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Emenda 1
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Abbozz ta' opinjoni
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

- Billi hemm tħassib serju li l-qafas 
legali attwali tal-Unjoni, inkluż l-acquis 
tad-dritt tal-konsumatur, il-leġiżlazzjoni 
dwar il-protezzjoni tad-data, is-sigurtà tal-
prodotti u l-leġiżlazzjoni dwar is-
sorveljanza tas-suq, mhuwiex adattat 
għall-iskop biex jiġu indirizzati b'mod 
effettiv ir-riskji maħluqa mill-intelliġenza 
artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji 
relatati u ma jipprovdix livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur kif rikjest fl-
Artikolu 38 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 2
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Abbozz ta' opinjoni
Kunsiderazzjoni 1b (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

- Billi gwida etika, bħall-prinċipji 
adottati mill-Grupp ta' Esperti ta' Livell 
Għoli dwar l-Intelliġenza Artifiċjali, 
tipprovdi punt ta' tluq tajjeb iżda mhijiex 
biżżejjed biex tiżgura li n-negozji jaġixxu 
b'mod ġust u jiggarantixxu protezzjoni 
tal-konsumatur effettiva;

Or. en
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Emenda 3
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Abbozz ta' opinjoni
Kunsiderazzjoni 1c (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

- Billi l-intelliġenza artifiċjali, ir-
robotika u t-teknoloġiji relatati jistgħu 
jpoġġu lill-konsumaturi f'riskju li jiġu 
manipulati u soġġetti għal trattament 
diskriminatorju u deċiżjonijiet arbitrarji, 
intrasparenti, u b'hekk jikkontribwixxu 
għal żieda fl-asimmetriji tal-poter bejn in-
negozji u l-konsumaturi, u b'hekk il-
konsumaturi jitqiegħdu f'pożizzjoni 
saħansitra aktar vulnerabbli;

Or. en

Emenda 4
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Abbozz ta' opinjoni
Kunsiderazzjoni 1d (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

- Billi proċessi trasparenti, 
responsabbli u inklużivi biex jiġu 
abbozzati, ippromulgati u evalwati politiki 
u leġiżlazzjoni applikabbli għat-tfassil, l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' sistemi 
algoritmiċi huma tal-akbar importanza 
biex jiġi żgurat li l-individwi kollha li 
huma affettwati direttament ikollhom 
sehem sinifikanti f'jekk u kif dawn is-
sistemi jintużaw, u fl-interess ta' min;

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
regolatorju tal-UE li japplika meta 
konsumaturi fl-Unjoni jkunu utenti ta' 
sistema algoritmika jew ikunu soġġetti 
għaliha, irrispettivament mill-post ta' 
stabbiliment tal-entitajiet li jiżviluppaw, 
ibigħu jew jużaw is-sistema;

1. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
regolatorju tal-UE li japplika meta 
konsumaturi fl-Unjoni jkunu utenti ta' 
sistema algoritmika jew ikunu soġġetti 
għaliha, irrispettivament mill-post ta' 
stabbiliment tal-entitajiet li jiżviluppaw, 
ibigħu jew jużaw is-sistema; barra minn 
hekk, jemmen li r-regoli stabbiliti 
għandhom japplikaw tul il-katina tal-
valur, jiġifieri l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-użu tat-teknoloġiji 
rilevanti u l-komponenti tagħhom u għall-
iżviluppaturi kollha, u għandhom 
jiggarantixxu l-ogħla livell ta' protezzjoni 
tal-konsumatur; jipproponi li dawn ir-
regoli jqisu l-lezzjonijiet meħuda mill-
adattament għar-Regolament 
(UE) 2016/6791a (GDPR), meqjus bħala 
parametru referenzjarju globali; iqis li n-
nomina ta' entità responsabbli fl-Unjoni 
(bħal rappreżentant awtorizzat) hija 
importanti għall-infurzar tagħha;
__________________
1a Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali u dwar il-moviment 
liberu ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
regolatorju tal-UE li japplika meta 
konsumaturi fl-Unjoni jkunu utenti ta' 
sistema algoritmika jew ikunu soġġetti 
għaliha, irrispettivament mill-post ta' 
stabbiliment tal-entitajiet li jiżviluppaw, 
ibigħu jew jużaw is-sistema;

1. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
regolatorju tal-UE tal-aspetti etiċi tal-
intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-
teknoloġiji relatati li japplika meta 
konsumaturi fl-Unjoni jkunu utenti ta' 
sistema algoritmika jew ikunu soġġetti 
għaliha, irrispettivament mill-post ta' 
stabbiliment tal-entitajiet li jiżviluppaw, 
ibigħu jew jużaw is-sistema sabiex 
jiżguraw iċ-ċertezza tad-dritt għan-negozji 
kif ukoll għaċ-ċittadini;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
regolatorju tal-UE li japplika meta 
konsumaturi fl-Unjoni jkunu utenti ta' 
sistema algoritmika jew ikunu soġġetti 
għaliha, irrispettivament mill-post ta' 
stabbiliment tal-entitajiet li jiżviluppaw, 
ibigħu jew jużaw is-sistema;

1. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
regolatorju tal-aspetti etiċi tal-UE li 
japplika meta konsumaturi fl-Unjoni jkunu 
utenti ta' sistema algoritmika jew ikunu 
soġġetti għaliha, irrispettivament mill-post 
ta' stabbiliment tal-entitajiet li jiżviluppaw, 
ibigħu jew jużaw is-sistema;

Or. en
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Emenda 8
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
regolatorju tal-UE li japplika meta 
konsumaturi fl-Unjoni jkunu utenti ta' 
sistema algoritmika jew ikunu soġġetti 
għaliha, irrispettivament mill-post ta' 
stabbiliment tal-entitajiet li jiżviluppaw, 
ibigħu jew jużaw is-sistema;

1. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
regolatorju tal-UE li japplika meta 
konsumaturi fl-Unjoni jiġu diretti lejn jew 
immirati minn sistema algoritmika, 
irrispettivament mill-post ta' stabbiliment 
tal-entitajiet li jiżviluppaw, ibigħu jew 
jużaw is-sistema;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-qafas għandu japplika 
għal sistemi algoritmiċi, inklużi l-oqsma 
tal-intelliġenza artifiċjali, it-tagħlim 
awtomatiku, it-tagħlim profond, il-proċessi 
awtomatizzati ta' teħid ta' deċiżjonijiet u r-
robotika;

2. Jinnota li l-qafas għandu japplika 
għal sistemi algoritmiċi, inklużi l-oqsma 
tal-intelliġenza artifiċjali (IA), l-internet 
tal-oġġetti (IoT), it-tagħlim awtomatiku, it-
tagħlim profond, il-proċessi awtomatizzati 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet u r-robotika; 
jinnota wkoll li għandhom jiġu żviluppati 
sistemi ta' riferiment biex jgħinu 
jispjegaw dawk is-sistemi lill-konsumaturi 
kull meta jippreżentaw kumplessità jew 
jikkostitwixxu deċiżjonijiet li jħallu impatt 
fuq ħajjithom b'mod sinifikanti;

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-qafas għandu japplika 
għal sistemi algoritmiċi, inklużi l-oqsma 
tal-intelliġenza artifiċjali, it-tagħlim 
awtomatiku, it-tagħlim profond, il-proċessi 
awtomatizzati ta' teħid ta' deċiżjonijiet u r-
robotika;

2. Jinnota li l-qafas għandu japplika 
għal sistemi algoritmiċi, inklużi l-oqsma 
tal-intelliġenza artifiċjali, it-tagħlim 
awtomatiku, it-tagħlim profond, il-proċessi 
awtomatizzati u assistiti ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet u r-robotika;

