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Grozījums Nr. 1
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Atzinuma projekts
1.a atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

- tā kā pastāv nopietnas bažas par 
to, ka pašreizējais Savienības tiesiskais 
regulējums, tostarp patērētāju tiesību 
acquis, datu aizsardzības tiesību akti, 
produktu drošuma un tirgus uzraudzības 
tiesību akti, neatbilst mērķim efektīvi 
novērst riskus, ko rada mākslīgais 
intelekts, robotika un saistītās 
tehnoloģijas, un nenodrošina augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, kā noteikts 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
38. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Atzinuma projekts
1.b atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

- tā kā ētikas norādes, piemēram, 
Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu 
grupas pieņemtie principi, ir labs 
sākumpunkts, bet ar tām nepietiek, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi rīkosies 
taisnīgi un garantēs efektīvu patērētāju 
aizsardzību;

Or. en



PE652.393v01-00 4/74 AM\1205570LV.docx

LV

Grozījums Nr. 3
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Atzinuma projekts
1.c atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

- tā kā mākslīgais intelekts, robotika 
un saistītās tehnoloģijas var patērētājus 
pakļaut manipulācijas riskam un 
diskriminējošai attieksmei un patvaļīgiem, 
nepārredzamiem lēmumiem, tādējādi 
palielinot varas asimetriju starp 
uzņēmumiem un patērētājiem un nostādot 
patērētājus vēl neaizsargātākā stāvoklī;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Atzinuma projekts
1.d atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

- tā kā ir ārkārtīgi svarīgi, ka 
procesi nolūkā izstrādāt, ieviest un 
novērtēt politiku un tiesību aktus, kas 
piemērojami algoritmisko sistēmu 
projektēšanai, izstrādei un ieviešanai, ir 
pārredzami, pārskatatbildīgi un iekļaujoši, 
lai nodrošinātu, ka visām tieši skartajām 
personām ir jēgpilna ietekme uz to, vai un 
kā šīs sistēmas tiek izmantotas un kā 
interesēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. īpaši norāda, cik svarīgi ir īstenot 
ES tiesisko regulējumu gadījumos, kad 
patērētāji Savienībā lieto algoritmiskās 
sistēmas vai tās tiek piemērotas viņiem, 
neatkarīgi no to struktūru iedibinājuma 
vietas, kuras minēto sistēmu izstrādā, 
pārdod vai izmanto;

1. īpaši norāda, cik svarīgi ir īstenot 
ES tiesisko regulējumu gadījumos, kad 
patērētāji Savienībā lieto algoritmiskās 
sistēmas vai tās tiek piemērotas viņiem, 
neatkarīgi no to struktūru iedibinājuma 
vietas, kuras minēto sistēmu izstrādā, 
pārdod vai izmanto; turklāt uzskata, ka 
paredzētie noteikumi būtu jāpiemēro visā 
vērtību ķēdē, proti, attiecīgo tehnoloģiju 
un to komponentu izstrādē, ieviešanā un 
izmantošanā, kā arī visiem izstrādātājiem, 
un būtu jāgarantē visaugstākais 
patērētāju aizsardzības līmenis; ierosina 
šajos noteikumos ņemt vērā pieredzi, kas 
gūta, nodrošinot atbilstību Regulai (ES) 
2016/6791a (VDAR), kura uzskatāma par 
globālu standartu; uzskata, ka atbildīgās 
struktūras (piemēram, pilnvarotā 
pārstāvja) izraudzīšana Savienībā ir 
svarīga tās izpildei;
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 
2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, Pascal 
Arimont

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. īpaši norāda, cik svarīgi ir īstenot 
ES tiesisko regulējumu gadījumos, kad 
patērētāji Savienībā lieto algoritmiskās 
sistēmas vai tās tiek piemērotas viņiem, 
neatkarīgi no to struktūru iedibinājuma 
vietas, kuras minēto sistēmu izstrādā, 
pārdod vai izmanto;

1. īpaši norāda, cik svarīgi ir, lai 
mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju ētisko aspektu ES tiesiskais 
regulējums būtu spēkā gadījumos, kad 
patērētāji Savienībā ir algoritmiskās 
sistēmas lietotāji vai tā viņiem tiek 
piemērota, neatkarīgi no to struktūru 
iedibinājuma vietas, kuras minēto sistēmu 
izstrādā, pārdod vai izmanto, lai vienlīdz 
kā uzņēmumiem tā iedzīvotājiem 
nodrošinātu tiesisko noteiktību;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. īpaši norāda, cik svarīgi ir īstenot 
ES tiesisko regulējumu gadījumos, kad 
patērētāji Savienībā lieto algoritmiskās 
sistēmas vai tās tiek piemērotas viņiem, 
neatkarīgi no to struktūru iedibinājuma 
vietas, kuras minēto sistēmu izstrādā, 
pārdod vai izmanto;

1. īpaši norāda, cik svarīgi ir īstenot 
ētisko aspektu ES tiesisko regulējumu 
gadījumos, kad patērētāji Savienībā ir 
algoritmiskās sistēmas lietotāji vai tā 
viņiem tiek piemērota, neatkarīgi no to 
struktūru iedibinājuma vietas, kuras minēto 
sistēmu izstrādā, pārdod vai izmanto;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. īpaši norāda, cik svarīgi ir īstenot 
ES tiesisko regulējumu gadījumos, kad 
patērētāji Savienībā lieto algoritmiskās 
sistēmas vai tās tiek piemērotas viņiem, 
neatkarīgi no to struktūru iedibinājuma 
vietas, kuras minēto sistēmu izstrādā, 
pārdod vai izmanto;

1. īpaši norāda, cik svarīgi ir īstenot 
ES tiesisko regulējumu gadījumos, kad 
patērētāji Savienībā tiek novirzīti uz 
algoritmiskām sistēmām vai kļūst par 
šādu sistēmu mērķi, neatkarīgi no to 
struktūru iedibinājuma vietas, kuras minēto 
sistēmu izstrādā, pārdod vai izmanto;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka regulējums ir spēkā 
attiecībā uz algoritmiskām sistēmām, 
tostarp mākslīgā intelekta, 
mašīnmācīšanās, mašīnu dziļās mācīšanās, 
automatizētas lēmumu pieņemšanas 
procesiem un robotikai;

2. konstatē, ka regulējums būtu 
jāpiemēro algoritmiskām sistēmām, tostarp 
mākslīgā intelekta (MI) jomām, lietu 
internetam (IoT), mašīnmācīšanās, mašīnu 
dziļās mācīšanās, automatizētas lēmumu 
pieņemšanas procesiem un robotikai; 
turklāt norāda, ka būtu jāizstrādā uzziņu 
sistēmas, kas palīdzētu izskaidrot šīs 
sistēmas patērētājiem, kad vien tās ir 
sarežģītas vai pieņem lēmumus, kas 
būtiski ietekmē viņu dzīvi;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka regulējums ir spēkā 
attiecībā uz algoritmiskām sistēmām, 
tostarp mākslīgā intelekta, 
mašīnmācīšanās, mašīnu dziļās mācīšanās, 
automatizētas lēmumu pieņemšanas 
procesiem un robotikai;

2. konstatē, ka regulējums būtu 
jāpiemēro algoritmiskām sistēmām, tostarp 
mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanās, 
mašīnu dziļās mācīšanās, automatizētas un 
asistētas lēmumu pieņemšanas procesiem 
un robotikai;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka regulējums ir spēkā 
attiecībā uz algoritmiskām sistēmām, 
tostarp mākslīgā intelekta, 
mašīnmācīšanās, mašīnu dziļās mācīšanās, 
automatizētas lēmumu pieņemšanas 
procesiem un robotikai;

2. konstatē, ka tiesiskais regulējums 
būtu jāpiemēro algoritmiskām sistēmām, 
tostarp mākslīgā intelekta, 
mašīnmācīšanās, mašīnu dziļās mācīšanās, 
automatizētas lēmumu pieņemšanas 
procesiem un robotikai;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka regulējums ir spēkā 
attiecībā uz algoritmiskām sistēmām, 
tostarp mākslīgā intelekta, 
mašīnmācīšanās, mašīnu dziļās mācīšanās, 
automatizētas lēmumu pieņemšanas 
procesiem un robotikai;

2. konstatē, ka regulējums būtu 
jāpiemēro algoritmiskām sistēmām, tostarp 
mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanās 
procesiem, noteikumos balstītām 
sistēmām, automatizētas lēmumu 
pieņemšanas procesiem un robotikai;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka Komisijai būtu 
jāpabeidz spēkā esošo tiesību aktu pilnīga 
pārskatīšana, lai noteiktu tiesību aktu 
nepilnības; šajā sakarā īpaši norāda uz 
daudziem jau spēkā esošiem tiesību 
aktiem, kas, piemēram, garantē, ka 
Savienības tirgū laistie produkti un 
pakalpojumi ir droši un nekaitē cilvēkiem, 
ievēro viņu privātumu un stingrus vides 
noteikumus; aicina Komisiju atturēties no 
tāda tiesību akta pieņemšanas, kas 
dubultotu šos nozaru tiesību aktus, daļēji 
pārklātos vai būtu pretrunā ar tiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ES tiesiskajam 
regulējumam mākslīgā intelekta jomā ir 
jābūt ar antropocentrisku pieeju un 
jāveicina tādu sistēmu izstrāde, kurās jau 
sākotnēji integrētas Eiropas ētiskās 
vērtības; uzskata, ka ES tiesiskais 
regulējums, kurā galvenā uzmanība 
pievērsta Eiropas vērtībām, būtu 
pievienotā vērtība, kas sniegtu Eiropai 
unikālas konkurences priekšrocības un 
būtisku ieguldījumu Eiropas iedzīvotāju 
un uzņēmumu labjutībā un labklājībā, kā 
arī stiprinātu mūsu iekšējo tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b norāda, ka ar Lēmumu 
Nr. 768/2008/EK1a ieviestais tiesiskais 
regulējums paredz ražotāju, importētāju 
un izplatītāju saskaņotu pienākumu 
sarakstu, mudina izmantot standartus un 
paredz vairākus kontroles līmeņus 
atkarībā no produkta bīstamības; uzskata, 
ka šis regulējums būtu jāpiemēro arī MI 
iegultiem produktiem;
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Lēmums 
Nr. 768/2008/EK par produktu 
tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko 
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atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV 
L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 16
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka MI ētiskais satvars ir 
pievienotā vērtība, lai veicinātu inovāciju 
tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzskata — lai turpmākie tiesību 
akti būtu piemērojami, juridiskajām 
saistībām jābūt ļoti precīzām un jāizvairās 
no atsaukšanās uz vispārīgiem 
principiem, lai nodrošinātu, ka uzņēmēji 
tās var īstenot;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzskata, ka obligātie noteikumi 
attiecībā uz ētikas aspektu tiesisko 
regulējumu būtu jāattiecina tikai uz tādu 
praksi, kas neapšaubāmi apdraud 
pamattiesības un pamatbrīvības;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kuras pamatā būtu 
iespējamais gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarītais kaitējums, ņemot vērā 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas 
var kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
ētisko aspektu regulējumu, būtu jāizmanto 
diferencēta uz risku balstīta pieeja, kas 
ņemtu vērā iespējamo gan indivīdam, gan 
sabiedrībai kopumā nodarīto kaitējumu un 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajās riska kategorijās 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; uz risku balstītajai pieejai būtu 
jāatbilst skaidriem un pārredzamiem 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kuras pamatā būtu 
iespējamais gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarītais kaitējums, ņemot vērā 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas 
var kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja ar skaidriem 
kritērijiem un rādītājiem, kurai sekotu 
objektīvs un regulēts novērtējums un kura 
ņemtu vērā iespējamo gan indivīdam, gan 
sabiedrībai kopumā nodarīto kaitējumu un 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; šai uz risku balstītajai pieejai 
būtu jāatbilst skaidriem un pārredzamiem 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Andreas Schieder

