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Emenda 1
Kim Van Sparrentak
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1. Billi l-IA għandha l-potenzjal li 
toffri soluzzjonijiet għall-isfidi ta' kuljum 
tas-settur tal-edukazzjoni bħall-
personalizzazzjoni tat-tagħlim, il-
monitoraġġ tad-diffikultajiet tat-tagħlim u 
l-awtomatizzazzjoni tal-kontenut/għarfien 
speċifiku għas-suġġett, u b'hekk tipprovdi 
taħriġ professjonali u appoġġ għat-
tranżizzjoni lejn soċjetà diġitali;

Or. en

Emenda 2
Kim Van Sparrentak
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1 a. Billi l-IA jista' jkollha 
applikazzjonijiet prattiċi li jnaqqsu x-
xogħol amministrattiv tal-edukaturi u tal-
istituzzjonijiet edukattivi u b'hekk dawn 
ikollhom aktar ħin għall-attivitajiet 
ewlenin tagħhom ta' taħriġ u tagħlim;

Or. en

Emenda 3
Kim Van Sparrentak
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1b. Billi l-applikazzjoni tal-IA fl-
edukazzjoni tqajjem tħassib dwar l-użu 
etiku tad-data, id-drittijiet ta' min qed 
jitgħallem, l-aċċess tad-data, u l-
protezzjoni tad-data personali u għalhekk 
tinvolvi riskji għad-drittijiet fundamentali 
bħall-ħolqien ta' mudelli sterjotipati tal-
profili u l-imġiba ta' min qed jitgħallem li 
jista' jwassal għal diskriminazzjoni jew 
riskji li ssir il-ħsara biż-żieda ta' prattiki 
pedagoġiċi ħżiena;

Or. en

Emenda 4
Kim Van Sparrentak
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1c. Billi l-applikazzjonijiet tal-IA 
huma omnipreżenti fis-settur awdjoviżiv, 
b'mod partikolari fi pjattaformi ta' 
kontenut awdjoviżiv;

Or. en

Emenda 5
Kim Van Sparrentak
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu -1d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

-1d. billi l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni għandhom il-
potenzjal li jtejbu l-esperjenza tal-
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konsumaturi, iżda jġibu magħhom riskji 
bħall-preżentazzjoni selettiva tal-kontenut 
abbażi tal-ġeneru jew raġunijiet oħra, 
kontenut dejjem aktar estrem sabiex 
jiżdied il-ħin li wieħed iqatta' fuq il-
pjattaforma u preżentazzjoni selettiva tal-
aħbarijiet;

Or. en

Emenda 6
Anna-Michelle Asimakopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
għandha tinvolvi lill-edukaturi, lil min 
qed jitgħallem u lis-soċjetà usa' u li tqis il-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-IA tintuża bi skop u 
b'mod etiku; jesprimi t-tħassib tiegħu li l-
infrastrutturi tat-telekomunikazzjoni 
f'ċerti reġjuni madwar l-Unjoni Ewropea 
huma neqsin, fatt li jillimita l-
aċċessibbiltà għall-prodotti u s-servizzi li 
jiddependu fuq l-IA u jistieden lill-
Kummissjoni tuża sforzi sostnuti biex 
ittejjeb l-infrastrutturi tat-
telekomunikazzjoni f'dawn ir-reġjuni, 
b'mod partikolari fir-rigward tas-settur 
tal-edukazzjoni pubblika;

Or. en

Emenda 7
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza l-valur miżjud tal-
promozzjoni ta' sħubijiet pubbliċi-privati 
biex jiżguraw dan l-objettiv u jużaw il-
potenzjal sħiħ tal-IA fis-settur awdjoviżiv, 
tal-edukazzjoni u tal-kultura; jenfasizza li 
fis-settur tal-edukazzjoni, din l-
implimentazzjoni għandha tinvolvi lill-
edukaturi, lil min qed jitgħallem u lis-
soċjetà usa' u li tqis il-ħtiġijiet u l-
benefiċċji mistennija tagħhom sabiex jiġi 
żgurat li l-IA tintuża bi skop u b'mod etiku; 
jirrimarka li l-qafas legali li jirregola l-IA 
fis-settur tal-edukazzjoni għandu b'mod 
partikolari jipprevedi miżuri u standards 
legalment vinkolanti biex jipprevjenu 
prattiki mill-atturi privati u pubbliċi 
differenti involuti li jkunu jdgħajfu d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali, u 
jiżgura l-iżvilupp ta' applikazzjoni tal-IA 
affidabbli, etiċi u teknikament robusti;

Or. en

Emenda 8
Maria Manuel Leitão Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
għandha tinvolvi lill-edukaturi, lil min 
qed jitgħallem u lis-soċjetà usa' u li tqis il-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
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sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

sabiex jiġi żgurat li l-IA tintuża bi skop u 
b'mod etiku; jenfasizza l-importanza ta' 
din l-implimentazzjoni għat-taħriġ mill-
ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-suq tax-xogħol 
Ewropew, u b'mod partikolari s-setturi 
awdjoviżi u tal-kultura, li se jiġu 
serjament affettwati mill-kriżi tal-COVID;

Or. en

Emenda 9
Monika Beňová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
għandha tinvolvi lill-edukaturi, lil min 
qed jitgħallem u lis-soċjetà usa' u li tqis il-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-IA tintuża bi skop u 
b'mod etiku u twassal għal titjib u 
benefiċċji għas-settur pubbliku; 
jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu integrati 
għodod, servizzi u prodotti diġitali bħar-
robotika u t-tagħlim awtomatiku; 
jirrikonoxxi li t-tfal huma gruppi 
vulnerabbli f'termini ta' influwenza fuq l-
imġiba tagħhom; jenfasizza li l-
applikazzjonijiet tal-IA fis-settur tal-
edukazzjoni jridu jiġu applikati b'mod 
raġonevoli b'salvagwardji adegwati u 
approċċ iċċentrat fuq il-bniedem;

Or. en

Emenda 10
Marco Zullo
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
għandha tkun akkumpanjata b'rieżami 
kontinwu u aġġornament tar-regoli 
settorjali rilevanti u għandha tinvolvi lill-
edukaturi, lil min qed jitgħallem u lis-
soċjetà usa' u tqis il-ħtiġijiet u l-
opportunitajiet reali tagħhom u l-
benefiċċji mistennija sabiex jiġi żgurat li l-
IA tintuża bi skop u b'mod etiku, b'mod li 
jiżgura l-aqwa protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali u li l-bnedmin ikunu, fl-
aħħar minn l-aħħar, dejjem kapaċi li 
jikkontrollaw u jikkoreġu d-deċiżjonijiet 
tas-sistema;

Or. it

Emenda 11
Svenja Hahn, Claudia Gamon

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
għandha tinvolvi lill-edukaturi, lil min 
qed jitgħallem u lis-soċjetà usa' u li 
jitqiesu l-ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija 
tagħhom sabiex jiġi żgurat li l-IA tintuża bi 
skop u b'mod etiku; iqis li l-prodotti u s-
servizzi kollha żviluppati b'finanzjament 
pubbliku għandhom jiġu ppubblikati taħt 
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liċenzji b'sors miftuħ u jkunu aċċessibbli 
għall-pubbliku ġenerali;

Or. en

Emenda 12
Dominik Tarczyński

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġi appoġġjat l-akkwist 
pubbliku fis-servizzi diġitali intelliġenti, 
biex tħeġġeġ lill-awtoritajiet pubbliċi 
jimplimentaw malajr prodotti u servizzi li 
jiddependu fuq l-IA f'oqsma ta' interess 
pubbliku u fis-settur pubbliku; jenfasizza li 
fis-settur tal-edukazzjoni, din l-
implimentazzjoni għandha tinvolvi lill-
edukaturi, lil min qed jitgħallem u lis-
soċjetà usa' u li tqis il-ħtiġijiet u l-
benefiċċji mistennija tagħhom sabiex jiġi 
żgurat li l-IA tintuża bi skop u b'mod etiku 
u twettaq titjib reali għal dawk 
ikkonċernati, bi spiża affordabbli għall-
kontribwenti;

Or. en

Emenda 13
Edina Tóth

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
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tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

għandha tinvolvi lill-edukaturi, lil min 
qed jitgħallem u lis-soċjetà usa' u li tqis il-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-IA tintuża bi skop u 
b'mod etiku; jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu 
l-aspetti teknoloġiċi, regolatorji u soċjali 
tal-introduzzjoni tal-IA fl-edukazzjoni;

