ale 
proprietății intelectuale și secretelor 
comerciale nu trebuie să împiedice 
această transparență;

Or. en

Amendamentul 52
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că cea mai eficientă 
modalitate de a reduce prejudecățile în 
sistemele de IA este disponibilitatea unui 
maxim de date pentru a le instrui, iar 
pentru aceasta trebuie limitate obstacolele 
nenecesare la extragerea de text și date și 
trebuie facilitate utilizările 
transfrontaliere;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de dezvoltarea 
funcționalităților inteligenței artificiale în 
răspândirea știrilor false și a creării de 
hiper-trucaje; se declară preocupat de 
încălcările drepturilor de proprietate 
intelectuală ce ar decurge de aici;

Or. fr
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Amendamentul 54
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că, atunci când IA este 
utilizată doar ca instrument pentru a 
asista un autor în procesul de creație, 
cadrul actual al drepturilor de autor 
rămâne aplicabil operei create, fără ca 
intervenția IA să aibă vreo semnificație;

Or. en

Amendamentul 55
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă introducerea unor 
caracteristici și norme speciale pentru a 
proteja dreptul la viața privată în cazul 
tehnologiilor IA; subliniază că ar trebui 
să fie obligatorie verificarea respectării 
vieții private de către tehnologiile IA;

Or. en

Amendamentul 56
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește, de asemenea, că 
reforma drepturilor de autor în UE a 
introdus o excepție de extragere a textului 
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și a datelor, conform căreia cercetările 
științifice pot beneficia de utilizări 
gratuite a datelor, iar extragerile de text și 
date efectuate în alte scopuri vor fi 
permise și în cadrul noii excepții, dacă 
sunt îndeplinite anumite cerințe;

Or. en

Amendamentul 57
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este necesar să se 
abordeze problema răspunderii pentru 
încălcarea drepturilor de autor săvârșită 
de sistemele de IA, precum și problema 
proprietății asupra datelor.

6. subliniază că trebuie abordate 
neclaritățile care încă există legate de 
utilizările legale ale extragerii de text și 
date cu care se confruntă încă uneori 
dezvoltatorii IA după adoptarea Directivei 
(UE) 2019/790; invită Comisia să prezinte 
orientări cu privire la modul în care 
trebuie pusă la dispoziția tuturor, în mod 
centralizat, posibilitatea de a rezerva alte 
drepturi în afara celor legate de 
mijloacele de citire automată; consideră 
că problema proprietății asupra datelor 
face ca extinderea accesului la date și a 
utilizării acestora să fie nerecomandabilă;

Or. en

Amendamentul 58
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este necesar să se 
abordeze problema răspunderii pentru 
încălcarea drepturilor de autor săvârșită de 

6. subliniază că este necesar să se 
abordeze problema răspunderii pentru 
încălcarea drepturilor de autor săvârșită de 
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sistemele de IA, precum și problema 
proprietății asupra datelor.

sistemele de IA, precum și problema 
proprietății asupra datelor; subliniază că 
trasabilitatea este o condiție 
indispensabilă pentru atribuirea 
răspunderii prin aceea că permite, pe de o 
parte, identificarea căilor de atac și, pe de 
altă parte, stabilirea și corectarea 
derapajelor;

Or. fr

Amendamentul 59
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este necesar să se 
abordeze problema răspunderii pentru 
încălcarea drepturilor de autor săvârșită de 
sistemele de IA, precum și problema 
proprietății asupra datelor.

6. subliniază că este necesar să se 
abordeze problema răspunderii pentru 
încălcarea drepturilor de autor săvârșită de 
sistemele de IA, precum și problema 
proprietății asupra datelor; subliniază, cu 
toate acestea, că trebuie făcută o distincție 
clară între încălcările autonome și 
copierea operelor terților facilitată sau 
neîmpiedicată de operatorul software-ului 
IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este necesar să se 
abordeze problema răspunderii pentru 
încălcarea drepturilor de autor săvârșită de 
sistemele de IA, precum și problema 
proprietății asupra datelor.

6. subliniază că inteligența artificială 
poate fi și un instrument performant 
pentru detectarea și semnalarea prezenței 
de conținuturi protejate de drepturi de 
proprietate online; subliniază totodată că 
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este necesar să se abordeze problema 
răspunderii pentru încălcarea drepturilor de 
autor săvârșită de sistemele de IA, precum 
și problema proprietății asupra datelor.