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kuras pamatā būtu 
iespējamais gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarītais kaitējums, ņemot vērā 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas 
var kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kas ņemtu vērā 
iespējamo gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarīto kaitējumu vai tiesību 
pārkāpumu un algoritmiskās sistēmas 
īpašo izmantošanas kontekstu; juridiskās 
saistības un sertifikācijas prasības, 
ceļoties noteiktajam riska līmenim, ir 
pakāpeniski jāpalielina; zemākajā riska 
kategorijā nedrīkstētu noteikt papildu 
juridiskās saistības un sertifikācijas vai 
marķējuma sistēmām vajadzētu būt 
brīvprātīgām; algoritmiskās sistēmas, kas 
var kaitēt indivīdam vai radīt indivīda 



PE652.393v01-00 14/74 AM\1205570LV.docx

LV

uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

tiesību pārkāpumu, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem, 
nodrošinot pietiekamu juridisko 
noteiktību un vienlaikus esot nākotnes 
prasībām atbilstoša;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kuras pamatā būtu 
iespējamais gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarītais kaitējums, ņemot vērā 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas 
var kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kas ņemtu vērā 
iespējamo gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarīto kaitējumu un 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
nedrīkstētu noteikt papildu juridiskās 
saistības, kamēr lietojumi augstākajā riska 
kategorijā būtu jāuzskata par 
nelikumīgiem; algoritmiskās sistēmas, kas 
var kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem; 
konkrētas sistēmas riska novērtējums ir 
regulāri jāpārvērtē;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kuras pamatā būtu 
iespējamais gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarītais kaitējums, ņemot vērā 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas var 
kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

3. uzsver, ka iespējamam turpmākam 
regulējumam būtu jāiespējo drošu un 
uzticamu algoritmisko sistēmu izstrāde un 
ieviešana un ka tam būtu jāizmanto 
diferencēta uz risku balstīta pieeja, kas 
ņemtu vērā iespējamo gan indivīdam, gan 
sabiedrībai kopumā nodarīto kaitējumu un 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam pamata, būtiskam vai 
augstam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas var 
kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kuras pamatā būtu 
iespējamais gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarītais kaitējums, ņemot vērā 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kas ņemtu vērā 
iespējamo gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarīto kaitējumu un 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības būtu 
jāpalielina tikai atbilstoši pierādītajam 
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jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas var 
kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

riska līmenim; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas var 
kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kuras pamatā būtu 
iespējamais gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarītais kaitējums, ņemot vērā 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas var 
kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kas ņemtu vērā 
iespējamo gan indivīdam, gan visai 
sabiedrībai nodarīto kaitējumu un 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas var 
kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kuras pamatā būtu 
iespējamais gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarītais kaitējums, ņemot vērā 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkstētu; algoritmiskās sistēmas, kas 
var kaitēt indivīdam, ietekmēt indivīda 
piekļuvi resursiem vai ietekmēt viņa 
līdzdalību sabiedrībā, par zemākā riska 
kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; šai 
uz risku balstītajai pieejai būtu jāatbilst 
skaidriem un pārredzamiem noteikumiem;

3. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot 
regulējumu, būtu jāizmanto diferencēta uz 
risku balstīta pieeja, kas ņemtu vērā 
iespējamo gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarīto kaitējumu un 
algoritmiskās sistēmas īpašo izmantošanas 
kontekstu; juridiskās saistības, ceļoties 
noteiktajam riska līmenim, ir pakāpeniski 
jāpalielina; zemākajā riska kategorijā 
vajadzētu būt marķēšanas pienākumam; 
algoritmiskās sistēmas, kas var kaitēt 
indivīdam, ietekmēt indivīda piekļuvi 
resursiem vai ietekmēt viņa līdzdalību 
sabiedrībā, par zemākā riska kategorijas 
sistēmām uzskatītas netiek; šai uz risku 
balstītajai pieejai būtu jāatbilst skaidriem 
un pārredzamiem noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka pirms iespējamu jaunu 
tiesību aktu priekšlikumu iesniegšanas 
Komisijai būtu rūpīgi jāpārbauda jau 
spēkā esošo tiesību aktu piemērošana un 
to izpilde, kā arī pašregulācijas pasākumi; 
uzsver, ka nekādi tiesību aktu 
priekšlikumi, kas saistīti ar 
algoritmiskajām sistēmām, nedrīkstētu 
kavēt augsto tehnoloģiju “vienradžu”, 
jaunuzņēmumu un MVU rašanos Eiropā 
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vai kavēt Eiropas uzņēmumus pieņemt un 
īstenot MI vai citus risinājumus, un ka 
šādos priekšlikumos būtu jāņem vērā 
konteksts pēc Covid-19 krīzes perioda; 
atkārtoti norāda, ka galvenajam mērķim 
vajadzētu būt algoritmisko sistēmu 
potenciāla atraisīšanai visā Savienībā un 
Eiropas uzņēmumu konkurētspējas 
palielināšanai pasaules mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ētikas aspektu 
regulējumā būtu jāiekļauj noteikumi, kas 
kalpo par atsauci inženieriem, 
izstrādātājiem, uzņēmumiem un citiem 
operatoriem, ar galīgo mērķi veicināt MI, 
robotikas un saistīto tehnoloģiju atbildīgu 
un ētisku ieviešanu, pārdošanu un 
izmantošanu, kā arī tehnisko standartu 
un sertifikācijas procedūru izstrādi 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa, lai regulējums pat nolūkā 
reaģēt uz valsts mēroga ārkārtas situāciju 
aizliegtu dalībvalstīm ieviest vai izmantot 
attālinātas atpazīšanas tehnoloģijas, 
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piemēram, biometriju, kas automātiski 
identificē personas;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka ētikas principiem 
vajadzētu būt par pamatu saskaņotai 
Eiropas riska klasifikācijas sistēmai un ar 
to saistītajiem juridiskajiem 
pienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgs ir ētiskais un 
tiesiskais satvars, tostarp jo īpaši normas 
par algoritmiskajās sistēmās izmantoto 
datu kopu kvalitāti, jo sevišķi attiecībā uz 
izmantoto apmācības datu tvērumu, par 
datu kopu vienpusības novēršanu, kā arī 
par pašiem algoritmiem un par datu un 
apkopošanas standartiem;

4. uzsver, cik svarīgs ir ētiskais un 
tiesiskais satvars, tostarp jo īpaši normas 
par algoritmiskajās sistēmās izmantoto 
datu kopu kvalitāti saistībā ar to lietošanas 
nolūku, jo sevišķi attiecībā uz izmantoto 
apmācības datu tvērumu, par datu kopu 
attīrīšanu no aizspriedumiem, kā arī par 
pašiem algoritmiem un par datu un 
apkopošanas standartiem; uzsver, ka šīm 
datu kopām vajadzētu būt revidējamām 
un pieejamām kompetentajām iestādēm 
ikreiz, kad tās tiek pieaicinātas nodrošināt 
to atbilstību iepriekš izklāstītajiem 
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principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgs ir ētiskais un 
tiesiskais satvars, tostarp jo īpaši normas 
par algoritmiskajās sistēmās izmantoto 
datu kopu kvalitāti, jo sevišķi attiecībā uz 
izmantoto apmācības datu tvērumu, par 
datu kopu vienpusības novēršanu, kā arī 
par pašiem algoritmiem un par datu un 
apkopošanas standartiem;

4. konstatē, ka datu pieejamība un 
kvalitāte ir būtiska, lai novērstu riskus, 
kas izriet no algoritmisko sistēmu 
piemērošanas; uzsver, cik svarīgs ir 
ētiskais un tiesiskais satvars, tostarp jo 
īpaši normas par algoritmiskajās sistēmās 
izmantoto datu kopu kvalitāti, jo sevišķi 
attiecībā uz izmantoto apmācības datu 
tvērumu, par datu kopu attīrīšanu no 
aizspriedumiem, kā arī par pašiem 
algoritmiem un par datu un apkopošanas 
standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgs ir ētiskais un 
tiesiskais satvars, tostarp jo īpaši normas 
par algoritmiskajās sistēmās izmantoto 
datu kopu kvalitāti, jo sevišķi attiecībā uz 
izmantoto apmācības datu tvērumu, par 
datu kopu vienpusības novēršanu, kā arī 
par pašiem algoritmiem un par datu un 
apkopošanas standartiem;

4. uzsver, ka ir svarīgi MI sistēmu 
apmācīšanai ļaut izmantot lielu 
daudzumu augstas kvalitātes datu; uzsver, 
ka ētikas tiesiskajā satvarā būtu jāietver 
normas par algoritmiskajās sistēmās 
izmantoto datu kopu kvalitāti, piemēram, 
attiecībā uz izmantoto apmācības datu 
tvērumu, par datu kopu attīrīšanu no 
aizspriedumiem, kā arī par pašiem 
algoritmiem un par datu un apkopošanas 
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standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgs ir ētiskais un 
tiesiskais satvars, tostarp jo īpaši normas 
par algoritmiskajās sistēmās izmantoto 
datu kopu kvalitāti, jo sevišķi attiecībā uz 
izmantoto apmācības datu tvērumu, par 
datu kopu vienpusības novēršanu, kā arī 
par pašiem algoritmiem un par datu un 
apkopošanas standartiem;