Or. en

Emenda 14
Brando Benifei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
għandha tinvolvi lill-edukaturi, lil min 
qed jitgħallem u lis-soċjetà usa' u li tqis il-
ħtiġijiet, speċjalment ta' dawk l-aktar 
vulnerabbli u żvantaġġati, u l-benefiċċji 
mistennija tagħhom sabiex jiġi żgurat li l-
IA tintuża bi skop u b'mod legali u etiku;

Or. en

Emenda 15
Pilar del Castillo Vera

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-

1. Jappoġġja l-proposta tal-
Kummissjoni li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
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edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
għandha tinvolvi lill-edukaturi, lil min 
qed jitgħallem u lis-soċjetà usa' u li tqis il-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-IA tintuża bi skop u 
b'mod etiku;

Or. en

Emenda 16
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
għandha tinvolvi lill-edukaturi, lill-
ġenituri, lil min qed jitgħallem u lis-
soċjetà usa' u li tqis il-ħtiġijiet u l-
benefiċċji mistennija tagħhom sabiex jiġi 
żgurat li l-IA tintuża bi skop u b'mod etiku;

Or. en

Emenda 17
Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
għandha tinvolvi lill-edukaturi, lil min 
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istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

qed jitgħallem, lit-tfal tal-iskola u lill-
istudenti u lis-soċjetà usa' u li tqis il-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-IA tintuża bi skop u 
b'mod etiku;

Or. ro

Emenda 18
Adriana Maldonado López

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-
istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-IA għandhom 
jinvolvu lill-edukaturi, lil min qed 
jitgħallem u lis-soċjetà usa' u li jqisu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-IA tintuża bi skop u 
b'mod etiku;

Or. es

Emenda 19
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
tenħtieġ li jiġu involuti l-edukaturi, l-

1. Jinnota li l-Kummissjoni 
pproponiet li jiġu implimentati malajr 
prodotti u servizzi li jiddependu fuq l-IA 
f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur 
pubbliku; jenfasizza li fis-settur tal-
edukazzjoni, din l-implimentazzjoni 
għandha tinvolvi lill-edukaturi, lill-
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istudenti u s-soċjetà usa' u li jitqiesu l-
ħtiġijiet u l-benefiċċji mistennija tagħhom 
sabiex jiġi żgurat li l-intelliġenza artifiċjali 
tintuża bi skop u b'mod etiku;

għalliema, lil min qed jitgħallem u lis-
soċjetà usa' u li tqis il-ħtiġijiet u l-
benefiċċji mistennija tagħhom sabiex jiġi 
żgurat li l-IA tintuża bi skop u b'mod etiku;

Or. fr

Emenda 20
Arba Kokalari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jilqa' l-użu ta' prodotti bbażati fuq 
l-IA fl-edukazzjoni u l-potenzjal tat-
teknoloġija li tagħmel l-edukazzjoni ta' 
kwalità għolja disponibbli lill-istudenti 
kollha tal-UE, speċjalment f'żoni 
skarsament popolati u 
soċjoekonomikament vulnerabbli;

Or. sv

Emenda 21
Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jirrikonoxxi li għalkemm l-
iżvilupp tal-IA u tal-proċessi 
awtomatizzati ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
jistgħu jippreżentaw sfidi għall-fiduċja u 
l-benesseri tal-konsumaturi, l-IA hija 
għodda maġġuri li tista' tibbenefika lill-
konsumaturi u lill-kumpaniji tal-UE u 
ssaħħaħ l-ekonomija u s-suq intern; jilqa' 
l-approċċ iċċentrat fuq il-bniedem tal-IA, 
bħala għodda biex isservi lill-persuni bl-
għan aħħari li żżid il-benesseri tagħhom;

Or. en
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Emenda 22
Kim Van Sparrentak
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jissottolinja li s-sistemi algoritmiċi 
jistgħu jiffaċilitaw it-tnaqqis tad-distakk 
diġitali b'mod aċċellerat, iżda l-
implimentazzjoni mhux ugwali tista' 
toħloq distakki ġodda jew tkompli żżid 
dawk eżistenti; jappella għal miżuri u 
investimenti maħsuba biex jiżguraw il-
koeżjoni u l-kondiviżjoni tal-benefiċċji tal-
IA u t-teknoloġiji relatati;

Or. en

Emenda 23
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
evitat użu purament nozzjonali u sterili 
tal-IA fl-edukazzjoni li jkun ifixkel ir-
rabta edukattiva bejn it-tipi differenti ta' 
studenti u l-għalliema, kif ukoll bejn it-
tfal u l-ġenituri; id-dimensjoni umana tal-
edukazzjoni trid tibqa' fuq quddiem nett;

Or. en

Emenda 24
Monika Beňová

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti sabiex jiġu evitati l-forom kollha 
ta' diskriminazzjoni u preġudizzji inklużi 
l-isterjotipi tas-sessi; jenfasizza l-valur tas-
settijiet ta' data disponibbli għas-settur 
tal-edukazzjoni u s-settur pubbliku 
inġenerali; jenfasizza l-importanza li tiġi 
żgurata l-integrità tad-data filwaqt li ssir 
ħidma wkoll lejn l-ogħla kwalità possibbli 
tad-data; jirrikonoxxi li s-suq uniku huwa 
sors ta' data imprezzabbli, li, 
b'salvagwardji adegwati fis-seħħ, jista' 
jkun għodda għat-tkomplija u l-
armonizzazzjoni tas-settur tal-edukazzjoni 
pubblika; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 
żviluppat kodiċi ta' etika uniku tal-UE 
għall-IA fis-settur tal-edukazzjoni;

Or. en

Emenda 25
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
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dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jinnota li l-edukazzjoni hija 
settur fejn x'aktarx li jinħolqu riskji 
sinifikanti minn ċerti użi tal-
applikazzjonijiet tal-IA, li jistgħu 
potenzjalment jimminaw id-drittijiet 
fundamentali u jirriżultaw fi spejjeż 
għoljin kemm f’termini umani kif ukoll 
f'termini soċjali; jissottolinja li s-settijiet 
ta' data użati biex titħarreġ l-IA għandhom 
jikkonformaw ma' rekwiżiti mandatorji 
raġonevoli u komprensivi sabiex jiġi 
żgurat li jkunu wiesgħa biżżejjed sabiex 
jiġu evitati riżultati preġudikati u 
diskriminazzjoni bbażata fuq status 
soċjali, ekonomiku, etniku, razzjali, ta' 
sesswalità, ta' ġeneru, ta' diżabbiltà jew 
fuq fatturi oħra.

Or. en

Emenda 26
Marco Zullo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jirrimarka, għaldaqstant, li 
huma meħtieġa valutazzjonijiet tal-
konformità xierqa, li jivverifikaw u 
jiżguraw li jkun hemm konformità mad-
dispożizzjonijiet kollha li jikkonċernaw 
applikazzjonijiet ta' riskju għoli, inklużi 
rekwiżiti ta' testijiet, spezzjoni u 
ċertifikazzjoni; jissottolinja li s-settijiet ta' 
data użati biex titħarreġ l-IA għandhom 
jiġu riveduti biex jiġi żgurat li jkunu 
affidabbli u preċiżi, u biex jiġi evitat li 
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jissaħħu l-isterjotipi tas-sessi u preġudizzji 
oħra bbażati fuq il-ġeneru, l-oriġini etnika 
u razzjali, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali;

Or. it

Emenda 27
Anna-Michelle Asimakopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni pubblika u privata 
fil-qafas regolatorju għal applikazzjonijiet 
tal-IA ta' riskju għoli minħabba l-
importanza li jiġi żgurat li l-edukazzjoni 
tkompli tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku 
u minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra; u 
meta jkun xieraq, tagħmel użu mill-
intelliġenza artifiċjali biex tidentifika u 
tikkoreġġi preġudizzji umani;

Or. en

Emenda 28
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
l-użu ta' ċerti applikazzjonijiet tal-IA fis-
settur tal-edukazzjoni li jkunu soġġetti 
għal skemi ta' ċertifikazzjoni jew jinkludu 
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żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

data personali sensittiva fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

Or. en

Emenda 29
Dominik Tarczyński

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni 
teżamina jekk partijiet tas-settur tal-
edukazzjoni għandhomx jaqgħu fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jinnota li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA jistgħu jkollhom 
preġudizzji inerenti u jħeġġeġ li jsiru 
sforzi biex dawn jitnaqqsu, filwaqt li l-
prestazzjoni tal-applikazzjonijiet tal-IA 
għandha tiġi riveduta biex jiġu evitati 
preġudizzji inġusti; 