Or. en

Emenda 11
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-qafas għandu japplika 
għal sistemi algoritmiċi, inklużi l-oqsma 
tal-intelliġenza artifiċjali, it-tagħlim 
awtomatiku, it-tagħlim profond, il-proċessi 
awtomatizzati ta' teħid ta' deċiżjonijiet u r-
robotika;

2. Jinnota li l-qafas regolatorju 
għandu japplika għal sistemi algoritmiċi, 
inklużi l-oqsma tal-intelliġenza artifiċjali, 
it-tagħlim awtomatiku, it-tagħlim profond, 
il-proċessi awtomatizzati ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet u r-robotika;

Or. en
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Emenda 12
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li l-qafas għandu japplika 
għal sistemi algoritmiċi, inklużi l-oqsma 
tal-intelliġenza artifiċjali, it-tagħlim 
awtomatiku, it-tagħlim profond, il-proċessi 
awtomatizzati ta' teħid ta' deċiżjonijiet u r-
robotika;

2. Jinnota li l-qafas għandu japplika 
għal sistemi algoritmiċi, inklużi l-oqsma 
tal-intelliġenza artifiċjali, it-tagħlim 
awtomatiku, is-sistemi bbażati fuq ir-
regoli, il-proċessi awtomatizzati ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet u r-robotika;

Or. en

Emenda 13
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jemmen li l-Kummissjoni 
għandha tlesti rieżami sħiħ tal-
leġiżlazzjoni eżistenti sabiex tidentifika 
lakuni leġiżlattivi; jenfasizza f'dan ir-
rigward il-leġiżlazzjoni estensiva diġà fis-
seħħ li tiggarantixxi, pereżempju, li l-
prodotti u s-servizzi mqiegħda fis-suq tal-
Unjoni huma sikuri u ma jagħmlux ħsara 
lin-nies, jirrispettaw il-privatezza tagħhom 
u jsegwu regoli ambjentali stretti; 
jistieden lill-Kummissjoni toqgħod lura 
milli tadotta att leġiżlattiv li jirdoppja, 
jirkeb fuq jew imur kontra dawk il-
leġiżlazzjonijiet speċifiċi għas-settur;

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza li qafas regolatorju tal-
UE dwar l-IA għandu jkollu approċċ 
iċċentrat fuq il-bniedem u jwassal għall-
iżvilupp ta' sistemi li jinkorporaw il-valuri 
etiċi Ewropej mid-disinn; iqis li qafas 
regolatorju tal-UE li jiffoka fuq il-valuri 
Ewropej ikun valur miżjud li jipprovdi lill-
Ewropa b'vantaġġ kompetittiv uniku u 
jagħti kontribut sinifikanti lill-benesseri u 
l-prosperità taċ-ċittadini u n-negozji 
Ewropej, u jagħti spinta lis-suq intern 
tagħna;

Or. en

Emenda 15
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jirrimarka li l-qafas leġiżlattiv 
introdott bid-Deċiżjoni 
Nru 768/2008/EC1a jipprevedi lista 
armonizzata ta' obbligi għall-produtturi, l-
importaturi u d-distributuri, jinkoraġġixxi 
l-użu ta' standards u jipprevedi diversi 
livelli ta' kontroll skont kemm hu 
perikoluż il-prodott; iqis li dan il-qafas 
għandu japplika wkoll għal prodotti ta' 
IA;
__________________
1a Id-Deċiżjoni 768/2008/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u li 
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tħassar id-Deċiżjoni 93/465/KEE (ĠU 
L 218, 13.8.2008, p. 82).