4. uzsver, cik svarīgs ir ētisko aspektu 
satvars, tostarp jo īpaši normas par 
algoritmiskajās sistēmās izmantoto datu 
kopu kvalitāti, jo sevišķi attiecībā uz 
izmantoto apmācības datu tvērumu, par 
datu kopu attīrīšanu no aizspriedumiem, 
kā arī par pašiem algoritmiem un par datu 
un apkopošanas standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, 
Pascal Arimont

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, cik svarīgs ir ētiskais un 
tiesiskais satvars, tostarp jo īpaši normas 
par algoritmiskajās sistēmās izmantoto 
datu kopu kvalitāti, jo sevišķi attiecībā uz 
izmantoto apmācības datu tvērumu, par 
datu kopu vienpusības novēršanu, kā arī 
par pašiem algoritmiem un par datu un 
apkopošanas standartiem;

4. uzsver, cik svarīgs ir ētiskais un 
tiesiskais satvars, tostarp jo īpaši normas 
par algoritmiskajās sistēmās izmantoto 
datu kopu kvalitāti, jo sevišķi attiecībā uz 
augstas kvalitātes un, ja iespējams, 
neitrālu datu kopām, lai uzlabotu 
algoritmisko sistēmu rezultātus un 
palielinātu patērētāju uzticēšanos un 
pieņemšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka lietotāju drošums, datu 
drošība, personas datu aizsardzība un 
ētikas apsvērumi kopumā noteiks 
automatizēto sistēmu pieņemšanu 
sabiedrībā un no tās izrietošo ienākšanu 
tirgū; uzsver, ka publiskajām iestādēm un 
privātā sektora ieinteresētajām personām 
būs jāsniedz ticami risinājumi visām šīm 
problēmām, kā arī, lai gūtu sabiedrības 
uzticēšanos, jāpierāda MI sniegtie 
ieguvumi vides, ekonomikas, sociālajā un 
drošuma ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka mākslīgā intelekta, 
robotikas un citu tehnoloģiju ētisko 
aspektu satvarā jo īpaši būtu jāparedz 
juridiski saistoši pasākumi un standarti 
tādas iesaistīto privātā un publiskā 
sektora dalībnieku prakses novēršanā, kas 
varētu apdraudēt pamattiesības un 
pamatbrīvības, lai nodrošinātu 
visaugstāko patērētāju aizsardzības līmeni 
un uzticamu, ētisku un tehniski stabilu 
lietojumu izstrādi vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, cik svarīgi ir, lai eiropiešu 
personas datu apstrāde, vēlams, notiktu 
Eiropā;

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b norāda, ka datu drošība un 
privātums saskarsies ar ētiskiem 
apsvērumiem attiecībā uz vācamo datu 
noteikšanu, kā arī to īpašumtiesībām, 
koplietošanu, glabāšanu un nolūku; 
turklāt norāda, ka ētikai būs būtiska 
nozīme, izstrādājot tiesisko regulējumu, 
kas reglamentēs šādu datu izmantošanu 
un pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c atkārto Eiropas principus par 
personu īpašumtiesībām attiecībā uz 
saviem personas datiem un skaidru, 
apzinātu piekrišanu, kas ir nepieciešama 
pirms personas datu izmantošanas, kā 
noteikts VDAR; norāda, ka piekrišana 



PE652.393v01-00 24/74 AM\1205570LV.docx

LV

nozīmē, ka personas saprot, kādam 
mērķim viņu dati tiks izmantoti, un ka 
struktūras, kas izmanto personas datus 
algoritmos, ir atbildīgas par šādas 
izpratnes nodrošināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, argumentāciju un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

5. uzskata, ka patērētājiem ir tiesības 
tikt informētiem saprotamā un pieejamā 
veidā par algoritmisko sistēmu esamību, 
procesu un spriešanu un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot; uzskata, ka 
patērētāji būtu arī jāaizsargā, piešķirot 
viņiem tiesības izslēgt vai ierobežot MI 
sistēmu, kur vien iespējams izmantojot 
personalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, argumentāciju un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību un 
spriešanu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
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jēgpilni apstrīdēt un izlabot; apstrīdēt un izlabot;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, argumentāciju un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

5. uzsver, ka patērētāju uzticēšanās ir 
būtiska mākslīgā intelekta, robotikas un 
saistīto tehnoloģiju izstrādei un 
ieviešanai, kas var radīt objektīvus riskus, 
ja šo tehnoloģiju pamatā ir nepārredzami 
algoritmi un aizspriedumus saturošas 
datu kopas; uzskata, ka patērētāji ir 
jāinformē pienācīgi un savlaicīgi precīzā, 
viegli salasāmā, standartizētā un pieejamā 
veidā par algoritmisko sistēmu esamību, 
procesu, pamatojumu, spriešanu un 
iespējamo iznākumu, par to, kā sazināties 
ar cilvēku ar lēmumu pieņemšanas 
pilnvarām, un par to, kā sistēmas lēmumus 
var pārbaudīt, jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
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pamatojumu, argumentāciju un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

pamatojumu, spriešanu un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot; uzsver 
proporcionalitātes nozīmi pārredzamības 
satvara izstrādē, lai izvairītos no 
nevajadzīga sloga MVU, kas darbojas 
zema riska nozarēs, un aizsargātu 
intelektuālā īpašuma tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, argumentāciju un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, spriešanu un plānoto un 
saprātīgi paredzamo neplānoto iznākumu, 
par to, kā sazināties ar cilvēku ar lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām, un par to, kā 
sistēmas lēmumus var pārbaudīt, jēgpilni 
apstrīdēt un izlabot; tomēr šī informācija 
nedrīkst apdraudēt komercnoslēpumus un 
citas konkurences priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, argumentāciju un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, spriešanu un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot; atgādina, ka 
cilvēkiem vienmēr jāspēj atcelt 
automatizētus lēmumus, kas ir galīgi un 
pastāvīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, argumentāciju un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, 
mērķiem vai nolūku, procesu, 
pamatojumu, spriešanu un iespējamo 
iznākumu un sekām patērētājiem, par to, 
kā sazināties ar cilvēku ar lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām, un par to, kā 
sistēmas lēmumus var pārbaudīt, jēgpilni 
apstrīdēt un izlabot;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Kateřina Konečná
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, argumentāciju un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi, ja tas pieprasīts bezsaistes 
formātā, un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, spriešanu un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, argumentāciju un 
iespējamo iznākumu, par to, kā sazināties 
ar cilvēku ar lēmumu pieņemšanas 
pilnvarām, un par to, kā sistēmas lēmumus 
var pārbaudīt, jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, par to, 
kā sazināties ar cilvēku ar lēmumu 
pieņemšanas pilnvarām, un par to, kā 
sistēmas lēmumus var pārbaudīt, jēgpilni 
apstrīdēt un izlabot;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi objektīvā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, argumentāciju un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

5. uzskata, ka patērētāji ir jāinformē 
pienācīgi un savlaicīgi precīzā, viegli 
salasāmā, standartizētā un pieejamā veidā 
par algoritmisko sistēmu esamību, procesu, 
pamatojumu, spriešanu un iespējamo 
iznākumu, par to, kā sazināties ar cilvēku 
ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām, un par 
to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
jēgpilni apstrīdēt un izlabot;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nepieciešamību efektīvi 
risināt problēmas, ko rada algoritmiskās 
sistēmas, un nodrošināt, ka patērētāji ir 
pilnvaroti un pienācīgi aizsargāti; uzsver, 
ka ir jāraugās tālāk par tradicionālajiem 
informēšanas un izpaušanas principiem, 
kas ir patērētāju acquis pamatā, jo būs 
nepieciešamas stingrākas patērētāju 
tiesības un skaidri ierobežojumi attiecībā 
uz algoritmisko sistēmu izstrādi un 
izmantošanu, lai nodrošinātu, ka 
tehnoloģija palīdz uzlabot patērētāju dzīvi 
un attīstās tā, ka tiek ievērotas 
pamattiesības, patērētāju tiesības un 
Eiropas vērtības;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka īpaša uzmanība ir 
jāpievērš situācijām, kurās iesaistītas 
neaizsargātākās grupas, piemēram, bērni, 
personas ar invaliditāti, vecāka 
gadagājuma cilvēki un citas personas, kas 
vēsturiski ir bijušas nelabvēlīgā situācijā 
vai kam draud atstumtība, un situācijām, 
kurām raksturīga varas vai informācijas 
asimetrija, piemēram, starp darba 
devējiem un darba ņēmējiem vai starp 
uzņēmumiem un patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ir ļoti nepieciešama 
vērtību ziņā jutīga projektēšanas pieeja, 
lai nodrošinātu patērētājiem plašu 
sabiedrības atbalstu MI; uzskata, ka MI 
pamatā vajadzētu būt ētikas vērtībām — 
taisnīgumam, precizitātei, 
konfidencialitātei un pārredzamībai, kas 
šajā kontekstā nozīmē, ka sistēmas 
darbības nevar ģenerēt netaisnīgi 
aizspriedumainus rezultātus;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
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Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ir nepieciešams 
Eiropas tiesiskais regulējums riska 
klasifikācijas sistēmai un ar to saistītās 
juridiskās saistības, lai nodrošinātu 
Eiropas patērētāju vienotu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka izskaidrojamība ir 
būtiska, lai veidotu un saglabātu lietotāju 
uzticēšanos MI sistēmām; tas prasa, lai 
procesi būtu pārredzami, lai tiktu atklāti 
paziņotas MI sistēmu spējas un mērķis un 
lai lēmumi būtu izskaidrojami tiem, kurus 
tas skar tieši un netieši; uzskata, ka ir 
jāpieprasa “melnās kastes” algoritmi, kas 
nesniedz šādu informāciju, lai 
nodrošinātu, ka sistēmā kopumā tiek 
ievērotas pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina, cik svarīgi ir nodrošināt 
efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pieejamību patērētājiem, un aicina 
dalībvalstis nodrošināt piekļuvi cenas ziņā 
pieejamām, neatkarīgām un efektīvām 
procedūrām, lai garantētu, ka tiek objektīvi 
izskatītas visas sūdzības par patērētāju 
tiesību pārkāpumiem, kas ir pieļauti, 
izmantojot algoritmiskās sistēmas, 
neatkarīgi no tā, vai tās pauž publiskā vai 
privātā sektora dalībnieki;

