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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi, fid-dawl kemm tal-potenzjal soċjetali pożittiv kif ukoll tar-riskji inerenti tal-
intelliġenza artifiċjali (IA), il-funzjonament tas-suq uniku diġitali għandu jkun imtejjeb 
bit-tisħiħ taċ-ċertezza legali għall-fornituri tal-IA, u anke bit-tisħiħ tal-fiduċja u tas-
sikurezza tal-utenti billi jissaħħu s-salvagwardji li jiżguraw l-istat tad-dritt u r-rispett 
tad-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari d-dritt għall-privatezza u l-protezzjoni tad-
data personali, id-dritt għall-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni, id-dritt għall-
amministrazzjoni tajba, id-dritt għall-proċess ġust u d-dritt għal livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur; billi huwa meħtieġ approċċ Ewropew komuni għall-IA u 
għar-regolamentazzjoni tal-użu tagħha f'materji kriminali mill-pulizija u l-infurzar tal-
liġi sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni fis-Suq Uniku;

B. billi l-ittestjar u l-użu tal-IA mill-pulizija u mill-awtoritajiet ġudizzjarji huma mifruxa, 
jinvolvu tipi differenti ta' użi, konsegwenzi u riskji, jiġifieri sistemi tar-rikonoxximent 
tal-wiċċ, tfassil ta' profili tad-DNA, immappjar ta' previżjoni ta' reati, estrazzjoni ta' data 
mill-mobiles, magni tat-tiftix avvanzati tal-ġurisprudenza, soluzzjoni online għat-
tilwim, u tagħlim awtomatiku għall-amministrazzjoni tal-ġustizzja;

C. billi l-użu tal-IA jista' jirrappreżenta bidla fundamentali fl-amministrazzjoni tal-
ġustizzja kriminali;

D. billi skont ir-rapport tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali bħalissa għad hemm biss 
informazzjoni limitata disponibbli dwar l-użu jew l-ittestjar possibbli tat-teknoloġiji tar-
rikonoxximent tal-wiċċ fl-Istati Membri1;

E. billi f'dawk l-Istati Membri fejn kienet disponibbli xi informazzjoni dwar l-użu tat-
teknoloġiji tar-rikonoxximent tal-wiċċ, l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data sabu li l-
użu ta' dawn it-teknoloġiji ma kienx konformi mal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data u ma 
kellux bażi legali għall-użu tagħhom;

F. billi fil-qasam tas-suq intern, permezz ta' riforma tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku, l-
Unjoni tista' tagħmel differenza fundamentali fl-allinjament tal-azzjonijiet u l-imġiba 
tal-gvern mal-objettivi ta' politika sekondarja bħall-protezzjoni tad-data u n-
nondiskriminazzjoni;

G. billi fit-teħid ta' deċiżjonijiet algoritmiku bbażat fuq id-data tista' sseħħ diskriminazzjoni 
matul il-fażi tad-disinn, tal-ittestjar u tal-implimentazzjoni, permezz tal-preġudizzji li 
huma inkorporati fis-settijiet tad-data jew fl-algoritmi;

H. billi huma meħtieġa l-iżvilupp u l-applikazzjoni tekniċi bbażati fuq il-prinċipji tal-IA 

1 Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali: Facial recognition technology: fundamental rights 
considerations in the context of law enforcement, (Teknoloġija tar-rikonoxximent tal-wiċċ: kunsiderazzjonijiet 
tad-drittijiet fundamentali fil-kuntest tal-infurzar tal-liġi), (FRA Focus), 27 ta' Novembru 2019 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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biex tiġi żgurata l-konformità mad-drittijiet tal-bniedem u dawk fundamentali;

I. billi fl-4 ta' Diċembru 2018, il-Kummissjoni Ewropea għall-Effiċjenza tal-Ġustizzja tal-
Kunsill tal-Ewropa ppubblikat il-Karta Etika għall-Użu tal-Intelliġenza Artifiċjali fis-
Sistemi Ġudizzjarji, li tistabbilixxi prinċipji etiċi għall-użu tal-IA fis-sistemi ġudizzjarji;

J. billi ċerti użi tat-teknoloġiji tal-IA huma partikolarment sensittivi u suxxettibbli għall-
abbuż, u minħabba f'hekk xi kumpaniji tat-teknoloġija ddeċiedew li jieqfu joffru 
software relatat;