Or. en

Emenda 16
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jenfasizza li qafas etiku ta' IA 
huwa valur miżjud għall-promozzjoni tal-
innovazzjoni fis-suq;

Or. en

Emenda 17
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2c. Iqis li biex il-leġiżlazzjoni futura 
tkun tapplika, l-obbligi legali jeħtieġ li 
jkunu preċiżi ħafna u jevitaw li jirreferu 
għal prinċipji ġenerali sabiex jiġi żgurat li 
dawn ikunu jistgħu jiġu implimentati 
mill-operaturi ekonomiċi;

Or. en
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Emenda 18
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2d. Iqis li regoli obbligatorji fir-
rigward tal-qafas regolatorju ta' aspetti 
etiċi għandhom ikunu limitati għal 
prattiki li bla dubju jfixklu d-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali;

Or. en

Emenda 19
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell 
ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-
riskju l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm 
ebda obbligu legali addizzjonali; sistemi 
algoritmiċi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil 
individwu, ikollhom impatt fuq l-aċċess 
ta' individwu għar-riżorsi, jew 
jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tiegħu fis-
soċjetà m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-
approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi 
regoli ċari u trasparenti;

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur dwar l-aspetti etiċi 
għandu jsegwi approċċ differenzjat ibbażat 
fuq ir-riskju, abbażi tal-ħsara potenzjali 
għall-individwu kif ukoll għas-soċjetà 
inġenerali, filwaqt li jitqies il-kuntest tal-
użu speċifiku tas-sistema algoritmika; l-
obbligi legali għandhom jiżdiedu 
gradwalment mal-livell ta' riskju 
identifikat; fil-kategoriji tar-riskju l-aktar 
baxx, m'għandu jkun hemm ebda obbligu 
legali addizzjonali; l-approċċ ibbażat fuq 
ir-riskju għandu jsegwi regoli ċari u 
trasparenti;

Or. en

Emenda 20
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell 
ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-riskju 
l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm ebda 
obbligu legali addizzjonali; sistemi 
algoritmiċi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil 
individwu, ikollhom impatt fuq l-aċċess 
ta' individwu għar-riżorsi, jew 
jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tiegħu fis-
soċjetà m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-
approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi 
regoli ċari u trasparenti;

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, bi kriterji 
u indikaturi ċari, segwiti minn 
valutazzjoni imparzjali u regolata abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell 
ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-riskju 
l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm ebda 
obbligu legali addizzjonali; dan l-approċċ 
ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi regoli 
ċari u trasparenti;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell 
ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-riskju 
l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm ebda 
obbligu legali addizzjonali; sistemi 

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali jew il-ksur tad-drittijiet 
għall-individwu kif ukoll għas-soċjetà 
inġenerali, filwaqt li jitqies il-kuntest tal-
użu speċifiku tas-sistema algoritmika; l-
obbligi legali u r-rekwiżiti ta' 
ċertifikazzjoni għandhom jiżdiedu 
gradwalment mal-livell ta' riskju 
identifikat; fil-kategorija tar-riskju l-aktar 
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algoritmiċi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil 
individwu, ikollhom impatt fuq l-aċċess ta' 
individwu għar-riżorsi, jew jikkonċernaw 
il-parteċipazzjoni tiegħu fis-soċjetà 
m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-
approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi 
regoli ċari u trasparenti;

baxx, m'għandu jkun hemm ebda obbligu 
legali addizzjonali u sistemi ta' 
ċertifikazzjoni jew ta' tikkettar għandhom 
ikunu fuq bażi volontarja; sistemi 
algoritmiċi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil 
individwu jew jikkawżaw ksur potenzjali 
tad-drittijiet ta' individwu, ikollhom impatt 
fuq l-aċċess ta' individwu għar-riżorsi, jew 
jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tiegħu fis-
soċjetà m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-
approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi 
regoli ċari u trasparenti, u jipprovdi 
ċertezza tad-dritt suffiċjenti filwaqt li 
jibqa' validu fil-futur;

Or. en

Emenda 22
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell 
ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-riskju 
l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm ebda 
obbligu legali addizzjonali; sistemi 
algoritmiċi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil 
individwu, ikollhom impatt fuq l-aċċess ta' 
individwu għar-riżorsi, jew jikkonċernaw 
il-parteċipazzjoni tiegħu fis-soċjetà 
m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-
approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi 