6. atgādina, cik svarīgi ir nodrošināt 
efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pieejamību patērētājiem, un aicina 
dalībvalstis nodrošināt piekļuvi cenas ziņā 
pieejamām, neatkarīgām un efektīvām 
procedūrām, lai garantētu, ka tiek objektīvi 
izskatītas visas sūdzības par patērētāju 
tiesību pārkāpumiem, kas ir pieļauti, 
izmantojot algoritmiskās sistēmas, 
neatkarīgi no tā, vai tās pauž publiskā vai 
privātā sektora dalībnieki; mudina strīdu 
izšķiršanas un kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības mehānismus darīt pieejamus 
gan bezsaistē, gan tiešsaistē patērētājiem, 
grupām un juridiskām personām, kas 
vēlas apstrīdēt tādas sistēmas ieviešanu 
vai notiekošu izmantošanu, kura var 
izraisīt patērētāju tiesību pārkāpumus, vai 
kas vēlas novērst tiesību pārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina, cik svarīgi ir nodrošināt 
efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pieejamību patērētājiem, un aicina 
dalībvalstis nodrošināt piekļuvi cenas ziņā 
pieejamām, neatkarīgām un efektīvām 
procedūrām, lai garantētu, ka tiek objektīvi 
izskatītas visas sūdzības par patērētāju 
tiesību pārkāpumiem, kas ir pieļauti, 
izmantojot algoritmiskās sistēmas, 
neatkarīgi no tā, vai tās pauž publiskā vai 
privātā sektora dalībnieki;

6. atgādina, cik svarīgi ir nodrošināt 
efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pieejamību patērētājiem, un aicina 
dalībvalstis nodrošināt piekļuvi cenas ziņā 
pieejamām, neatkarīgām un efektīvām 
procedūrām, lai garantētu, ka tiek objektīvi 
izskatītas visas sūdzības par patērētāju 
tiesību pārkāpumiem, kas ir pieļauti, 
izmantojot algoritmiskās sistēmas, 
neatkarīgi no tā, vai tās pauž publiskā vai 
privātā sektora dalībnieki; mudina 
dalībvalstis nodrošināt, ka patērētāju 
organizācijām ir pietiekams finansējums, 
lai palīdzētu patērētājiem īstenot savas 
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tiesības uz tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina, cik svarīgi ir nodrošināt 
efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pieejamību patērētājiem, un aicina 
dalībvalstis nodrošināt piekļuvi cenas ziņā 
pieejamām, neatkarīgām un efektīvām 
procedūrām, lai garantētu, ka tiek objektīvi 
izskatītas visas sūdzības par patērētāju 
tiesību pārkāpumiem, kas ir pieļauti, 
izmantojot algoritmiskās sistēmas, 
neatkarīgi no tā, vai tās pauž publiskā vai 
privātā sektora dalībnieki;

6. atgādina, cik svarīgi ir nodrošināt 
efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pieejamību patērētājiem, un aicina 
dalībvalstis un valsts tirgus uzraudzības 
iestādes nodrošināt piekļuvi cenas ziņā 
pieejamām, neatkarīgām un efektīvām 
procedūrām un pārskatīšanas struktūrām, 
lai garantētu, ka tieši cilvēki objektīvi 
izskatītu visas sūdzības par patērētāju 
tiesību pārkāpumiem, kas ir pieļauti, 
izmantojot algoritmiskās sistēmas, 
neatkarīgi no tā, vai tās pauž publiskā vai 
privātā sektora dalībnieki;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka gadījumos, kad 
publiskie līdzekļi veicina algoritmiskās 
sistēmas izstrādi vai īstenošanu, kodam, 
radītajiem datiem, ciktāl tie nav personas 
dati, un apmācītajam modelim vajadzētu 
būt publiski pieejamiem pēc noklusējuma, 
lai nodrošinātu pārredzamību un 

svītrots
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atkārtotu izmantošanu, cita starpā, lai 
gūtu maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka gadījumos, kad 
publiskie līdzekļi veicina algoritmiskās 
sistēmas izstrādi vai īstenošanu, kodam, 
radītajiem datiem, ciktāl tie nav personas 
dati, un apmācītajam modelim vajadzētu 
būt publiski pieejamiem pēc noklusējuma, 
lai nodrošinātu pārredzamību un 
atkārtotu izmantošanu, cita starpā, lai 
gūtu maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 61
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka gadījumos, kad 
publiskie līdzekļi veicina algoritmiskās 
sistēmas izstrādi vai īstenošanu, kodam, 
radītajiem datiem, ciktāl tie nav personas 
dati, un apmācītajam modelim vajadzētu 
būt publiski pieejamiem pēc noklusējuma, 
lai nodrošinātu pārredzamību un 
atkārtotu izmantošanu, cita starpā, lai 

svītrots
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gūtu maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka gadījumos, kad publiskie 
līdzekļi veicina algoritmiskās sistēmas 
izstrādi vai īstenošanu, kodam, radītajiem 
datiem, ciktāl tie nav personas dati, un 
apmācītajam modelim vajadzētu būt 
publiski pieejamiem pēc noklusējuma, lai 
nodrošinātu pārredzamību un atkārtotu 
izmantošanu, cita starpā, lai gūtu 
maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

7. uzsver, ka gadījumos, kad publiskie 
līdzekļi piedalās algoritmiskās sistēmas 
izstrādē vai īstenošanā paralēli atvērtiem 
iepirkuma un līgumu slēgšanas 
standartiem, kodam, radītajiem datiem, 
ciktāl tie nav personas dati, un 
apmācītajam modelim vajadzētu būt 
publiski pieejamiem pēc noklusējuma, lai 
nodrošinātu pārredzamību un atkārtotu 
izmantošanu, cita starpā, lai gūtu 
maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka gadījumos, kad publiskie 
līdzekļi veicina algoritmiskās sistēmas 
izstrādi vai īstenošanu, kodam, radītajiem 
datiem, ciktāl tie nav personas dati, un 

7. uzsver, ka gadījumos, kad nauda 
no publiskiem avotiem būtiski piedalās 
algoritmiskās sistēmas izstrādē vai 
īstenošanā, kodam, radītajiem datiem, 
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apmācītajam modelim vajadzētu būt 
publiski pieejamiem pēc noklusējuma, lai 
nodrošinātu pārredzamību un atkārtotu 
izmantošanu, cita starpā, lai gūtu 
maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

ciktāl tie nav personas dati, un 
apmācītajam modelim vajadzētu būt 
publiski pieejamiem pēc noklusējuma, lai 
nodrošinātu pārredzamību un atkārtotu 
izmantošanu, cita starpā, lai gūtu 
maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka gadījumos, kad publiskie 
līdzekļi veicina algoritmiskās sistēmas 
izstrādi vai īstenošanu, kodam, radītajiem 
datiem, ciktāl tie nav personas dati, un 
apmācītajam modelim vajadzētu būt 
publiski pieejamiem pēc noklusējuma, lai 
nodrošinātu pārredzamību un atkārtotu 
izmantošanu, cita starpā, lai gūtu 
maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

7. uzsver, ka gadījumos, kad publiskie 
līdzekļi piedalās algoritmiskās sistēmas 
izstrādē vai īstenošanā, kodam, radītajiem 
datiem, ciktāl tie nav personas dati, un 
apmācītajam modelim vajadzētu būt 
publiski pieejamiem pēc noklusējuma, lai 
garantētu pārredzamību un padarītu 
iespējamu to atkārtotu izmantošanu nolūkā 
veicināt inovāciju; uzsver, ka šādā veidā 
var pilnībā izmantot vienotā tirgus 
potenciālu, izvairoties no tirgus 
sadrumstalotības;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka gadījumos, kad publiskie 
līdzekļi veicina algoritmiskās sistēmas 
izstrādi vai īstenošanu, kodam, radītajiem 

7. uzsver, ka gadījumos, kad publiskie 
līdzekļi piedalās algoritmiskās sistēmas 
izstrādē vai īstenošanā, kodam, radītajiem 
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datiem, ciktāl tie nav personas dati, un 
apmācītajam modelim vajadzētu būt 
publiski pieejamiem pēc noklusējuma, lai 
nodrošinātu pārredzamību un atkārtotu 
izmantošanu, cita starpā, lai gūtu 
maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

datiem, ciktāl tie nav personas dati, un 
apmācītajam modelim vajadzētu būt 
pieejamiem, lai nodrošinātu pārredzamību 
un atkārtotu izmantošanu, cita starpā, lai 
gūtu maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka gadījumos, kad publiskie 
līdzekļi veicina algoritmiskās sistēmas 
izstrādi vai īstenošanu, kodam, radītajiem 
datiem, ciktāl tie nav personas dati, un 
apmācītajam modelim vajadzētu būt 
publiski pieejamiem pēc noklusējuma, lai 
nodrošinātu pārredzamību un atkārtotu 
izmantošanu, cita starpā, lai gūtu 
maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