Or. en

Emenda 30
Brando Benifei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom ikunu 
tal-ogħla kwalità u għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
preġudizzji u d-diskriminazzjoni abbażi 
tal-ġeneru, tar-razza u ta' karatteristiċi 
personali oħra;

Or. en

Emenda 31
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta 
l-livell ta' riskju xieraq tas-settur tal-
edukazzjoni sabiex tistabbilixxi jekk dan 
is-settur għandux jiġi inkluż fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu ċerti 
sterjotipi u preġudizzji oħra;

Or. en
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Emenda 32
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu;

Or. fr

Emenda 33
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu;

Or. en
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Emenda 34
Adriana Maldonado López

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li jitgħallmu 
sabiex tippromwovi l-ġid pubbliku u l-
benesseri pubbliku tas-soċjetà; 
jissottolinja li s-settijiet ta' data użati biex 
titħarreġ l-IA għandhom jiġu riveduti biex 
jiġi evitat li jissaħħu l-isterjotipi tas-sessi u 
preġudizzji oħra;

Or. es

Emenda 35
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu, b'kunsiderazzjoni wkoll tat-
theddid u l-vulnerabbiltajiet li joħloq iċ-
ċiberspazju; jissottolinja li s-settijiet ta' 
data użati biex titħarreġ l-IA għandhom 
jiġu riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;
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Or. en

Emenda 36
Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu sterjotipi 
reliġjużi, kulturali u nazzjonali u 
preġudizzji oħra;

Or. ro

Emenda 37
Kim Van Sparrentak
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA u r-riżultati 
għandhom jiġu riveduti biex jiġi evitat li 
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isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra; jissaħħu l-isterjotipi tas-sessi u preġudizzji 
oħra;

Or. en

Emenda 38
Edina Tóth

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
riveduti biex tiġi evitata d-
diskriminazzjoni;

Or. en

Emenda 39
Tomislav Sokol

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
s-settur tal-edukazzjoni fil-qafas 
regolatorju għal applikazzjonijiet tal-IA ta' 
riskju għoli minħabba l-importanza li jiġi 
żgurat li l-edukazzjoni tkompli 
tikkontribwixxi għall-ġid pubbliku u 
minħabba s-sensittività għolja tad-data 
dwar l-istudenti u persuni oħra li 
jitgħallmu; jissottolinja li s-settijiet ta' data 
użati biex titħarreġ l-IA għandhom jiġu 
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riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi tas-sessi u preġudizzji oħra;

riveduti biex jiġi evitat li jissaħħu l-
isterjotipi u l-preġudizzji;

Or. en

Emenda 40
Adriana Maldonado López

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jirrimarka li t-tfal kollha huma 
intitolati għal edukazzjoni pubblika ta' 
kwalità għolja f'kull livell; jitlob, 
għalhekk, li jiġu żviluppati, implimentati 
u użati sistemi tal-IA ta' kwalità għolja li 
jipprovdu lill-istudenti fil-livelli kollha 
b'għodod edukattivi ta' kwalità għolja u 
jenfasizza li l-implimentazzjoni ta' sistemi 
ġodda tal-IA fl-iskejjel m'għandhiex 
tkabbar id-distakk diġitali fis-soċjetà; 
jistieden lill-Kummissjoni teżamina kif se 
timplimenta dawn is-sistemi, b'mod 
partikolari fl-istabbilimenti edukattivi l-
aktar vulnerabbli u f'żoni depopolati li 
m'għandhomx aċċess, jew li għandhom 
aċċess limitat, għall-Internet;

Or. es

Emenda 41
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jiġbed l-attenzjoni tal-
Kummissjoni għar-riskji inerenti fl-użu 
ta' teknoloġiji diġitali ġodda fl-
edukazzjoni primarja u sekondarja, u 
anke fl-edukazzjoni preprimarja; ifakkar 
li l-minorenni għandhom jingħataw 
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protezzjoni speċjali fir-rigward tal-
kontenut diġitali li jistgħu jiġu esposti 
għalih, u fir-rigward tal-użu li t-
teknoloġiji l-ġodda, bħall-intelliġenza 
artifiċjali, jistgħu jagħmlu mid-data 
personali tagħhom, speċjalment fl-iskejjel 
jew fl-attivitajiet edukattivi; jenfasizza li l-
użu ta' riżorsi diġitali fl-edukazzjoni 
pproduċa effetti negattivi dokumentati fuq 
l-attenzjoni, l-iżvilupp u l-kapaċitajiet tal-
istudenti; jistieden għalhekk lill-
Kummissjoni tillimita l-implimentazzjoni 
tal-intelliġenza artifiċjali għall-
edukazzjoni ogħla u għar-riċerka 
f'każijiet fejn min qed jitgħallem jista' jiġi 
f'kuntatt magħha;

Or. fr

Emenda 42
Marco Zullo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżomm u 
tippromwovi l-pluralità tat-teoriji ta' 
referenza li fuqhom għandu jkun ibbażat 
l-iżvilupp tas-sistemi tal-IA;

Or. it

Emenda 43
Kim Van Sparrentak
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jissottolinja l-importanza li l-
professjonisti b'ħiliet għolja jitħarrġu 
f'dan il-qasam, inklużi fl-aspetti etiċi fil-
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kurrikuli tagħhom, u li l-gruppi 
sottorappreżentati jiġu appoġġjati f'dan il-
qasam; kif ukoll li jinħolqu inċentivi 
għall-professjonisti b'ħiliet għolja biex 
ifittxu xogħol fl-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 44
Brando Benifei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza l-ħtieġa li dejjem qed 
tikber li jiġi żgurat rikonoxximent 
reċiproku ta' livell minimu ta' kwalifiki 
professjonali f'ħiliet tal-IA madwar l-UE, 
peress li diversi Stati Membri qed 
jaġġornaw l-offerta edukattiva tagħhom 
b'ħiliet relatati mal-IA u qed jistabbilixxu 
kurrikuli speċifiċi għall-iżviluppaturi tal-
IA; jenfasizza l-ħtieġa li dawn ikunu 
konformi mal-lista ta' valutazzjoni tal-
Linji Gwida dwar l-Etika għall-IA 
Affidabbli; jistieden lill-Kummissjoni tibni 
fuq il-proposta tagħha stess fil-White 
Paper dwar l-IA, sabiex tressaq qafas 
f'dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 45
Adriana Maldonado López

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jistieden lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi metodu li bih il-manifatturi 
ta' apparat li juża l-IA jistgħu 
jikkontrollaw l-kontenut permezz ta' tag 
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tad-data jew mezz simili li jipprovdi 
informazzjoni li jippermetti lill-utenti 
jieħdu deċiżjonijiet liberi u informati, 
peress li ħafna studenti jkunu minorenni 
li l-aċċess tagħhom għal ċertu kontenut 
mhux xieraq irid ikun ristrett minħabba l-
età tagħhom;

Or. es

Emenda 46
Marco Zullo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jesprimi tħassib dwar l-użu, f'ċerti 
żoni lokali, ta' applikazzjonijiet tal-IA 
għal skopijiet ta' identifikazzjoni 
bijometrika remota; jirrimarka li l-użu ta' 
teknoloġiji ta' sorveljanza intrużivi, b'mod 
partikolari f'setturi b'riskju għoli bħall-
edukazzjoni, jista' jikser id-drittijiet 
fundamentali peress li jimplika l-użu ta' 
data sensittiva;

Or. it

Emenda 47
Brando Benifei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Iħeġġeġ lill-Istat Membri li 
m'għamlux dan biex jimmodernizzaw is-
sistemi edukattivi tagħhom b'enfażi akbar 
fuq is-suġġetti STEAM sabiex jiżguraw li 
l-istudenti tal-iskola jkollhom il-ħiliet 
minimi neċessarji f'settur li qiegħed isir 
dejjem aktar diġitali;
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Or. en

Emenda 48
Jordi Cañas, Svenja Hahn, Claudia Gamon

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba 
li l-edukazzjoni hija ġid komuni);