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell 
ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-riskju 
l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm ebda 
obbligu legali addizzjonali, filwaqt li l-
applikazzjonijiet li jinsabu fl-ogħla 
kategorija ta' riskju għandhom jitqiesu 
illegali; sistemi algoritmiċi li jistgħu 
jagħmlu l-ħsara lil individwu, ikollhom 
impatt fuq l-aċċess ta' individwu għar-
riżorsi, jew jikkonċernaw il-parteċipazzjoni 
tiegħu fis-soċjetà m'għandhomx jitqiesu li 
huma fil-kategorija tar-riskju l-aktar baxx; 
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regoli ċari u trasparenti; dan l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu 
jsegwi regoli ċari u trasparenti; il-
valutazzjoni tar-riskju ta' sistema 
speċifika għandha tkun soġġetta għal 
evalwazzjoni mill-ġdid regolari;

Or. en

Emenda 23
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell 
ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-riskju 
l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm ebda 
obbligu legali addizzjonali; sistemi 
algoritmiċi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil 
individwu, ikollhom impatt fuq l-aċċess ta' 
individwu għar-riżorsi, jew jikkonċernaw 
il-parteċipazzjoni tiegħu fis-soċjetà 
m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-
approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi 
regoli ċari u trasparenti;

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur possibbli għandu 
jiffaċilita l-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
ta' sistemi algoritmiċi sikuri u affidabbli u 
li għandu jsegwi approċċ differenzjat 
ibbażat fuq ir-riskju, abbażi tal-ħsara 
potenzjali għall-individwu kif ukoll għas-
soċjetà inġenerali, filwaqt li jitqies il-
kuntest tal-użu speċifiku tas-sistema 
algoritmika; l-obbligi legali għandhom 
jiżdiedu gradwalment mal-livell ta' riskju 
bażiku, sostanzjali jew għoli identifikat; 
fil-kategorija tar-riskju l-aktar baxx, 
m'għandu jkun hemm ebda obbligu legali 
addizzjonali; sistemi algoritmiċi li jistgħu 
jagħmlu l-ħsara lil individwu, ikollhom 
impatt fuq l-aċċess ta' individwu għar-
riżorsi, jew jikkonċernaw il-parteċipazzjoni 
tiegħu fis-soċjetà m'għandhomx jitqiesu li 
huma fil-kategorija tar-riskju l-aktar baxx; 
dan l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu 
jsegwi regoli ċari u trasparenti;

Or. en
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Emenda 24
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell 
ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-
riskju l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm 
ebda obbligu legali addizzjonali; sistemi 
algoritmiċi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil 
individwu, ikollhom impatt fuq l-aċċess ta' 
individwu għar-riżorsi, jew jikkonċernaw 
il-parteċipazzjoni tiegħu fis-soċjetà 
m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-
approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi 
regoli ċari u trasparenti;

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu biss skont il-livell ta' 
riskju evidenzjat; fil-kategorija tar-riskju l-
aktar baxx, m'għandu jkun hemm ebda 
obbligu legali addizzjonali; sistemi 
algoritmiċi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil 
individwu, ikollhom impatt fuq l-aċċess ta' 
individwu għar-riżorsi, jew jikkonċernaw 
il-parteċipazzjoni tiegħu fis-soċjetà 
m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-
approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi 
regoli ċari u trasparenti;

Or. en

Emenda 25
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell 
ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-riskju 

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà kollha, filwaqt li jitqies 
il-kuntest tal-użu speċifiku tas-sistema 
algoritmika; l-obbligi legali għandhom 
jiżdiedu gradwalment mal-livell ta' riskju 
identifikat; fil-kategorija tar-riskju l-aktar 
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l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm ebda 
obbligu legali addizzjonali; sistemi 
algoritmiċi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil 
individwu, ikollhom impatt fuq l-aċċess ta' 
individwu għar-riżorsi, jew jikkonċernaw 
il-parteċipazzjoni tiegħu fis-soċjetà 
m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-
approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi 
regoli ċari u trasparenti;

baxx, m'għandu jkun hemm ebda obbligu 
legali addizzjonali; sistemi algoritmiċi li 
jistgħu jagħmlu l-ħsara lil individwu, 
ikollhom impatt fuq l-aċċess ta' individwu 
għar-riżorsi, jew jikkonċernaw il-
parteċipazzjoni tiegħu fis-soċjetà 
m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-
approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi 
regoli ċari u trasparenti;