7. uzsver, ka gadījumos, kad publiskie 
līdzekļi piedalās algoritmiskās sistēmas 
izstrādē vai īstenošanā, radītajiem datiem, 
ciktāl tie nav personas dati, un 
apmācītajam modelim vajadzētu būt 
publiski pieejamiem pēc noklusējuma, lai 
nodrošinātu pārredzamību un atkārtotu 
izmantošanu, cita starpā, lai gūtu 
maksimālo labumu no vienotā tirgus 
izveides un izvairītos no tirgus 
sadrumstalotības;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina, ka ir jāizskata 
pašreizējais ES tiesiskais regulējums, 
tostarp patērētāju tiesību acquis, datu 
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aizsardzības tiesību akti, tiesību akti par 
produktatbildību, produktu drošuma un 
tirgus uzraudzības tiesību akti, lai 
pārbaudītu, vai tas spēj reaģēt uz MI un 
automatizētas lēmumu pieņemšanas 
parādīšanos un vai tas spēj nodrošināt 
augstu patērētāju aizsardzības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka datu kopas un procesi, 
kas noved pie MI sistēmas lēmuma, 
tostarp datu vākšana un datu marķēšana, 
kā arī izmantotie algoritmi būtu 
jādokumentē pēc iespējas labāk, lai 
nodrošinātu trasējamību un palielinātu 
pārredzamību; uzsver, ka tas attiecas arī 
uz MI sistēmas pieņemtajiem lēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka plašāka mākslīgā 
intelekta izmantošana pieprasa lielu 
uzmanību pievērst digitālajai drošībai, jo 
lielais datu apjoms rada jaunus 
kiberuzbrukumu riskus; aicina Komisiju 
izstrādāt skaidras vadlīnijas uzņēmumiem 
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un valsts aģentūrām, lai tās mākslīgā 
intelekta izmantošanā ievērotu 
nepieciešamos piesardzības pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a prasa Komisijai izdot uzņēmumiem 
saistošus noteikumus, kas liktu publicēt 
pārredzamības ziņojumus, tostarp par 
algoritmisko sistēmu pastāvēšanu, 
funkcionalitāti, procesu, galvenajiem 
kritērijiem, pamatā esošo loģiku, 
izmantotajām datu kopām un iespējamo 
iznākumu un centieniem savlaicīgi, 
objektīvi, viegli lasāmā un pieejamā veidā 
identificēt, novērst un mazināt 
diskrimināciju algoritmiskajās sistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina vienoti īstenot riska 
klasifikācijas sistēmu un ar to saistītās 
juridiskās saistības, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
dalībvalstīm un novērstu iekšējā tirgus 
sadrumstalotību;
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Or. en

Grozījums Nr. 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka gadījumos, kad Eiropas 
publiskie līdzekļi palīdz izstrādāt vai 
ieviest kāda konsorcija, kura sastāvā ir 
ārpuseiropas sabiedrība, algoritmisko 
sistēmu, kodam un ģenerētajiem 
nepersondatiem pēc noklusējuma 
vajadzētu būt publiskiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 73
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka datu kopas, ko izmanto 
MI sistēmas (gan apmācībā, gan darbībā), 
var negatīvi ietekmēt netīša vēsturiska 
aizsprieduma, nepilnīguma un sliktas 
pārvaldības modeļu iekļaušana; uzsver, 
ka šādu aizspriedumu turpināšanās 
varētu novest pie negribēta (ne)tieša 
aizsprieduma un diskriminācijas pret 
noteiktām grupām vai cilvēkiem, 
potenciāli saasinot aizspriedumus un 
marginalizāciju; norāda, ka kaitējumu 
var radīt arī (patērētāju) aizspriedumu 
apzināta izmantošana vai iesaistīšanās 
negodīgā konkurencē, piemēram, cenu 
homogenizācijā, izmantojot slepenas 
vienošanās vai nepārredzamu tirgu; 
uzsver, ka, ja iespējams, dati vākšanas 
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posmā būtu jāattīra no identificējamiem 
un diskriminējošiem aizspriedumiem; 
norāda, ka arī MI sistēmu izstrādes veids 
(piemēram, algoritmu programmēšana) 
var ciest no netaisnīgiem aizspriedumiem; 
uzsver, ka to varētu novērst, ieviešot 
uzraudzības procesus, lai skaidri un 
pārredzami analizētu un risinātu sistēmas 
mērķi, ierobežojumus, prasības un 
lēmumus; norāda, ka būtu jāveicina 
pieņemšana darbā no dažādām vidēm;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka gadījumos, kad 
ārpuseiropas publiskie līdzekļi palīdz 
izstrādāt vai ieviest Eiropā algoritmisko 
sistēmu, kodam un ģenerētajiem 
nepersondatiem pēc noklusējuma 
vajadzētu būt publiskiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Atzinuma projekts
 7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzskata, ka MI, lietu internetam un 
citām jaunām tehnoloģijām ir milzīgs 
potenciāls sniegt patērētājiem iespējas 
piekļūt vairākām ērtībām daudzos to 
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dzīves aspektos kopā ar labākiem 
produktiem un pakalpojumiem, kā arī gūt 
labumu no labākas tirgus uzraudzības, 
kamēr vien ir spēkā visi piemērojamie 
principi, nosacījumi (tostarp 
pārredzamība un revidējamība) un 
noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina izveidot Savienības mēroga 
mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju reģistrācijas sistēmu, lai 
atbalstītu vienotu un pārredzamu riska 
klasifikācijas īstenošanu Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju 
un grupu intereses; konstatē, ka, lai 
analizētu algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, 

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai tiktu pienācīgi ņemtas vērā 
visu patērētāju un grupu, tostarp 
marginalizēto un neaizsargāto, intereses; 
atgādina, cik svarīga ir apmācība un 
pamatprasmju nodrošināšana patērētājiem 
algoritmisko sistēmu izmantošanā, lai 
pasargātu viņus no iespējamiem riskiem un 
viņu tiesību aizskāruma;
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plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, vienlaikus 
pilnībā ievērojot Savienības datu 
aizsardzību un privātumu reglamentējošos 
tiesību aktus; atgādina, cik svarīga ir 
apmācība un pamatprasmju nodrošināšana 
patērētājiem algoritmisko sistēmu 
izmantošanā, lai pasargātu viņus no 
iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju un 
grupu intereses; konstatē, ka, lai analizētu 
algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju un 
grupu, piemēram, invalīdu, intereses; 
konstatē, ka, lai analizētu algoritmisko 
sistēmu ietekmi uz patērētājiem, piekļuve 
datiem būtu jānodrošina arī attiecīgām 
personām, jo īpaši neatkarīgiem 
pētniekiem, plašsaziņas līdzekļiem un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
vienlaikus pilnībā ievērojot Savienības 
datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju un 
grupu intereses; konstatē, ka, lai analizētu 
algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju un 
grupu intereses; konstatē, ka, lai analizētu 
algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību, intelektuālā 
īpašuma tiesības un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju un 
grupu intereses; konstatē, ka, lai analizētu 

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju un 
grupu intereses; konstatē, ka, lai analizētu 
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algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, ja iespējams, ar 
lietojumprogrammas saskarni (API), 
vienlaikus pilnībā ievērojot Savienības 
datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju 
un grupu intereses; konstatē, ka, lai 
analizētu algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizētu vai neaizsargātības 
situācijā esošu patērētāju un grupu 
intereses; konstatē, ka, lai analizētu 
algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
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aizskāruma; aizskāruma;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju un 
grupu intereses; konstatē, ka, lai analizētu 
algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāku ētisko aspektu tiesisko 
regulējumu, tiktu pienācīgi ņemtas vērā un 
atspoguļotas marginalizēto un neaizsargāto 
patērētāju un grupu intereses; konstatē, ka, 
lai analizētu algoritmisko sistēmu ietekmi 
uz patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
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pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju un 
grupu intereses; konstatē, ka, lai analizētu 
algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju un 
grupu intereses; konstatē, ka, lai analizētu 
algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir patērētāju izglītošana, lai viņi 
būtu labāk informēti, nonākot saskarē ar 
algoritmiskajām sistēmām, un lai 
pasargātu viņus no iespējamiem riskiem un 
saglabātu viņu tiesības neskartas;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju un 
grupu intereses; konstatē, ka, lai analizētu 
algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, 
plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, vienlaikus 
pilnībā ievērojot Savienības datu 
aizsardzību un privātumu reglamentējošos 
tiesību aktus; atgādina, cik svarīga ir 
apmācība un pamatprasmju nodrošināšana 
patērētājiem algoritmisko sistēmu 
izmantošanā, lai pasargātu viņus no 
iespējamiem riskiem un viņu tiesību 

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju un 
Eiropas iedzīvotāju intereses; konstatē, ka, 
lai analizētu algoritmisko sistēmu ietekmi 
uz patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši tām, kas veic augstskolu vai 
zinātniskos pētījumus, vienlaikus pilnībā 
ievērojot Savienības datu aizsardzību un 
privātumu reglamentējošos tiesību aktus; 
atgādina, cik svarīga ir apmācība un 
pamatprasmju nodrošināšana patērētājiem 
algoritmisko sistēmu izmantošanā, lai 
pasargātu viņus no iespējamiem riskiem un 
viņu tiesību aizskāruma;
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aizskāruma;

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Marion Walsmann, Pascal Arimont

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju 
un grupu intereses; konstatē, ka, lai 
analizētu algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
neaizsargātības situācijā atrodošos 
patērētāju intereses; konstatē, ka, lai 
analizētu algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuvi nepersondatiem 
varētu jo īpaši nodrošināt arī neatkarīgiem 
pētniekiem, plašsaziņas līdzekļiem un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
vienlaikus pilnībā ievērojot Savienības 
datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 

8. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru 
turpmāko tiesisko regulējumu, tiktu 
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pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
marginalizēto un neaizsargāto patērētāju 
un grupu intereses; konstatē, ka, lai 
analizētu algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību un privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus; atgādina, cik 
svarīga ir apmācība un pamatprasmju 
nodrošināšana patērētājiem algoritmisko 
sistēmu izmantošanā, lai pasargātu viņus 
no iespējamiem riskiem un viņu tiesību 
aizskāruma;

pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas 
patērētāju intereses; konstatē, ka, lai 
analizētu algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu 
jānodrošina arī attiecīgām personām, jo 
īpaši neatkarīgiem pētniekiem, plašsaziņas 
līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, vienlaikus pilnībā ievērojot 
Savienības datu aizsardzību, privātumu 
reglamentējošos tiesību aktus un 
komercnoslēpuma noteikumus; atgādina, 
cik svarīga ir apmācība un digitālo 
pamatprasmju nodrošināšana patērētājiem 
algoritmisko sistēmu izmantošanā, lai 
pasargātu viņus no iespējamiem riskiem un 
viņu tiesību aizskāruma;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzskata — lai novērstu nepilnības 
attiecībā uz algoritmisko sistēmu un 
saistīto tehnoloģiju ētikas pamatnostādņu 
praktisko īstenošanu, būtu jāizpēta un 
jānovērtē tādu modeļu kā tā sauktā VCIO 
modeļa (vērtības, kritēriji, rādītāji, 
novērojamie) piemērotība; turklāt 
uzskata, ka šādi modeļi MI sistēmas 
prasību konkretizēšanai un īstenošanai, 
kā arī tādu marķējumu izveidei, kas ļauj 
uzņēmumiem, izmantojot standartizētu 
riska matricu, skaidri un vienādi informēt 
par savu ražojumu ētiskajām īpašībām, 
varētu uzlabot patērētāju pratību, 
informētību un izpratni;