Or. fr

Amendamentul 61
Hannes Heide

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este necesar să se 
abordeze problema răspunderii pentru 
încălcarea drepturilor de autor săvârșită de 
sistemele de IA, precum și problema 
proprietății asupra datelor.

6. subliniază că este necesar să se 
abordeze problema răspunderii pentru 
încălcarea drepturilor de autor săvârșită de 
sistemele de IA, precum și problema 
proprietății asupra datelor; subliniază că, 
în acest context, trebuie avute în vedere și 
aspecte ce țin de dreptul de proprietate a 
brevetelor; 

Or. de

Amendamentul 62
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este necesar să se 
abordeze problema răspunderii pentru 
încălcarea drepturilor de autor săvârșită de 
sistemele de IA, precum și problema 
proprietății asupra datelor.

6. subliniază că este necesar să se 
abordeze problema răspunderii pentru 
încălcarea drepturilor de autor și a altor 
drepturi de proprietate intelectuală 
săvârșită de sistemele de IA, precum și 
problema proprietății asupra datelor;

Or. en
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Amendamentul 63
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că accesul la date și 
utilizarea acestora pot fi împiedicate în 
egală măsură prin alte tipuri de măsuri de 
protecție care protejează datele ca 
proprietate, cum ar fi protecția drepturilor 
sui generis a bazelor de date; reamintește 
că, în conformitate cu prima evaluare a 
Directivei 96/9/CE privind protecția 
juridică a bazelor de date, introducerea 
unui nou „drept sui generis” a condus la 
scăderea producției bazelor de date 
europene; prin urmare, încurajează 
Comisia să abroge directiva, în 
conformitate cu principiul „numărului 
constant” al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 64
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea unui sistem 
de proprietate intelectuală care să asigure 
transparența și explicabilitatea deplină și 
să nu împiedice verificarea și înțelegerea 
completă a software-ului lor, deoarece un 
astfel de secret comercial ar încuraja 
opacitatea și ar face imposibilă evaluarea 
prejudecăților, contestarea deciziilor și 
remedierea erorilor ;

Or. en
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Amendamentul 65
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța 
transparenței și a responsabilizării în 
utilizarea algoritmilor de către serviciile 
de streaming, pentru a se putea mai bine 
garanta accesul la conținuturi diverse din 
punct de vedere cultural și lingvistic, 
precum și accesul echitabil la operele 
europene;

Or. fr

Amendamentul 66
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reamintește datoria etică a UE de 
a susține dezvoltarea în întreaga lume, 
facilitând cooperarea transfrontalieră în 
domeniul IA, inclusiv prin limitări și 
excepții pentru cercetarea transfrontalieră 
și extragerea de text și date și, prin 
urmare, solicită insistent accelerarea 
acțiunilor internaționale în cadrul 
Organizației Mondiale a Proprietății 
Intelectuale pentru a realiza acest lucru;

Or. en

Amendamentul 67
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că, având în vedere 
incertitudinea provocată de actualul 
regim al proprietății intelectuale, pe lângă 
natura ca atare a IA, platformele ar trebui 
să fie cele responsabile pentru găzduirea 
de falsuri sau produse de origine incertă 
în privința proprietății intelectuale, și ar 
trebui create mecanisme de remediere, 
care să permită efectiv deținătorilor 
proprietății intelectuale să ceară 
retragerea definitivă;

Or. en

Amendamentul 68
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază că trebuie să existe 
reglementări obligatorii care să prevadă 
norme pentru întregul spectru de activități 
ale IA, reglementând toate aspectele 
posibile și garantând respectarea 
principiilor transparenței, răspunderii și 
nediscriminării;

Or. en

Amendamentul 69
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. recunoaște că, datorită avansării 
tehnologice a anumitor state, UE are 
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obligația implicită de a promova 
partajarea beneficiilor IA, folosind o serie 
de instrumente, printre care investițiile în 
cercetare în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 70
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. subliniază că IA se bazează foarte 
mult pe software și date și că sistemul 
actual al proprietății intelectuale nu este 
echipat pentru a se adapta tehnologiilor 
IA, deoarece software-ul nu este 
brevetabil;

Or. en