1. Iqis li l-IA użata mill-pulizija u mill-awtoritajiet ġudizzjarji trid tiġi kategorizzata bħala 
ta' riskju għoli u ttrattata bl-akbar kura u bl-ogħla standards tal-protezzjoni tad-data, 
meta jitqies ir-rwol ta' dawn l-awtoritajiet fid-difiża tal-interess pubbliku u fid-dawl tan-
natura tar-responsabbiltajiet tagħhom; iqis li hemm ħtieġa urġenti ta' qafas regolatorju 
komuni Ewropew għall-IA fis-suq intern; jemmen li l-UE għandha tkun minn ta' 
quddiem biex tistabbilixxi regolamentazzjoni fil-livell tal-Unjoni, inkluż dwar l-akkwist 
pubbliku, abbażi ta' regoli ċari u drittijiet fundamentali u etika, fl-iżvilupp u fl-użu tal-
IA sabiex tiżgura l-istess livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u standards uniformi 
tal-industrija madwar l-UE, bil-ħsieb li tippermetti funzjonament aħjar tas-suq intern 
filwaqt li tinkoraġġixxi l-innovazzjoni u trawwem ċertezza legali għan-negozji, 
speċjalment l-SMEs; Jistieden lill-Kummissjoni teżamina bir-reqqa l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni eżistenti u l-infurzar tagħha qabel ma tibda kwalunkwe proposta 
leġiżlattiva ġdida possibbli;

2. Jirrikonoxxi li l-użu tal-IA fil-qasam tal-ġustizzja jista' jgħin biex jittejbu l-effiċjenza u 
l-kwalità tal-proċedimenti; jenfasizza f'dan il-kuntest li b'mod partikolari huwa 
neċessarju li jiġu rispettati r-regoli stabbiliti fil-Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet 
tal-Bniedem u fil-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Individwi 
fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta t-teknoloġija tal-IA disponibbli fis-suq u l-livell ta' 
użu mill-awtoritajiet tal-pulizija u dawk ġudizzjarji fuq bażi ta' pajjiż b'pajjiż;

4. Jenfasizza li l-IA għandha tgħin biex tnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-awtoritajiet 
pubbliċi, u żżid l-effiċjenza tat-teħid ta' deċiżjonijiet tagħhom, u li s-sistemi tal-IA 
għandhom iserħu fuq is-sorveljanza, il-kollaborazzjoni u l-koordinazzjoni tal-bniedem; 
f'dan ir-rigward, jenfasizza li l-bnedmin għandhom dejjem jerfgħu r-responsabbiltà 
aħħarija għal kwalunkwe teħid ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet kriminali; jenfasizza l-
importanza ta' settijiet ta' data preċiżi, meta dawn jintużaw biex jassistu l-proċessi 
relatati tal-gvern elettroniku u t-teħid ta' deċiżjonijiet amministrattivi madwar l-Unjoni;

5. Jenfasizza l-importanza li jiġu permessi l-innovazzjoni, it-trasparenza, it-traċċabbiltà u 
l-verifika; jenfasizza li l-IA b'sors miftuħ tista' tikkontribwixxi għal dan filwaqt li 
ssaħħaħ ukoll il-kooperazzjoni u trawwem kultura ta' skambju ta' ideat u esperjenzi 
relatati mal-użu u l-ħolqien ta' algoritmi;

6. Iqis li l-IA użata mill-pulizija u mill-infurzar tal-liġi f'materji kriminali għandha tiġi 
rilaxxata bħala software b'sors miftuħ fejn possibbli skont il-proċedura ta' akkwist 
pubbliku, f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli, inkluża d-Direttiva (UE) 2019/790 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar id-drittijiet tal-awtur u 
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drittijiet relatati fis-Suq Uniku Diġitali, u li d-dokumentazzjoni tas-software u l-
algoritmi jkunu aċċessibbli biex b'hekk l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu 
jeżaminaw kif is-sistema tal-IA waslet għal konklużjoni partikolari; jenfasizza li 
awditjar tad-drittijiet fundamentali għandu jkun parti minn valutazzjoni tal-konformità 
minn qabel; jemmen li, filwaqt li jiġi żgurat ir-rispett għad-dritt u l-valuri tal-UE u r-
regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data, u mingħajr ma jiġu pperikolati l-
investigazzjonijiet jew il-prosekuzzjonijiet kriminali, l-algoritmi spjegabbli u imparzjali 
li jissodisfaw l-obbligu ta' trasparenza suffiċjenti, kif ukoll l-użu ta' data miftuħa għat-
taħriġ f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli, inkluża d-Direttiva (UE) 2019/1024 
dwar id-data miftuħa u l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku mingħajr 
preġudizzju għar-Regolament (UE) 2016/679, huma essenzjali biex jiġi żgurat li n-
negozji u ċ-ċittadini inklużi l-konsumaturi jkunu jistgħu jafdaw f'servizzi pubbliċi aħjar, 
aċċessibbli, mhux diskriminatorji u affidabbli bi spiża ġusta, u jibbenefikaw minnhom;