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jenfasizza f'dan ir-rigward l-
importanza li jiġi appoġġjat l-użu tal-IA 
mill-SMEs fl-edukazzjoni, il-kultura u s-
settur awdjoviżiv permezz ta' appoġġ 
finanzjarju u inċentivi xierqa oħra li ma 
jinvolvux piż sproporzjonat u joħolqu 
kundizzjonijiet ekwi; jitlob li d-data użata 
mill-applikazzjonijiet tal-IA fis-settur tal-
edukazzjoni tiġi kondiviża mal-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti sabiex tkun tista' tintuża, 
skont ir-regoli Ewropej dwar il-
protezzjoni tad-data u l-privatezza u l-
istandards etiċi, demokratiċi u ta' 
trasparenza, fl-iżvilupp ta' kurrikuli u ta' 
prattiki pedagoġiċi (b'mod partikolari meta 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, peress li l-
edukazzjoni hija ġid komuni);

Or. en

Emenda 49
Geoffroy Didier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; 
jenfasizza li dan jista' jwassal għal 
nuqqas ta' ugwaljanza fl-aċċess għad-
data u jillimita l-kompetizzjoni billi 
jillimita l-għażla tal-konsumatur; jitlob li 
din id-data tiġi kondiviża mal-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti sabiex tkun tista' tintuża 
fl-iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba 
li l-edukazzjoni hija ġid komuni);

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti minn 
intrapriżi kbar ta' teknoloġija avvanzata li 
għandhom monopolji virtwali u 
jipprojbixxu kwalunkwe kondiviżjoni tal-
assi ta' informazzjoni tagħhom bbażati 
fuq il-ġbir ta' data personali li 
tikkonċerna r-relazzjonijiet u l-imġiba tal-
persuni; jenfasizza li dan iwassal għal 
aċċess mhux ugwali għad-data, 
jirrestrinġi l-kompetizzjoni, ċertament, 
iżda jwassal ukoll għal forom ġodda ta' 
poter u ta' dominanza li huma 
partikolarment ta' ħsara fil-qasam tal-
aċċess għall-għarfien, il-kultura u l-
edukazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni, 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, biex 
tiżviluppa infrastrutturi alternattivi għall-
edukazzjoni, il-cloud storage privat u l-
ħidma intelliġenti;

Or. fr

Emenda 50
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li din id-dipendenza x'aktarx se twassal 
għal telf ta' għarfien edukattiv li jista' 
jintuża mingħajr għodod diġitali, u fl-
aħħar tpoġġi l-edukazzjoni Ewropea 
f'idejn l-intrapriżi teknoloġiċi f'dan il-
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rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba 
li l-edukazzjoni hija ġid komuni);

qasam, u dan jillimita l-awtonomija tal-
konsumaturi individwali u istituzzjonali, 
jew joħloq inugwaljanzi bejn l-
istituzzjonijiet li huma mgħammra b'dawn 
it-teknoloġiji u dawk li mhumiex; jistieden 
lill-Kummissjoni tagħti flessibbiltà lill-
Istati Membri biex jirregolaw l-użu u l-
implimentazzjoni ta' teknoloġiji diġitali 
ġodda fit-territorju tagħhom fid-dawl tas-
sitwazzjonijiet speċifiċi tagħhom;

Or. fr

Emenda 51
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba 
li l-edukazzjoni hija ġid komuni);

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tkun 
aċċessibbli mill-pubbliku ġenerali (skont 
il-prinċipji ta' aċċess miftuħ mingħajr ma 
ssir ħsara lil-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet 
tal-awtur u s-sigrieti kummerċjali) b'mod 
standardizzat sabiex tkun tista' tintuża 
għall-valutazzjoni, it-titjib u l-iżvilupp 
ġdid ta' kurrikuli u ta' prattiki pedagoġiċi; 
it-teknoloġiji użati mill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika jew mixtrija bi flus 
pubbliċi għandhom ikunu bbażati fuq it-
teknoloġija b'sors miftuħ kull meta jkun 
possibbli;

Or. en
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Emenda 52
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-
iskejjel u fornituri oħra tal-edukazzjoni 
pubblika qed isiru dejjem aktar dipendenti 
fuq is-servizzi tat-teknoloġija edukattiva, 
inklużi l-applikazzjonijiet tal-IA, 
ipprovduti biss minn ftit kumpaniji 
teknoloġiċi; jenfasizza li dan jista' jwassal 
għal nuqqas ta' ugwaljanza fl-aċċess għad-
data u jillimita l-kompetizzjoni billi 
jillimita l-għażla tal-konsumatur; jitlob li 
din id-data tiġi kondiviża mal-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti sabiex tkun tista' tintuża 
fl-iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba 
li l-edukazzjoni hija ġid komuni);

3. Jinnota li l-iskejjel u fornituri oħra 
tal-edukazzjoni pubblika qed isiru jużaw 
dejjem aktar is-servizzi tat-teknoloġija 
edukattiva, inklużi l-applikazzjonijiet tal-
IA; jesprimi t-tħassib tiegħu li dawn it-
teknoloġiji bħalissa qed jiġu pprovduti 
biss minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; 
jenfasizza li dan jista' jwassal għal nuqqas 
ta' ugwaljanza fl-aċċess għad-data u 
jillimita l-kompetizzjoni billi jillimita l-
għażla tal-konsumatur; jitlob għalhekk li 
jsiru investimenti f'kumpaniji tal-IT 
Ewropej sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw 
it-teknoloġiji meħtieġa fl-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll strateġija għad-data 
favorevoli li tippermetti lil dawn il-
kumpaniji li jdaħħlu s-settijiet tad-data 
meħtieġa fis-sistemi tal-IA tagħhom;

Or. en

Emenda 53
Arba Kokalari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-
iskejjel u fornituri oħra tal-edukazzjoni 
pubblika qed isiru dejjem aktar dipendenti 
fuq is-servizzi tat-teknoloġija edukattiva, 
inklużi l-applikazzjonijiet tal-IA, 
ipprovduti biss minn ftit kumpaniji 
teknoloġiċi; jenfasizza li dan jista' jwassal 
għal nuqqas ta' ugwaljanza fl-aċċess għad-
data u jillimita l-kompetizzjoni billi 
jillimita l-għażla tal-konsumatur; jitlob li 
din id-data tiġi kondiviża mal-awtoritajiet 

3. Jenfasizza kemm huwa importanti 
li s-suq għas-servizzi teknoloġiċi użati fl-
edukazzjoni jkun karatterizzat minn 
kompetizzjoni ħielsa u diversità tal-
fornituri; jenfasizza li dan jista' jwassal 
għal nuqqas ta' ugwaljanza fl-aċċess għad-
data u jillimita l-kompetizzjoni billi 
jillimita l-għażla tal-konsumatur; jilqa' l-
użu ta' data mill-applikazzjonijiet tal-IA 
użati fis-settur pubbliku fl-iżvilupp ta' 
kurrikuli u ta' prattiki pedagoġiċi;
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pubbliċi rilevanti sabiex tkun tista' tintuża 
fl-iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba 
li l-edukazzjoni hija ġid komuni);

Or. sv

Emenda 54
Monika Beňová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni); jenfasizza 
l-importanza tal-inklużjoni ta' diversi 
fornituri tal-IA sabiex tiġi ffaċilitata l-
kompetizzjoni u jiżdiedu l-għażliet tal-
konsumatur; iħeġġeġ sistemi b'sors 
miftuħ sabiex jitrawmu l-innovazzjoni u l-
avvanzi fl-UE;

Or. en

Emenda 55
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Dominik Tarczyński

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; 
jenfasizza li dan jista' jwassal għal 
nuqqas ta' ugwaljanza fl-aċċess għad-
data u jillimita l-kompetizzjoni billi 
jillimita l-għażla tal-konsumatur; jitlob li 
din id-data tiġi kondiviża mal-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti sabiex tkun tista' tintuża 
fl-iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
jistgħu jiffaċjaw tnaqqis fl-għażla fl-
applikazzjonijiet tal-IA; iħeġġeġ lill-
awtoritajiet pubbliċi jadottaw approċċ 
innovattiv għall-akkwist pubbliku, inkluż 
permezz ta' sħubijiet ma' awtoritajiet 
pubbliċi oħra, sabiex titwessa' l-firxa ta' 
offerti li jsiru lill-fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika madwar l-Ewropa; jitlob li d-
data tiġi kondiviża mal-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti sabiex tkun tista' tintuża 
fl-iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

Or. en

Emenda 56
Marco Zullo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tkun 
aċċessibbli, interoperabbli u ta' kwalità 
għolja, u li tiġi kondiviża mal-awtoritajiet 
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iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

pubbliċi rilevanti sabiex tkun tista' tintuża 
fl-iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