Or. en

Emenda 26
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell 
ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-riskju 
l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm ebda 
obbligu legali addizzjonali; sistemi 
algoritmiċi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil 
individwu, ikollhom impatt fuq l-aċċess ta' 
individwu għar-riżorsi, jew jikkonċernaw 
il-parteċipazzjoni tiegħu fis-soċjetà 
m'għandhomx jitqiesu li huma fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-
approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu jsegwi 
regoli ċari u trasparenti;

3. Jenfasizza li kwalunkwe 
regolament futur għandu jsegwi approċċ 
differenzjat ibbażat fuq ir-riskju, abbażi 
tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif 
ukoll għas-soċjetà inġenerali, filwaqt li 
jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-
sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell 
ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-riskju 
l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm obbligu 
ta' tikkettar; sistemi algoritmiċi li jistgħu 
jagħmlu l-ħsara lil individwu, ikollhom 
impatt fuq l-aċċess ta' individwu għar-
riżorsi, jew jikkonċernaw il-parteċipazzjoni 
tiegħu fis-soċjetà m'għandhomx jitqiesu li 
huma fil-kategorija tar-riskju l-aktar baxx; 
dan l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu 
jsegwi regoli ċari u trasparenti;

Or. en
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Emenda 27
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jemmen li qabel ma jitressqu 
proposti leġiżlattivi ġodda possibbli, il-
Kummissjoni għandha tiskrutinizza l-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni li diġà 
teżisti u l-infurzar tagħha, kif ukoll miżuri 
awtoregolatorji; jenfasizza li kwalunkwe 
proposta leġiżlattiva relatata ma' sistemi 
algoritmiċi m'għandhiex tfixkel l-
emerġenza ta' "unicorns", negozji ġodda 
u SMEs b'teknoloġija avvanzata fl-
Ewropa jew tipprevjeni lil kumpaniji 
Ewropej milli jadottaw u jimplimentaw l-
IA jew soluzzjonijiet oħra u li tali proposti 
għandhom iqisu l-kuntest tal-perjodu ta' 
kriżi wara l-COVID-19; itenni li l-objettiv 
ewlieni għandu jkun li jiġi rilaxxat il-
potenzjal tas-sistemi algoritmiċi fl-Unjoni 
kollha u biex tiżdied il-kompetittività tal-
kumpaniji Ewropej fuq skala globali;

Or. en

Emenda 28
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li qafas ta' aspetti etiċi 
għandu jinkludi dispożizzjonijiet li jservu 
ta' referenza għall-inġiniera, l-
iżviluppaturi, il-kumpaniji u operaturi 
oħra, bl-għan aħħari li jiġu promossi l-
implimentazzjoni, il-bejgħ u l-użu 
responsabbli u etiku tal-IA, ir-robotika u 
t-teknoloġiji relatati, kif ukoll għall-
iżvilupp ta' standards tekniċi u proċeduri 
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ta' ċertifikazzjoni fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 29
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jitlob li l-qafas jipprojbixxi l-
implimentazzjoni jew l-użu mill-Istati 
Membri ta' teknoloġiji ta' rikonoxximent 
remot, bħal rikonoxximent bijometriku li 
jidentifika awtomatikament l-individwi, 
anke għall-fini ta' rispons għal emerġenza 
nazzjonali;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jemmen li l-prinċipji etiċi 
għandhom ikunu l-bażi għal sistema 
Ewropea armonizzata ta' klassifikazzjoni 
tar-riskju u obbligi legali relatati;