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai 
visos turpmākajos reglamentējošos 
noteikumos tiktu ņemtas vērā un 
pārstāvētas nacionālo un lingvistisko 
minoritāšu kolektīvās tiesības, jo īpaši 
attiecībā uz Savienības reģionālajām un 
minoritāšu valodām;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. īpaši norāda uz to, cik svarīga ir 
apmācība, ar kuras palīdzību panāk augstu 
šīs jomas speciālistu kvalifikāciju, un 
šādas kvalifikācijas savstarpējas atzīšanas 
visā Savienībā nodrošināšana;

9. īpaši norāda uz to, cik svarīga ir 
apmācība, ar kuras palīdzību panāk augstu 
šīs jomas speciālistu kvalifikāciju, un ka ir 
nepieciešams, lai dažādas izstrādātāju un 
inženieru komandas strādātu kopā ar 
galvenajiem dalībniekiem un novērstu ar 
dzimumu un kultūru saistītu 
aizspriedumu netīšu iekļaušanu MI 
algoritmos, sistēmās un lietojumos, kā arī 
nodrošinātu šādu kvalifikāciju 
savstarpēju atzīšanu visā Savienībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. īpaši norāda uz to, cik svarīga ir 
apmācība, ar kuras palīdzību panāk augstu 
šīs jomas speciālistu kvalifikāciju, un šādas 
kvalifikācijas savstarpējas atzīšanas visā 
Savienībā nodrošināšana;

9. īpaši norāda uz to, cik svarīga ir 
apmācība, ar kuras palīdzību panāk augstu 
šīs jomas speciālistu kvalifikāciju, un šādas 
kvalifikācijas savstarpējas atzīšanas visā 
Savienībā nodrošināšana; atbalsta tādu 
izglītības programmu un sabiedrības 
informēšanas pasākumu izstrādi, kas 
pievērstos MI ietekmei uz sabiedrību, 
tiesībām un ētiku;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. īpaši norāda uz to, cik svarīga ir 
apmācība, ar kuras palīdzību panāk augstu 
šīs jomas speciālistu kvalifikāciju, un 
šādas kvalifikācijas savstarpējas atzīšanas 
visā Savienībā nodrošināšana;

9. īpaši norāda uz to, cik svarīgi ir 
panākt vispārējās digitālās pratības 
augstu līmeni un cik svarīga ir apmācība, 
ar kuras palīdzību panāk augstu šīs jomas 
speciālistu kvalifikāciju, kā arī šādas 
kvalifikācijas savstarpējas atzīšanas visā 
Savienībā nodrošināšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. īpaši norāda uz to, cik svarīga ir 
apmācība, ar kuras palīdzību panāk augstu 
šīs jomas speciālistu kvalifikāciju, un šādas 
kvalifikācijas savstarpējas atzīšanas visā 
Savienībā nodrošināšana;

9. īpaši norāda uz to, cik svarīga ir 
prasmju pilnveide un apmācība, ar kuras 
palīdzību panāk augstu šīs jomas 
speciālistu kvalifikāciju, un šādas 
kvalifikācijas savstarpējas atzīšanas visā 
Savienībā nodrošināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina Komisiju veicināt un 
finansēt tāda antropocentriska mākslīgā 
intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju 
izstrādi, kas risinātu vides un klimata 
problēmas un ar nodokļu, iepirkumu vai 
citu stimulu palīdzību nodrošinātu 
vienlīdzīgu pamattiesību ievērošanu un 
izmantošanas iespējas;

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a norāda, ka tie, kuriem pieder MI 
sistēmu ievaddati vai kuri ar tiem operē 
un gūst labumu no tiem, būtu jāaicina 
palīdzēt finansēt MI lietotprasmes 
programmu izstrādi patērētājiem, jo tas ir 
gan uzņēmumu, gan visas sabiedrības 
interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b norāda, ka MI lietotprasmes 
programmās īpaša uzmanība jāpievērš arī 
situācijām, kad MI sistēmas var izraisīt 
vai saasināt negatīvu ietekmi, ko rada 
varas vai informācijas asimetrija, 
piemēram, starp darba devējiem un darba 
ņēmējiem, uzņēmumiem un patērētājiem 
vai valdībām un iedzīvotājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b uzsver, ka mākslīgajam intelektam 
un algoritmiskajām sistēmām jābūt 
juridiski atbilstīgām, stabilām, uzticamām 
un ar integrētu drošību; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka Savienības regulatīvā 
pieeja algoritmiskajām sistēmām ietver 
atbilstīgus pasākumus, kas nodrošinātu, 
ka šīs sistēmas tiek neatkarīgi kontrolētas 
un pārraudzītas;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Alessandra Basso

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa Savienību izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, kas sniegtu norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 98
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa Savienību izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, kas sniegtu norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 99
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa Savienību izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, kas sniegtu norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm;

10. prasa Eiropas Mākslīgā intelekta 
aģentūras ietvaros izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, ko Parlaments ierosināja 
2017. gada 16. februāra rezolūcijā1a un 
kas sniegtu norādījumus, atzinumus un 
speciālās zināšanas dalībvalstu iestādēm, 
uzraudzītu attiecīgo ES tiesību aktu 
īstenošanu, risinātu iespējamos patērētāju 
aizsardzības jautājumus, noteiktu 
paraugprakses standartus un attiecīgā 
gadījumā sniegtu ieteikumus regulatīviem 
pasākumiem;

__________________
1a Eiropas Parlamenta 2017. gada 
16. februāra rezolūcija ar ieteikumiem 
Komisijai par Civiltiesību noteikumiem 
par robotiku (2015/2103(INL)) (OV C 
252, 18.7.2018., 239. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa Savienību izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, kas sniegtu norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm;

10. prasa Savienībai apsvērt iespēju 
izveidot Eiropas algoritmisko sistēmu 
tirgus uzraudzības struktūru, kas sniegtu 
norādījumus, atzinumus un speciālās 
zināšanas dalībvalstu iestādēm; turklāt 
prasa, lai ieinteresēto personu 
organizācijas (piemēram, patērētāju 
aizsardzības organizācijas) šo struktūru 
pienācīgi konsultētu un tādējādi 
nodrošinātu plašu patērētāju pārstāvību;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa Savienību izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, kas sniegtu norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm;

10. prasa Komisijai izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, kas sniegtu norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm; uzskata, ka, ņemot 
vērā algoritmisko sistēmu nesamērīgo 
ietekmi uz sievietēm un minoritātēm, 
šādas struktūras lēmumu pieņemšanas 
līmeņiem vajadzētu būt dažādiem un 
dzimumlīdzsvarotiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa Savienību izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, kas sniegtu norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm;

10. prasa Savienībai izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, kas sniegtu norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm; uzsver, ka 
dalībvalstīm nacionālo tirgus uzraudzības 
stratēģiju kontekstā ir jāizstrādā MI riska 
pārvaldības stratēģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa Savienību izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, kas sniegtu norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm;

10. prasa Komisijai veicināt ar 
algoritmiskajām sistēmām saistītas 
informācijas apmaiņu starp tirgus 
uzraudzības iestādēm un atbalstīt vienotas 
izpratnes veidošanu vienotajā tirgū, 
sniedzot norādījumus, atzinumus un 
speciālās zināšanas dalībvalstu iestādēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa Savienību izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, kas sniegtu norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm;

10. prasa Savienībai izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, ko veidotu valstu tirgus 
uzraudzības iestādes un kas sniegtu 
norādījumus, atzinumus un speciālās 
zināšanas dalībvalstu iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa Savienību izveidot Eiropas 
algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
struktūru, kas sniegtu norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm;

10. prasa izmantot gan Savienības, gan 
dalībvalstu līmeņa esošās struktūras, lai 
veiktu algoritmisko sistēmu tirgus 
uzraudzību, sniedzot norādījumus, 
atzinumus un speciālās zināšanas 
dalībvalstu iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a prasa Komisijai un dalībvalstu 
iestādēm cīnīties pret izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un algoritmisko 
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sistēmu tirgū aktīvo ārpuseiropas valstu 
uzņēmumu dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu Eiropā;

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. konstatē, ka ir būtiski, lai izmantotā 
programmatūras dokumentācija, algoritmi 
un datu kopas būtu pilnībā pieejamas 
tirgus uzraudzības iestādēm, vienlaikus 
nodrošinot atbilstību Savienības tiesību 
aktiem; aicina Komisiju izvērtēt, vai šajā 
sakarā nav lietderīgi tirgus uzraudzības 
iestādēm piešķirt papildu prerogatīvas;

11. konstatē, ka attiecībā uz augsta 
riska lietojumiem ir būtiski, lai izmantotā 
programmatūras dokumentācija, algoritmi 
un datu kopas būtu pilnībā pieejami 
dalībvalstu izraudzītajām tirgus 
uzraudzības iestādēm, vienlaikus 
nodrošinot atbilstību Savienības tiesību 
aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. konstatē, ka ir būtiski, lai izmantotā 
programmatūras dokumentācija, algoritmi 
un datu kopas būtu pilnībā pieejamas 
tirgus uzraudzības iestādēm, vienlaikus 
nodrošinot atbilstību Savienības tiesību 
aktiem; aicina Komisiju izvērtēt, vai šajā 
sakarā nav lietderīgi tirgus uzraudzības 
iestādēm piešķirt papildu prerogatīvas;

11. konstatē, ka ir būtiski, lai mākslīgā 
intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju 
izmantotā vai radītā programmatūras 
dokumentācija, algoritmi un datu kopas 
būtu pilnībā pieejami tirgus uzraudzības 
iestādēm, vienlaikus nodrošinot atbilstību 
Savienības tiesību aktiem; turklāt norāda, 
ka šādi elementi būtu jāsaglabā tiem, kas 
ir iesaistīti dažādos algoritmisko sistēmu 
izstrādes posmos, un proporcionāli savai 
atbildībai, proti, izmantojot sadalītās 
virsgrāmatas tehnoloģiju, piemēram, 
blokķēdi; aicina Komisiju izvērtēt, vai šajā 
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sakarā nav lietderīgi tirgus uzraudzības 
iestādēm piešķirt papildu prerogatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. konstatē, ka ir būtiski, lai 
izmantotā programmatūras 
dokumentācija, algoritmi un datu kopas 
būtu pilnībā pieejamas tirgus uzraudzības 
iestādēm, vienlaikus nodrošinot atbilstību 
Savienības tiesību aktiem; aicina Komisiju 
izvērtēt, vai šajā sakarā nav lietderīgi tirgus 
uzraudzības iestādēm piešķirt papildu 
prerogatīvas;