Or. it

Emenda 57
Edina Tóth

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal aktar 
frammentazzjoni tas-suq intern, nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u 
limitazzjoni tal-kompetizzjoni billi jillimita 
l-għażla tal-konsumatur; jitlob li din id-
data tiġi kondiviża mal-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti sabiex tkun tista' tintuża 
fl-iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

Or. en

Emenda 58
Anna-Michelle Asimakopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti, b'mod li jkun konformi mal-
privatezza, sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

Or. en

Emenda 59
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti u tiġi mmonitorjata minnhom, 
b'mod li jkun konformi mal-privatezza, 
sabiex tkun tista' tintuża fl-iżvilupp ta' 
kurrikuli u ta' prattiki pedagoġiċi (b'mod 
partikolari peress li dawn is-servizzi 
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edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

jinxtraw bi flus pubbliċi jew jiġu offruti 
lill-fornituri tal-edukazzjoni pubblika 
b'xejn, u minħabba li l-edukazzjoni hija ġid 
komuni);

Or. en

Emenda 60
Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 
u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess jew aċċess 
insuffiċjenti għad-data u jillimita l-
kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

Or. ro

Emenda 61
Brando Benifei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-iskejjel 3. Jesprimi t-tħassib tiegħu li ftit 
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u fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuq is-
servizzi tat-teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, ipprovduti biss 
minn ftit kumpaniji teknoloġiċi; jenfasizza 
li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' 
ugwaljanza fl-aċċess għad-data u jillimita 
l-kompetizzjoni billi jillimita l-għażla tal-
konsumatur; jitlob li din id-data tiġi 
kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

kumpanji tat-teknoloġija qed jipprovdu 
servizzi ta' teknoloġija edukattiva, inklużi 
l-applikazzjonijiet tal-IA, li l-iskejjel u 
fornituri oħra tal-edukazzjoni pubblika 
qed isiru dejjem aktar dipendenti fuqhom; 
jenfasizza li dan jista' jwassal għal nuqqas 
ta' ugwaljanza fl-aċċess għad-data u 
jillimita l-kompetizzjoni billi jillimita l-
għażla tal-konsumatur; jitlob li din id-data 
tiġi kondiviża mal-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti sabiex tkun tista' tintuża fl-
iżvilupp ta' kurrikuli u ta' prattiki 
pedagoġiċi (b'mod partikolari peress li 
dawn is-servizzi jinxtraw bi flus pubbliċi 
jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba li 
l-edukazzjoni hija ġid komuni);

Or. en

Emenda 62
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li d-dipendenza li 
tinħoloq b'dan il-mod fuq għadd żgħir ta' 
atturi tat-teknoloġija edukattiva hija 
suxxettibbli li tikkawża ħsara lil ħafna 
fornituri, podutturi tat-tagħmir jew 
parteċipanti, kemm fis-settur tar-riżorsi 
fiżiċi kif ukoll fost il-produtturi tal-
għarfien, inkluż fir-rigward tal-
ġenerazzjoni preċedenti tal-għodda tal-IT; 
jenfasizza li dan jista' jwassal ukoll għal 
differenzi inġusti fl-aċċess għad-data u 
jillimita l-kompetizzjoni billi jillimita l-
għażla tal-konsumatur, peress li dawn ir-
riskji jirriżultaw ukoll fil-qasam tal-
kultura; jitlob li din id-data tiġi kondiviża 
mal-awtoritajiet pubbliċi rilevanti sabiex 
tkun tista' tintuża fl-iżvilupp ta' kurrikuli 
u ta' metodi ta' tagħlim (b'mod partikolari 
peress li dawn is-servizzi jinxtraw bi flus 
pubbliċi jew jiġu offruti lill-fornituri tal-
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edukazzjoni pubblika b'xejn, u minħabba 
li l-edukazzjoni hija assi pubblika);

Or. fr

Emenda 63
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Ifakkar fir-rwol fundamentali li 
jiżvolġu l-bnedmin fl-għoti ta' 
informazzjoni u r-riskju ta' distakk 
diġitali fl-aċċess għall-kontenut edukattiv 
diġitali;

Or. fr

Emenda 64
Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza l-ħtieġa li l-gvernijiet u 
l-istituzzjonijiet edukattivi jirrieżaminaw u 
jirrevedu l-programmi edukattivi biex 
iħejju lil min qed jitgħallem u l-
konsumaturi għall-presenza li dejjem qed 
tikber tal-IA fl-aspetti kollha tal-attività 
umana;

Or. en

Emenda 65
Brando Benifei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiġġieled 
kontra prattiki tas-suq li jwasslu għal 
monopolizzazzjoni mhux ġustifikata tal-
ġbir tad-data u restrizzjonijiet fuq l-aċċess 
għad-data fil-qasam tas-servizzi tat-
teknoloġija edukattiva; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura aċċess ġust għad-
data għall-kumpaniji kollha, b'mod 
partikolari l-SMEs u l-kumpaniji 
kulturali u kreattivi, li jiżvolġu rwol 
essenzjali fiż-żamma tal-koeżjoni soċjali u 
d-diversità kulturali fl-Ewropa kif ukoll 
tal-valuri demokratiċi; 

Or. en

Emenda 66
Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Iqis għalhekk li l-użu tal-IA fl-
akkwist tal-għarfien u l-ħiliet huwa 
għodda, li l-aċċess għaliha għandu jkun 
disponibbli għal kemm jista' jkun nies 
sabiex jiġi evitat li jaggravaw l-
inugwaljanzi eżistenti;

Or. fr

Emenda 67
Geoffroy Didier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
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pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u tal-
istudenti;

pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u ta' 
min qed jitgħallem; jitlob l-
implimentazzjoni ta' pjan ta' riċerka u 
żvilupp għall-intelliġenza artifiċjali li 
jiffoka fuq l-edukazzjoni, l-għarfien u l-
kultura li jista' jwaqqaf l-eżodu ta' mħuħ 
u t-telf ta' ħiliet mill-Ewropa; jitlob ukoll 
li jiġi ffaċilitat l-akkwist ta' ħiliet konjittivi 
u li jitnaqqas id-distakk li jeżisti fis-
soċjetà tagħna fir-rigward tal-aċċess 
għall-mezzi biex jinkisbu dawn il-ħiliet;

Or. fr

Emenda 68
Anna-Michelle Asimakopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u tal-
istudenti;

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u ta' 
min qed jitgħallem; jenfasizza l-ħtieġa li 
jkun meħtieġ l-involviment tal-kumpaniji 
tat-teknoloġija ta' kull daqs fis-settur biex 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi;
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Or. en

Emenda 69
Brando Benifei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u tal-
istudenti;

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni, l-ogħla 
standards ta' privatezza u l-protezzjoni 
tad-data, l-aċċessibbiltà għal min qed 
jitgħallem bi bżonnijiet speċjali, u, b'mod 
speċifiku meta jixtru servizzi għal fornituri 
tal-edukazzjoni pubblika, l-involviment tal-
edukaturi u ta' min qed jitgħallem;

Or. en

Emenda 70
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 

4. Jenfasizza l-importanza li jinħarġu 
linji gwida għall-akkwist pubbliku ta' 
servizzi bħal dawn għas-settur pubbliku, 
inkluż għall-fornituri tal-edukazzjoni, biex 
jiġu żgurati l-objettivi edukattivi rilevanti, 
l-għażla tal-konsumatur u r-rispett tad-
drittijiet fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li 
x-xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi 
marbuta mal-objettivi edukattivi rilevanti 
u inklużi n-nondiskriminazzjoni u l-
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servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u tal-
istudenti;

privatezza tad-data, u, b'mod speċifiku 
meta jixtru servizzi għal fornituri tal-
edukazzjoni pubblika, l-involviment tal-
edukaturi, tal-ġenituri u ta' min qed 
jitgħallem;

Or. en

Emenda 71
Dominik Tarczyński

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u tal-
istudenti;

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
żviluppat qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex tiġi żgurata l-għażla tal-
konsumatur u jiġi approfondit is-suq billi 
l-SMEs jingħataw l-opportunità li 
jipparteċipaw fl-akkwist tal-
applikazzjonijiet tal-IA;  jenfasizza l-
ħtieġa li x-xerrejja pubbliċi jqisu kriterji 
speċifiċi, bħan-nondiskriminazzjoni u l-
privatezza tad-data, u, b'mod speċifiku 
meta jixtru servizzi għal fornituri tal-
edukazzjoni pubblika, l-involviment tal-
edukaturi u ta' min qed jitgħallem;

Or. en

Emenda 72
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-
settur pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-