7. Jenfasizza li l-ġbir tad-data bbażat fuq l-IA u l-monitoraġġ tal-individwi għandhom 
ikunu limitati għas-suspettati kriminali u s-sorveljanza approvata mill-qorti skont il-
liġijiet nazzjonali applikabbli, b'kont meħud tar-rispett għall-ħajja privata u l-
preżunzjoni tal-innoċenza, inkluża dik ta' utenti u konsumaturi oħra li jistgħu jiġu 
affettwati involontarjament minn tali sistemi u prattiki; jenfasizza li fejn it-teħid ta' 
deċiżjonijiet ikun assistit minn kalkoli statistiċi, taħriġ professjonali u kwalifiki xierqa 
għandhom jiżguraw li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ikunu mħarrġa dwar il-potenzjal 
għal preġudizzju, peress li s-settijiet ta' data jistgħu jkunu bbażati fuq data 
diskriminatorja u preġudikata; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza tal-kwalità tal-
algoritmi u tad-data oriġinali, u jfakkar li l-użu tal-IA jrid ikun ibbażat fuq il-prinċipju 
tan-nondiskriminazzjoni fid-dħul u l-analiżi tad-data; jitlob li l-proċeduri ta' akkwist 
għal tali applikazzjonijiet ikun fihom salvagwardji kontra preġudizzji possibbli; jitlob 
skambji ta' informazzjoni u tal-aħjar prattiki rigward l-applikazzjoni ta' tekniki u 
għodod tal-IA mill-awtoritajiet ġudizzjarji u tal-pulizija fl-Istati Membri, sabiex jiġi 
evitat approċċ frammentat fis-suq uniku u tiġi żgurata l-protezzjoni tal-konsumaturi u 
taċ-ċittadini madwar l-Unjoni;

8. Jinsisti li l-Istati Membri, f'konformità mal-liġijiet kriminali applikabbli, għandhom 
jiżguraw li ċ-ċittadini u l-konsumaturi jiġu infurmati meta jkunu soġġetti għall-użu tal-
IA u li proċeduri ta' lment u rimedju sempliċi, effettivi u faċilment aċċessibbli, inkluż 
rimedju ġudizzjarju, għandhom ikunu disponibbli għaċ-ċittadini sabiex ikunu jistgħu 
jiddefendu d-drittijiet tagħhom b'mod effettiv;

9. Ifakkar fir-riskju għoli ta' ċerti tipi ta' IA, inklużi t-teknoloġiji tar-rikonoxximent tal-
wiċċ f'postijiet pubbliċi, id-detezzjoni awtomatika ta' imġiba u t-tfassil ta' profili biex 
persuni jkunu maqsuma f'kategoriji ta' riskju fil-fruntieri, detezzjoni bijometrika u 
rikonoxximent għal sorveljanza tal-massa, punteġġ għaċ-ċittadini fuq skala kbira, u 
attivitajiet tal-pulizija ta' previżjoni, u jistieden lill-Kummissjoni tirregola l-akkwist u l-
użu tiegħu sabiex telimina r-riskju ta' abbuż; jilqa', f'dan ir-rigward, il-ħidma li 
għaddejja tal-Kummissjoni biex tivvaluta l-użu tat-teknoloġiji bijometriċi u biex 
tikkunsidra għażliet regolatorji, inklużi approċċ ibbażat fuq ir-riskju u l-projbizzjoni 
tagħhom f'ċirkostanzi speċifiċi, kif ukoll biex tintroduċi salvagwardji neċessarji fejn l-
użu tagħhom ikun ġustifikat;
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10. Jissottolinja li d-diskrezjoni sovrana tal-imħallfin, u teħid ta' deċiżjonijiet każ b'każ iridu 
jinżammu biex tiġi evitata l-istandardizzazzjoni ta' deċiżjonijiet sempliċement abbażi ta' 
kalkoli statistiċi.
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