11. konstatē, ka programmatūras 
dokumentācijai, algoritmiem un datu 
kopām vajadzētu būt pēc iespējas 
izskaidrojamām un pieejamām tirgus 
uzraudzības iestādēm saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem un jo īpaši 
turpmāko tiesisko regulējumu attiecībā uz 
ētikas aspektiem; aicina Komisiju izvērtēt, 
vai šajā sakarā nav lietderīgi tirgus 
uzraudzības iestādēm piešķirt papildu 
prerogatīvas; uzskata, ka varētu būt 
nepieciešams pārbaudīt spēkā esošos 
tirgus uzraudzības tiesību aktus, lai 
izvairītos no to novecošanas un 
nodrošinātu, ka tie ētikas noteikumu ziņā 
pienācīgi reaģē uz mākslīgā intelekta, 
robotikas un saistīto tehnoloģiju 
parādīšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, 
Pascal Arimont

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. konstatē, ka ir būtiski, lai izmantotā 
programmatūras dokumentācija, algoritmi 
un datu kopas būtu pilnībā pieejamas 
tirgus uzraudzības iestādēm, vienlaikus 

11. konstatē, ka ir būtiski, lai izmantotā 
programmatūras dokumentācija, algoritmi 
un datu kopas būtu pilnībā izskaidrojamas 
tirgus uzraudzības iestādēm, vienlaikus 
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nodrošinot atbilstību Savienības tiesību 
aktiem; aicina Komisiju izvērtēt, vai šajā 
sakarā nav lietderīgi tirgus uzraudzības 
iestādēm piešķirt papildu prerogatīvas;

nodrošinot atbilstību Savienības tiesību 
aktiem; aicina Komisiju izvērtēt, vai šajā 
sakarā nav lietderīgi tirgus uzraudzības 
iestādēm piešķirt papildu prerogatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. konstatē, ka ir būtiski, lai izmantotā 
programmatūras dokumentācija, algoritmi 
un datu kopas būtu pilnībā pieejamas tirgus 
uzraudzības iestādēm, vienlaikus 
nodrošinot atbilstību Savienības tiesību 
aktiem; aicina Komisiju izvērtēt, vai šajā 
sakarā nav lietderīgi tirgus uzraudzības 
iestādēm piešķirt papildu prerogatīvas;

11. konstatē, ka ir būtiski, lai izmantotā 
programmatūras dokumentācija, algoritmi 
un datu kopas būtu pilnībā pieejamas tirgus 
uzraudzības iestādēm, vienlaikus ievērojot 
Savienības tiesību aktus un 
komercnoslēpumus; aicina Komisiju 
izvērtēt, vai šajā sakarā nav lietderīgi tirgus 
uzraudzības iestādēm piešķirt papildu 
prerogatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Svenja Hahn

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. konstatē, ka ir būtiski, lai izmantotā 
programmatūras dokumentācija, algoritmi 
un datu kopas būtu pilnībā pieejamas tirgus 
uzraudzības iestādēm, vienlaikus 
nodrošinot atbilstību Savienības tiesību 
aktiem; aicina Komisiju izvērtēt, vai šajā 
sakarā nav lietderīgi tirgus uzraudzības 

11. konstatē, ka ir būtiski, lai izmantotā 
riska novērtējuma dokumentācija, 
programmatūras dokumentācija, algoritmi 
un datu kopas būtu pilnībā pieejamas tirgus 
uzraudzības iestādēm, vienlaikus 
nodrošinot atbilstību Savienības tiesību 
aktiem; norāda, ka šajā sakarā tirgus 
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iestādēm piešķirt papildu prerogatīvas; uzraudzības iestādēm būtu jāpiešķir 
papildu prerogatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. prasa, lai katra dalībvalsts 
izraudzītos kompetento valsts iestādi, kas 
uzraudzītu normu piemērošanu;

12. prasa, lai katra dalībvalsts 
izraudzītos kompetento valsts iestādi, kas 
uzraudzīs ar algoritmiskajām sistēmām 
saistīto normu piemērošanu, un piešķirtu 
tai pietiekamu finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. prasa, lai katra dalībvalsts 
izraudzītos kompetento valsts iestādi, kas 
uzraudzītu normu piemērošanu;

12. prasa, lai katra dalībvalsts 
izraudzītos kompetento valsts iestādi vai 
vairākas reģionālās kompetentās iestādes, 
kas uzraudzītu normu piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho
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Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. prasa, lai katra dalībvalsts 
izraudzītos kompetento valsts iestādi, kas 
uzraudzītu normu piemērošanu;

12. prasa, lai katra dalībvalsts 
izraudzītos kompetento valsts iestādi, kas 
uzraudzītu ar algoritmiem saistīto normu 
piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. prasa, lai katra dalībvalsts 
izraudzītos kompetento valsts iestādi, kas 
uzraudzītu normu piemērošanu;

12. prasa, lai katra dalībvalsts 
izraudzītos kompetento valsts izpildes 
nodrošināšanas struktūru (NEB), kas 
uzraudzītu normu piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a uzsver, ka iestādēm ir jāpanāk, ka 
tiek izbeigta patērētāju profilēšanas vai 
masveida un sistemātiskas izsekošanas 
prakse, ko organizē daži interneta 
reklāmas vai mobilo ierīču ražošanas 
nozares aktori; norāda, ka šie instrumenti 
apkopo ļoti sensitīvus uzvedības, interešu 
un veselības datus, pat par 
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nepilngadīgajiem, un pēc tam tos izmanto 
trešās personas; pauž nožēlu, ka 
uzraudzības trūkums no iestāžu puses 
stiprina mazāk ētisko aktoru tirgus varu 
un attur citus aktorus no ētiskāku un 
patērētājiem draudzīgāku risinājumu 
ierosināšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 118
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. prasa izveidot Eiropas 
Algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
padomi, kas nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un nepieļautu 
iekšējā tirgus sadrumstalotību, pieņemtu 
lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu 
un aizklāti, ja tiek pieņemti dažādi lēmumi 
par algoritmiskajām sistēmām, kuras 
izmanto vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā 
arī pēc valsts iestāžu vairākuma 
pieprasījuma;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 119
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. prasa izveidot Eiropas 
Algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
padomi, kas nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un nepieļautu 
iekšējā tirgus sadrumstalotību, pieņemtu 

svītrots
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lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu 
un aizklāti, ja tiek pieņemti dažādi lēmumi 
par algoritmiskajām sistēmām, kuras 
izmanto vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā 
arī pēc valsts iestāžu vairākuma 
pieprasījuma;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Arba Kokalari

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. prasa izveidot Eiropas 
Algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
padomi, kas nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un nepieļautu 
iekšējā tirgus sadrumstalotību, pieņemtu 
lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu 
un aizklāti, ja tiek pieņemti dažādi lēmumi 
par algoritmiskajām sistēmām, kuras 
izmanto vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā 
arī pēc valsts iestāžu vairākuma 
pieprasījuma;

13. aicina Komisiju nodrošināt, ka 
Savienības tiesību akti, kas attiecas uz 
algoritmiskajām sistēmām, tiek īstenoti 
visās dalībvalstīs, lai izvairītos no iekšējā 
tirgus sadrumstalotības;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. prasa izveidot Eiropas 
Algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
padomi, kas nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un nepieļautu 
iekšējā tirgus sadrumstalotību, pieņemtu 
lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu 
un aizklāti, ja tiek pieņemti dažādi lēmumi 
par algoritmiskajām sistēmām, kuras 

13. prasa visā Savienībā nodrošināt 
uzlabotu un efektīvu valstu uzraudzības 
iestāžu sadarbību attiecībā uz 
algoritmiskajām sistēmām, kā arī 
saskaņot mākslīgā intelekta riska 
pārvaldības stratēģijas, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
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izmanto vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā 
arī pēc valsts iestāžu vairākuma 
pieprasījuma;

nepieļautu iekšējā tirgus sadrumstalotību;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. prasa izveidot Eiropas Algoritmisko 
sistēmu tirgus uzraudzības padomi, kas 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un nepieļautu iekšējā tirgus 
sadrumstalotību, pieņemtu lēmumus ar 
kvalificētu balsu vairākumu un aizklāti, ja 
tiek pieņemti dažādi lēmumi par 
algoritmiskajām sistēmām, kuras izmanto 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā arī pēc 
valsts iestāžu vairākuma pieprasījuma;

13. prasa izveidot Eiropas Algoritmisko 
sistēmu tirgus uzraudzības padomi, kas 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un nepieļautu iekšējā tirgus 
sadrumstalotību;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. prasa izveidot Eiropas Algoritmisko 
sistēmu tirgus uzraudzības padomi, kas 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un nepieļautu iekšējā tirgus 
sadrumstalotību, pieņemtu lēmumus ar 
kvalificētu balsu vairākumu un aizklāti, ja 
tiek pieņemti dažādi lēmumi par 
algoritmiskajām sistēmām, kuras izmanto 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā arī pēc 

13. prasa izveidot spēcīgu koordināciju 
starp dalībvalstu iestādēm, piemēram, ar 
tādiem instrumentiem kā Eiropas 
Algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
padome, kas nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un nepieļautu 
iekšējā tirgus sadrumstalotību;
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valsts iestāžu vairākuma pieprasījuma;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. prasa izveidot Eiropas Algoritmisko 
sistēmu tirgus uzraudzības padomi, kas 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un nepieļautu iekšējā tirgus 
sadrumstalotību, pieņemtu lēmumus ar 
kvalificētu balsu vairākumu un aizklāti, ja 
tiek pieņemti dažādi lēmumi par 
algoritmiskajām sistēmām, kuras izmanto 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā arī pēc 
valsts iestāžu vairākuma pieprasījuma;