4. Jenfasizza l-importanza li jsir użu 
sħiħ mid-direttivi dwar l-akkwist pubbliku 
u li x-xerrejja pubbliċi jingħataw taħriġ 
adegwat, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
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edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u tal-
istudenti;

konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali għall-akkwist ta' dawn is-
servizzi fis-settur pubbliku; jenfasizza għal 
dan l-għan il-ħtieġa li x-xerrejja pubbliċi 
jqisu kriterji speċifiċi, bħan-
nondiskriminazzjoni u l-privatezza tad-
data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u ta' 
min qed jitgħallem;

Or. en

Emenda 73
Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u tal-
istudenti;

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, u li jinħolqu kundizzjonijiet 
ekwi fost il-fornituri tas-soluzzjonijiet tal-
IA biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u ta' 
min qed jitgħallem;

Or. en

Emenda 74
Marco Zullo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u tal-
istudenti;

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-ogħla 
trasparenza, l-għażla tal-konsumatur u r-
rispett tad-drittijiet fundamentali; 
jenfasizza l-ħtieġa li x-xerrejja pubbliċi 
jqisu kriterji speċifiċi, bħan-
nondiskriminazzjoni, is-sostenibbiltà 
ambjentali u l-privatezza tad-data, u, 
b'mod speċifiku meta jixtru servizzi għal 
fornituri tal-edukazzjoni pubblika, l-
involviment tal-edukaturi u ta' min qed 
jitgħallem;

Or. it

Emenda 75
Adriana Maldonado López

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u tal-
istudenti;

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni, ir-
regolamentazzjoni etika dwar il-privatezza 
tad-data u d-drittijiet fundamentali, u, 
b'mod speċifiku meta jixtru servizzi għal 
fornituri tal-edukazzjoni pubblika, l-
involviment tal-edukaturi u ta' min qed 
jitgħallem;

Or. es
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Emenda 76
Monika Beňová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħan-nondiskriminazzjoni u l-privatezza 
tad-data, u, b'mod speċifiku meta jixtru 
servizzi għal fornituri tal-edukazzjoni 
pubblika, l-involviment tal-edukaturi u tal-
istudenti;

4. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
stabbilit qafas xieraq għall-akkwist 
pubbliku ta' servizzi bħal dawn għas-settur 
pubbliku, inkluż għall-fornituri tal-
edukazzjoni, biex jiġu żgurati l-għażla tal-
konsumatur u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; jenfasizza l-ħtieġa li x-
xerrejja pubbliċi jqisu kriterji speċifiċi, 
bħad-diversità, in-nondiskriminazzjoni u 
l-privatezza tad-data, u, b'mod speċifiku 
meta jixtru servizzi għal fornituri tal-
edukazzjoni pubblika, l-involviment tal-
edukaturi u ta' min qed jitgħallem;

Or. en

Emenda 77
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Fir-rigward taż-żieda tad-deep 
fakes u kontenut dannuż jew illegali ieħor 
bl-għajnuna tal-IA, jissottolinja l-ħtieġa li 
titlesta d-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku u, abbażi tal-pedament soda 
tagħha, tikkjarifika l-qafas regolatorju u 
tintroduċi, fost oħrajn, regoli aktar 
effettivi biex tiġġieled kontra l-kontenut 
dannuż u illegali; strateġiji aktar effiċjenti 
għall-protezzjoni tal-minorenni; miżuri 
proattivi u xierqa għall-fornituri tas-
servizzi biex sistematikament jipprevjenu 
abbużi mill-utenti, b'mod partikolari biex 
jindirizzaw it-tixrid ta' tali kontenut lill-
pubbliku;
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Or. en

Emenda 78
Kim Van Sparrentak
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Ifakkar fl-importanza tal-
promozzjoni, l-inkoraġġiment u l-appoġġ 
b'mod imfassal apposta u inklużiv ta' 
livell ta' litteriżmu medjatiku, diġitali u fl-
informazzjoni li jippermetti 
konsiderazzjoni kompetenti u kritika tas-
sistemi algoritmiċi u l-użu tagħhom;

Or. en

Emenda 79
Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Iħeġġeġ l-istabbiliment ta' linji 
gwida għall-akkwist pubbliku tal-IA 
sabiex jiġu żgurati l-akkontabbiltà, it-
trasparenza u s-sostenibbiltà;

Or. en

Emenda 80
Stéphanie Yon-Courtin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda
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5. Jissottolinja n-nuqqas ta' 
affidabilità tal-mezzi awtomatizzati attwali 
għat-tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

imħassar

Or. fr

Emenda 81
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' 
affidabilità tal-mezzi awtomatizzati attwali 
għat-tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

imħassar

Or. en

Emenda 82
Monika Beňová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati; jenfasizza r-
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rekwiżiti ewlenin tal-applikazzjonijiet tal-
IA, bħall-akkontabilità, inklużi l-awditjar 
u r-rappurtar ta' impatti negattivi; 
jenfasizza li t-trasparenza għandha 
tinkludi wkoll it-traċċabbiltà u l-
ispjegabbiltà tas-sistemi rilevanti; ifakkar 
li l-applikazzjonijiet tal-IA jridu jaderixxu 
ma' protokolli ta' sikurezza interni u 
esterni li għandhom ikunu teknikament 
preċiżi u robusti; dan għandu jestendi bl-
istess mod għall-operazzjoni 
f'sitwazzjonijiet normali, mhux magħrufa 
u mhux prevedibbli;

Or. en

Emenda 83
Dominik Tarczyński

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv, li jista' 
jwassal għat-tneħħija involontarja ta' 
kontenut leġittimu; jinnota li sakemm tali 
sistemi ma jinkorporawx metodi 
sodisfaċenti ta' trasparenza u sistemi 
kompletament aċċessibbli ta' 
akkontabilità, is-sistemi awtomatizzati 
mhux se jirnexxielhom jipproteġu b'mod 
adegwat id-drittijiet tal-utenti;

Or. en

Emenda 84
Geoffroy Didier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' 
affidabilità tal-mezzi awtomatizzati attwali 
għat-tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

5. Jissottolinja li mezzi awtomatizzati 
għat-tneħħija ta' xogħlijiet bid-drittijiet tal-
awtur li jittellgħu mingħajr 
awtorizzazzjoni fuq pjattaformi online li 
fuqhom huwa kondiviż il-kontenut 
awdjoviżiv għandhom jiġu standardizzati 
fil-livell Ewropew biex jiġi żgurat il-
funzjonament xieraq għall-benefiċċju 
kemm tal-utenti kif ukoll tad-detenturi 
tad-drittijiet tal-awtur;

Or. fr

Emenda 85
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' 
affidabilità tal-mezzi awtomatizzati attwali 
għat-tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

5. Jissottolinja li, skont id-
dispożizzjonijiet legali eżistenti, it-
teknoloġiji li jużaw l-intelliġenza 
artifiċjali jistgħu jkunu għodod rilevanti u 
effiċjenti fil-ġlieda kontra kontenut 
illegali online; jenfasizza li dawn it-
teknoloġiji jridu jintużaw b'mod 
proporzjonat u b'salvagwardji u jridu 
jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet 
fundamentali;

Or. en

Emenda 86
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' 
affidabilità tal-mezzi awtomatizzati attwali 

5. Jissottolinja li l-mezzi 
awtomatizzati attwali għat-tneħħija ta' 
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għat-tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

kontenut illegali minn pjattaformi online li 
fuqhom huwa kondiviż il-kontenut 
awdjoviżiv ma jridux ifixklu l-użu 
leġittimu ta' materjal kopert bi dritt tal-
awtur; ifakkar fil-prinċipju li ilu stabbilit 
li jipprojbixxi l-obbligi ta' monitoraġġ 
ġenerali skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva 
2000/31/KE;

Or. en

Emenda 87
Alex Agius Saliba

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' 
affidabilità tal-mezzi awtomatizzati attwali 
għat-tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

5. Ifakkar li m'għandu jkun hemm l-
ebda monitoraġġ ġenerali skont l-Artikolu 
15 tad-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettorniku u li l-monitoraġġ ta' kontenut 
speċifiku għal servizzi awdjoviżivi għandu 
jkun konformi mal-eċċezzjonijiet stabbiliti 
fil-leġiżlazzjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 88
Brando Benifei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' 
affidabilità tal-mezzi awtomatizzati attwali 
għat-tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

5. Ifakkar li m'għandu jkun hemm l-
ebda monitoraġġ ġenerali tal-kontenut 
awdjoviżiv, skont l-Artikolu 15 tad-
Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku1a;
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_________________
1a Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
tas-servizzi minn soċjetà tal-
informazzjoni, partikolarment il-kummerċ 
elettroniku, fis-Suq Intern ("Direttiva 
dwar il-kummerċ elettroniku") (ĠU 
L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Emenda 89
Arba Kokalari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' 
affidabilità tal-mezzi awtomatizzati attwali 
għat-tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

5. Jissottolinja l-fatt li l-mezzi 
awtomatizzati attwali għat-tneħħija ta' 
kontenut illegali minn pjattaformi online li 
fuqhom huwa kondiviż il-kontenut 
awdjoviżiv mhumiex dejjem suffiċjenti;

Or. sv

Emenda 90
Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv;
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kontenut awtomatizzati;

Or. en

Emenda 91
Pilar del Castillo Vera

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' 
affidabilità tal-mezzi awtomatizzati attwali 
għat-tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

5. Jissottolinja l-importanza li 
jkomplu jittejbu l-mezzi awtomatizzati 
attwali għat-tneħħija ta' kontenut illegali 
minn pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv;

Or. en

Emenda 92
Edina Tóth

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jinnota li 
la d-Direttiva dwar il-Kummerċ 
Elettroniku1a u lanqas id-Direttiva 
riveduta dwar is-Servizzi tal-Media 
Awdjoviżiva2a dwar pjattaformi ta' video-
sharing, ma jimponu obbligu ta' 
monitoraġġ ġenerali; għal dak il-għan, 
jitlob li tinżamm il-projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;



AM\1202442MT.docx 53/66 PE650.362v01-00

MT

_________________
1a Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
tas-servizzi minn soċjetà tal-
informazzjoni, partikolarment il-kummerċ 
elettroniku, fis-Suq Intern (“Direttiva 
dwar il-kummerċ elettroniku”).
2a Id-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Novembru 2018 li temenda d-
Direttiva 2010/13/UE dwar il-
koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet 
stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew 
b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
rigward il-forniment ta' servizzi tal-media 
awdjoviżiva ("Direttiva dwar is-Servizzi 
tal-Media Awdjoviżiva") fid-dawl ta' 
realtajiet tas-suq li qed jinbidlu.

Or. en

Emenda 93
Anna-Michelle Asimakopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali u li jagħti 
informazzjoni ħażina li jista' jibblokka bi 
żball kontenut leġittimu; jitlob li jkun 
hemm projbizzjoni fuq il-moderazzjoni 
ġġeneralizzata u l-filtri tal-kontenut 
awtomatizzati;

Or. en

Emenda 94
Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati;

5. Jissottolinja n-nuqqas ta' affidabilità 
tal-mezzi awtomatizzati attwali għat-
tneħħija ta' kontenut illegali minn 
pjattaformi online li fuqhom huwa 
kondiviż il-kontenut awdjoviżiv; jitlob li 
jkun hemm projbizzjoni fuq il-
moderazzjoni ġġeneralizzata u l-filtri tal-
kontenut awtomatizzati sabiex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut illegali fuq pjattaformi 
online;

Or. ro

Emenda 95
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jissottolinja li mezzi awtomatizzati 
għat-tneħħija ta' kontenut dannuż jew 
illegali minn pjattaformi online huma 
għodda effettiva ta' protezzjoni kontra tali 
kontenut, u għalhekk, iħeġġeġ lill-
operaturi tal-pjattaformi biex ineħħu 
minnufih kontenut illegali u biex 
konsistentement jittrasmettuh lill-
awtoritajiet ta' infurzar tal-liġi għall-
prosekuzzjoni ulterjuri, inkluża l-
metadata meħtieġa għal dan l-għan;

Or. en

Emenda 96
Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jitlob li jkun hemm kundizzjonijiet 
ekwi u bilanċ ġust bejn il-fornituri ta' 
servizzi awdjoviżi u l-pjattaformi online;

Or. en

Emenda 97
Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jissottolinja l-importanza tas-
sorveljanza umana fl-implimentazzjoni 
tat-teknoloġiji tal-IA sabiex jiġi garantit 
ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, il-
prinċipji etiċi u l-użu korrett tal-algoritmi 
biex jiġi evitat preġudizzju inġust; ifakkar 
li l-finanzjament tal-UE għandu b'mod 
partikolari jappoġġja s-soluzzjonijiet tal-
IA li jkunu konformi mal-Linji Gwida 
dwar l-Etika;

Or. en

Emenda 98
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji; 

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji; 
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jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 
personalizzati.

jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 
personalizzati. jirrimarka f’dan ir-rigward 
li għandhom jingħataw spjegazzjonijiet 
ċari u li jinftiehmu lill-utenti, b'mod 
partikolari dwar id-data użata, l-għan tal-
algoritmu, il-personalizzazzjoni, l-eżiti u l-
perikli potenzjali, fir-rigward tal-prinċipji 
ta' spjegabbiltà, ġustizzja u 
responsabbiltà; jistieden lill-Kummissjoni 
tikkunsidra regoli mfassla apposta dwar s-
sigurtà tal-prodotti u r-responsabbiltà 
meta jiġu implimentati applikazzjonijiet 
tal-IA għal skopijiet edukattivi, peress li d-
destinatarji, bħat-tipi differenti ta' 
studenti, huma esposti għal riskji għolja;

Or. en

Emenda 99
Monika Beňová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 
personalizzati.

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 
personalizzati. jirrikonoxxi l-importanza 
tal-privatezza tal-konsumaturi fl-UE; 
jitlob li jiġu żviluppati mekkaniżmi li 
jipprovdu monitoraġġ tad-dritt tal-
konsumaturi għal kunsens informat u l-
libertà tal-għażla meta jissottomettu data;

Or. en
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Emenda 100
Arba Kokalari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar 
dawn il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-
servizzi personalizzati ma jkunux 
diskriminatorji; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 
garantit u implimentat tajjeb id-dritt tal-
utenti li ma jipparteċipawx f'servizzi 
rakkomandati u personalizzati.

6. Jenfasizza l-importanza tal-aċċess 
għall-informazzjoni tal-konsumatur għal 
sistema ta' rakkomandazzjonijiet u 
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit 
u implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li 
ma jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati 
u personalizzati; jenfasizza li l-miżuri biex 
jiġu żgurati t-trasparenza u l-possibbiltà 
ta' nonparteċipazzjoni 
f'rakkomandazzjonijiet personali jridu 
jkunu proporzjonati u jqisu l-ispejjeż ta' 
implimentazzjoni tal-SMEs.

Or. sv

Emenda 101
Dominik Tarczyński

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji, 
b'konformità mar-Regolament adottat 
għall-Pjattaforma għan-Negozju u d-
Direttiva Omnibus dwar il-Patt Ġdid 
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personalizzati. għall-Konsumaturi;

Or. en

Emenda 102
Brando Benifei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 
personalizzati.

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, u fuq pjattaformi li jxerrdu 
kontenut kulturali u kreattiv, ikunu 
trasparenti, sabiex il-konsumaturi u l-utenti 
jingħataw għarfien dwar dawn il-proċessi u 
biex jiġi żgurat li s-servizzi personalizzati 
ma jkunux diskriminatorji; jenfasizza l-
ħtieġa li jiġi garantit u implimentat tajjeb 
id-dritt tal-utenti li għalihom ikun faċli u 
riversibbli li ma jipparteċipawx f'servizzi 
rakkomandati u personalizzati.

Or. en

Emenda 103
Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien preċiż u 
komprensiv dwar dawn il-proċessi u biex 
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personalizzati ma jkunux diskriminatorji; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 
personalizzati.

jiġi żgurat li s-servizzi personalizzati ma 
jkunux diskriminatorji jew mhux kompluti; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 
personalizzati.

Or. ro

Emenda 104
Adriana Maldonado López

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 
personalizzati.

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien preċiż 
dwar dawn il-proċessi u l-kontenut, u biex 
jiġi żgurat li s-servizzi personalizzati ma 
jkunux diskriminatorji; jenfasizza l-ħtieġa 
li jiġi garantit u implimentat tajjeb id-dritt 
tal-utenti li ma jipparteċipawx f'servizzi 
rakkomandati u personalizzati.