13. prasa izveidot Eiropas Algoritmisko 
sistēmu tirgus padomdevēju komiteju, 
kuras sastāvā būtu valstu kompetento 
iestāžu, Komisijas un attiecīgo ES 
aģentūru, piemēram, ENISA, pārstāvji, 
lai veicinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un izvairītos no iekšējā tirgus 
sadrumstalotības, izdodot vadlīnijas un 
ieteikumus dalībvalstu iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. prasa izveidot Eiropas Algoritmisko 
sistēmu tirgus uzraudzības padomi, kas 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un nepieļautu iekšējā tirgus 
sadrumstalotību, pieņemtu lēmumus ar 
kvalificētu balsu vairākumu un aizklāti, ja 
tiek pieņemti dažādi lēmumi par 
algoritmiskajām sistēmām, kuras izmanto 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā arī pēc 
valsts iestāžu vairākuma pieprasījuma;

13. prasa Eiropas Mākslīgā intelekta 
aģentūras ietvaros izveidot Eiropas 
Algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
padomi, kas nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un nepieļautu 
iekšējā tirgus sadrumstalotību, pieņemtu 
lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu un 
aizklāti, ja tiek pieņemti dažādi lēmumi par 
algoritmiskajām sistēmām, kuras izmanto 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā arī pēc 
valsts iestāžu vairākuma pieprasījuma;
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Or. en

Grozījums Nr. 126
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. prasa izveidot Eiropas Algoritmisko 
sistēmu tirgus uzraudzības padomi, kas 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un nepieļautu iekšējā tirgus 
sadrumstalotību, pieņemtu lēmumus ar 
kvalificētu balsu vairākumu un aizklāti, ja 
tiek pieņemti dažādi lēmumi par 
algoritmiskajām sistēmām, kuras izmanto 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā arī pēc 
valsts iestāžu vairākuma pieprasījuma;

13. prasa izveidot Eiropas Algoritmisko 
sistēmu tirgus uzraudzības padomi, kas 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un nepieļautu iekšējā tirgus 
sadrumstalotību, pieņemtu lēmumus ar 
kvalificētu balsu vairākumu un aizklāti, ja 
tiek pieņemti dažādi lēmumi par 
algoritmiskajām sistēmām, kuras izmanto 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, kā arī pēc 
valsts vai reģionālo iestāžu vairākuma 
pieprasījuma;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a atzīst Mākslīgā intelekta augsta 
līmeņa ekspertu grupas vērtīgos 
rezultātus, jo īpaši “Uzticama mākslīgā 
intelekta ētikas vadlīnijas”; ierosina, ka šī 
grupa, kuras sastāvā ir akadēmisko 
aprindu, pilsoniskās sabiedrības un 
nozares pārstāvji, kā arī Eiropas Mākslīgā 
intelekta alianse, varētu sniegt speciālās 
zināšanas Eiropas tirgus uzraudzības 
konsultatīvajai komitejai algoritmisko 
sistēmu jautājumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 128
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a uzskata, ka Eiropas ētiskās 
atbilstības sertifikācija būtu jāizstrādā tā, 
lai informētu patērētājus par produkta vai 
pakalpojuma ar algoritmisko komponentu 
riska līmeni, kā arī par tā uzticamību, 
ņemot vērā ētikas principus un visas citas 
prasības, kas pamatojas uz attiecīgajiem 
Savienības tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a uzsver, ka ir jāstiprina valstu 
tirgus uzraudzības iestāžu spējas, prasmes 
un kompetence MI, lietu interneta un citu 
saistīto tehnoloģiju jomā, kā arī zināšanas 
par to specifiskajiem riskiem;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

13.a aicina atjaunināt Eiropas 
konkurences un publiskā iepirkuma 
tiesību aktus, lai veicinātu Eiropā bāzētu 
pasaules mēroga aktoru parādīšanos;

Or. fr

Grozījums Nr. 131
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
13.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.b aicina stimulēt globāla mēroga 
uzņēmumus pārcelt daļu darbvietu, 
pētniecības un digitālās sistēmas un 
ražošanas uz Eiropu, ja tie vēlas pilnībā 
piekļūt Eiropas tirgum;

Or. fr

Grozījums Nr. 132
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
13.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.c aicina Eiropas teritoriju attīstībā 
un nodarbinātībā mākslīgā intelekta un 
robotikas nozarēs ievērot Eiropas un 
nacionālās preferences; uzsver, ka ir 
svarīgi kavēt stratēģisko uzņēmumu 
kontroles pārņemšanu no ārpuseiropas 
aktoru puses;

Or. fr
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Grozījums Nr. 133
Kateřina Konečná

Atzinuma projekts
5.a apakšvirsraksts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Vienlīdzība un nediskriminēšana

Or. en

Grozījums Nr. 134
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
13.d punkts (jauns) (pēc jaunā 5.a apakšvirsraksta)

Atzinuma projekts Grozījums

13.d uzsver, ka ir jānodrošina 
vienlīdzīga cieņa pret morālo vērtību un 
visu cilvēku cieņa. Tas ir vairāk nekā 
nediskriminēšana, kas pieļauj atšķirīgu 
situāciju nošķiršanu, pamatojoties uz 
objektīviem pamatojumiem. Mākslīgā 
intelekta kontekstā vienlīdzība nozīmē, ka 
sistēmas darbība nevar ģenerēt netaisnīgi 
aizspriedumainus rezultātus (piemēram, 
MI sistēmu apmācībā izmantotajiem 
datiem jābūt pēc iespējas iekļaujošiem un 
pārstāvošiem dažādas iedzīvotāju grupas); 
prasa pienācīgi aizsargāt potenciāli 
neaizsargātas personas un grupas, 
piemēram, darba ņēmējus, sievietes, 
personas ar invaliditāti, etniskās 
minoritātes, vecāka gadagājuma cilvēkus, 
bērnus, patērētājus vai citas personas, 
kurām draud atstumtība;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Kateřina Konečná
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Atzinuma projekts
13.e punkts (jauns) (pēc jaunā 5.a apakšvirsraksta)

Atzinuma projekts Grozījums

13.e norāda, ka jo īpaši dimensijā 
uzņēmumi – patērētāji sistēmām vajadzētu 
būt vērstām uz lietotāju un izstrādātām tā, 
lai visi cilvēki varētu izmantot MI 
produktus vai pakalpojumus neatkarīgi 
no viņu vecuma, dzimuma, spējām vai 
īpašībām. Šīs tehnoloģijas pieejamība 
personām ar invaliditāti, kuras ir 
pārstāvētas visās sabiedrības grupās, ir 
īpaši svarīga. MI sistēmām nevajadzētu 
būt ar vienādu pieeju visiem, un tajās 
būtu jāņem vērā visplašākajam 
iespējamam lietotāju lokam paredzēto 
pakalpojumu un produktu izstrādes 
principi, ievērojot attiecīgos pieejamības 
standartus. Tas nodrošinās visu cilvēku 
vienlīdzīgu piekļuvi un aktīvu līdzdalību 
esošajās un topošajās ar datoru 
starpniecību veiktajās cilvēka darbībās un 
attiecībā uz palīgtehnoloģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.a Priekšlikuma principi un mērķi ir 
šādi.
1. Patiesa digitālā vienotā tirgus izveidei 
vajadzīga pilnīga saskaņošana, pieņemot 
regulu.
2. Attiecībā uz algoritmiskajām sistēmām, 
kas tiek uzskatītas par augstāka riska 
sistēmām, būtiski ir horizontāli 
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piemērojami aizsardzības pasākumi 
neatkarīgi no nozaru specifiskajiem 
noteikumiem.
3. Horizontālajai regulai būtu jābalstās uz 
Eiropas regulējumu par lietotāju un 
patērētāju tiesībām un jānodrošina to 
īstenošana, jo īpaši privātuma aizsardzība, 
nediskriminēšana, cieņa, taisnīguma, 
vārda brīvība un tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārdā
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Atzinuma projekts
14.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.b Algoritmisko sistēmu riska 
noteikšana gaidāmajā horizontālajā 
regulā par mākslīgo intelektu būtu 
jābalsta uz iespējamā kaitējuma smaguma 
un tā rašanās iespējamības kombināciju. 
Algoritmiskās sistēmas paaugstināta riska 
potenciāls ir jāpapildina ar lielāku 
reglamentējošu iejaukšanos. Attiecībā uz 
algoritmiskajām sistēmām zemākajā riska 
kategorijā papildu juridiskās saistības 
nebūtu jāpiemēro. Lai noteiktu lietojuma 
vai piemērošanas jomas riska potenciālu, 
būtu jāizmanto iepriekš noteikts kritēriju 
kopums. Šajos kritērijos būtu jāiekļauj 
turpmāk minētie elementi.
1. Savākto un apstrādāto datu kvalitāte un 
integritāte.
2. Iespējamā tiesību pārkāpuma 
intensitāte, ņemot vērā:
a) iespējamā nodarītā kaitējuma 
nopietnību;



PE652.393v01-00 74/74 AM\1205570LV.docx

LV

b) skarto cilvēku skaitu;
c) iespējamais summārais kaitējums, jo, 
no vienas puses, var būt īpaši intensīvi 
individuāli tiesību pārkāpumu gadījumi 
un, no otras puses, var būt īpaši bieži 
maznozīmīgi tiesību pārkāpumi, kuru 
summārais kaitējums ir sociāli nozīmīgs.
3. Ietekme uz pamattiesībām un brīvībām.
4. Ietekme uz sabiedrību un vidi, tostarp:
a) materiālais/monetārais kaitējums un 
ietekme uz indivīdu vai grupu labklājību, 
piemēram, resursu sadalē vai piekļuvē 
tirgiem;
b) sociālā ietekme, piemēram, sociālā, 
psiholoģiskā, kultūras un ekonomiskā 
dimensija;
c) sistēmiskais nozīmīgums sabiedrības 
darbībai un demokrātijai, piemēram, 
vēlēšanas, sabiedriskās domas veidošana 
vai sociāli noderīgas infrastruktūras 
izveide;
d) ietekme uz vides ilgtspēju, piemēram, 
enerģijas patēriņš, izejvielu izmantošana 
vai ietekme uz klimatu.
5. Kaitējuma rašanās iespējamība, 
tostarp:
a) algoritma loma lēmuma pieņemšanā;
b) ietekmēto personu atkarība, piemēram, 
privātā sektora pakalpojumi konkurences 
vidē salīdzinājumā ar sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, ko sniedz valsts vai tirgū 
dominējošs uzņēmums;
c) lēmuma seku atgriezeniskums.

Or. en