Or. es

Emenda 105
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
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aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 
personalizzati.

aħbarijiet, ikunu trasparenti u jintgħarfu 
faċilment, sabiex il-konsumaturi jingħataw 
għarfien dwar dawn il-proċessi u biex jiġi 
żgurat li s-servizzi personalizzati ma 
jkunux diskriminatorji; jenfasizza l-ħtieġa 
li jiġi garantit u implimentat tajjeb id-dritt 
tal-utenti li ma jipparteċipawx f'servizzi 
rakkomandati u personalizzati.

Or. en

Emenda 106
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu trasparenti, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 
personalizzati.

6. Jitlob li l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni personalizzata fuq 
pjattaformi awdjoviżivi, inklużi pjattaformi 
ta' streaming ta' filmati u pjattaformi tal-
aħbarijiet, ikunu spjegabbli, sabiex il-
konsumaturi jingħataw għarfien dwar dawn 
il-proċessi u biex jiġi żgurat li s-servizzi 
personalizzati ma jkunux diskriminatorji; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit u 
implimentat tajjeb id-dritt tal-utenti li ma 
jipparteċipawx f'servizzi rakkomandati u 
personalizzati.

Or. en

Emenda 107
Adriana Maldonado López

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jitlob biex il-pjattaformi 
awdjoviżivi jkunu responsabbli għall-
kontenut tagħhom sabiex jipproteġu d-
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drittijiet tal-konsumaturi u tal-istudenti, 
jiżguraw li d-drittijiet fundamentali 
tagħhom ma jinkisrux u jipprevjenu l-
aħbarijiet foloz u d-diżinformazzjoni;

Or. es

Emenda 108
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Iqis li, peress li l-għodod ta' 
traduzzjoni awtomatika għamlu progress 
kbir, il-fornituri tal-kontenut u l-
pjattaformi diġitali kummerċjali 
għandhom jiġu mħeġġa jipprovdu 
sottotitolar ta' programmi edukattivi u 
kulturali fil-lingwi tal-Unjoni Ewropea;

Or. fr

Emenda 109
Kim Van Sparrentak
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jinnota li l-aċċess għad-data hija 
sfida li l-partijiet ikkonċernati jiffaċċjaw u 
jista' jkollu impatt fuq l-iżvilupp ta' 
ekosistema tal-IA; jindika l-leġiżlazzjoni 
anakronika bħad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 96/9/KE tal-11 ta' 
Marzu 1996, dwar il-protezzjoni legali ta' 
databases u jitlob li titneħħa.

Or. en
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Emenda 110
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. ifakkar kif l-intelliġenza artifiċjali 
tista' tkun l-għodda perfetta biex 
tippermetti udjenza usa' ta' utenti li 
jgawdu b'mod remot il-wirt kulturali 
pubbliku (pereżempju wirjiet jew 
mużewijiet) għal skopijiet ta' 
informazzjoni u "turiżmu", iżda wkoll 
għal skopijiet ta' riċerka; għalhekk 
iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet kulturali biex 
jisfruttaw il-potenzjal tal-IA biex jagħmlu 
l-kontenut tagħhom aċċessibbli minn 
kullimkien;

Or. en

Emenda 111
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jissuġġerixxi li l-kontenut 
awdjoviżiv għal skopijiet edukattivi 
għandu jiġi katalogat u kklassifikat skont 
il-gruppi ta' età sabiex tiġi ffaċilitata l-
għażla għall-kontenut l-aktar adattat.

Or. en

Emenda 112
Dominik Tarczyński

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jinnota li l-użu tal-IA fi proċeduri 
ta' skrinjar doganali jista' jappoġġja l-
isforzi ta' prevenzjoni tat-traffikar illegali 
ta' wirt kulturali, b'mod partikolari biex 
jissupplimenta sistemi li jippermettu lill-
awtoritajiet doganali li jimmiraw l-isforzi 
u r-riżorsi tagħhom għal dawk l-oġġetti li 
jippreżentaw l-ogħla riskju.

Or. en

Emenda 113
Monika Beňová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu l-
ħiliet diġitali tal-edukaturi, ta' min qed 
jitgħallem u tas-soċjetà usa' filwaqt li 
titqies "Ewropa lesta għall-era diġitali"; 
jenfasizza li s-soluzzjonijiet, il-prodotti u 
s-servizzi tal-IA għas-settur pubbliku u 
speċifikament għall-edukazzjoni, iridu 
jkunu ffukati fuq il-bniedem jew ikollhom 
approċċ ta' "human-in-command"; 
jirrikonoxxi li s-suq tal-IA jammonta għal 
madwar USD 664 miljun u huwa mistenni 
li jiżdied għal USD 38,8 biljun sal-2025; 
jistenna li l-UE ssaħħaħ l-approċċ tagħha 
għall-promozzjoni tal-investiment u l-
finanzjament ta' soluzzjonijiet ġodda tal-
IA; jenfasizza l-ħtieġa ta' tisħiħ kostanti 
tas-suq uniku u li tiġi evitata l-
frammentazzjoni tiegħu; jenfasizza l-
ħtieġa li jiġu integrati s-servizzi tal-IA fl-
istrateġija tas-suq uniku diġitali;

Or. en

Emenda 114
Maria da Graça Carvalho
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jissottolinja li l-konsumaturi 
għandhom jiġu infurmati meta jkunu qed 
jinteraġġixxu ma' proċess awtomatizzat 
ta' deċiżjoni u li l-għażliet u l-prestazzjoni 
tagħhom mhumiex limitati; jenfasizza li l-
użu tal-mekkaniżmi tal-IA dwar is-
sorveljanza kummerċjali tal-konsumaturi 
għandu jiġi indirizzat, anke jekk 
jikkonċerna “servizzi b’xejn”, filwaqt li 
jiġi żgurat li jkun strettament konformi 
mad-drittijiet fundamentali u l-GDPR; it-
tibdiliet regolatorji kollha għandhom 
iqisu l-impatt fuq il-konsumaturi 
vulnerabbli.

Or. en

Emenda 115
Brando Benifei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jirrimarka l-fatt li l-kreazzjonijiet 
magħmula mill-IA, jekk jiġu 
kkumerċjalizzati, jistgħu joħolqu 
distorsjonijiet fis-settur kulturali u 
kreattiv u b'hekk jaffettwaw l-ipprezzar u 
r-remunerazzjoni għad-detriment tal-
ħallieqa umani.

Or. en

Emenda 116
Adriana Maldonado López

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jirrimarka li t-tnedija, l-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni tal-IA jridu jagħmluha 
aktar faċli għall-konsumaturi u għall-
istudenti b'xi forma ta' diżabbiltà biex 
jużaw l-għodod biex jaċċessaw il-kontenut 
awdjoviżiv;

Or. es

Emenda 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Iqis li l-pjattaformi diġitali 
kummerċjali għandhom jiġu mħeġġa 
jipprovdu aċċess għall-programmi 
tagħhom fil-lingwi kollha li bihom il-
kontenut tagħhom huwa mxerred fl-
Ewropa, jiġifieri mingħajr ma jibblokkaw 
aċċess għal ċerti lingwi skont il-post 
ġeografiku tal-konsumatur meta l-
verżjoni orali jew bil-miktub ikunu 
disponibbli għall-pajjiżi oħra ta' tixrid.

Or. fr

Emenda 118
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. jappoġġja l-użu tal-IA relatata 
mat-tixrid ta' testi u manuskritti, 
speċjalment dawk antiki, permezz tal-
internet, li jiġu ppreservati mill-qerda iżda 
li fl-istess ħin ikunu disponibbli għal firxa 
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wiesgħa ta' utenti inklużi riċerkaturi, 
esperti u akkademiċi.

Or. en

Emenda 119
Monika Beňová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jistieden lill-awtoritajiet u lill-
fornituri tal-edukazzjoni privata biex 
jinkludu fil-kurrikulu tal-edukazzjoni 
kontenut għall-bini tal-ħiliet diġitali 
f'soċjetà li qed issir dejjem aktar diġitali u 
jissottolinja l-ħtieġa li l-ħaddiema futuri 
jingħataw taħriġ mill-ġdid; jirrikonoxxi l-
benefiċċju li jiġu previsti xogħlijiet li se 
jiġu mfixkla mit-teknoloġija diġitali bħall-
awtomatizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u l-
IA.

Or. en

Emenda 120
Adriana Maldonado López

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6c. Jirrimarka li s-sistemi tal-IA li 
huma żviluppati, implimentati u użati fl-
Unjoni Ewropea, fi kwalunkwe wieħed 
mit-tliet setturi msemmija f'dan ir-
rapport, iridu jirriflettu d-diversità 
kulturali u l-multiligwiżmu tal-UE.

Or. es