Or. en

Emenda 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
etiku u regolatorju li jinkludi b'mod 
partikolari dispożizzjonijiet dwar il-kwalità 
ta' settijiet ta' data użati f'sistemi 
algoritmiċi, speċjalment fir-rigward tar-
rappreżentattività tad-data ta' taħriġ użata, 
dwar it-tneħħija tal-preġudizzju mis-
settijiet ta' data, kif ukoll dwar l-algoritmi 
nfushom, u dwar l-istandards tad-data u l-
aggregazzjoni;

4. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
etiku u regolatorju, li jinkludi b'mod 
partikolari dispożizzjonijiet dwar il-kwalità 
ta' settijiet ta' data użati f'sistemi 
algoritmiċi b'rabta mal-finijiet tal-użu 
tiegħu, speċjalment fir-rigward tar-
rappreżentattività tad-data ta' taħriġ użata, 
dwar it-tneħħija tal-preġudizzju mis-
settijiet ta' data, kif ukoll dwar l-algoritmi 
nfushom, u dwar l-istandards tad-data u l-
aggregazzjoni; jenfasizza li dawk is-
settijiet ta' data għandhom jiġu awditjati u 
jsiru disponibbli għall-awtoritajiet 
kompetenti kull meta jintalbu jiżguraw l-
idoneità tagħhom mal-prinċipji esposti 
preċedentement;

Or. en

Emenda 32
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
etiku u regolatorju li jinkludi b'mod 
partikolari dispożizzjonijiet dwar il-kwalità 
ta' settijiet ta' data użati f'sistemi 
algoritmiċi, speċjalment fir-rigward tar-
rappreżentattività tad-data ta' taħriġ użata, 
dwar it-tneħħija tal-preġudizzju mis-
settijiet ta' data, kif ukoll dwar l-algoritmi 
nfushom, u dwar l-istandards tad-data u l-
aggregazzjoni;

4. Josserva li d-disponibbiltà u l-
kwalità tad-data huma essenzjali biex jiġu 
indirizzati r-riskji li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tas-sistemi algoritmiċi; 
jissottolinja l-importanza ta' qafas etiku u 
regolatorju li jinkludi b'mod partikolari 
dispożizzjonijiet dwar il-kwalità ta' settijiet 
ta' data użati f'sistemi algoritmiċi, 
speċjalment fir-rigward tar-
rappreżentattività tad-data ta' taħriġ użata, 
dwar it-tneħħija tal-preġudizzju mis-
settijiet ta' data, kif ukoll dwar l-algoritmi 
nfushom, u dwar l-istandards tad-data u l-
aggregazzjoni;
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Or. en

Emenda 33
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
etiku u regolatorju li jinkludi b'mod 
partikolari dispożizzjonijiet dwar il-
kwalità ta' settijiet ta' data użati f'sistemi 
algoritmiċi, speċjalment fir-rigward tar-
rappreżentattività tad-data ta' taħriġ użata, 
dwar it-tneħħija tal-preġudizzju mis-
settijiet ta' data, kif ukoll dwar l-algoritmi 
nfushom, u dwar l-istandards tad-data u l-
aggregazzjoni;

4. Jissottolinja l-importanza li 
jintużaw ammonti kbar ta' data ta' kwalità 
għolja biex jiġu mħarrġa s-sistemi tal-IA; 
jenfasizza li qafas etiku regolatorju 
għandu jinkludi dispożizzjonijiet dwar il-
kwalità ta' settijiet ta' data użati f'sistemi 
algoritmiċi, pereżempju fir-rigward tar-
rappreżentattività tad-data ta' taħriġ użata, 
dwar it-tneħħija tal-preġudizzju mis-
settijiet ta' data, kif ukoll dwar l-algoritmi 
nfushom, u dwar l-istandards tad-data u l-
aggregazzjoni;

Or. en

Emenda 34
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
etiku u regolatorju li jinkludi b'mod 
partikolari dispożizzjonijiet dwar il-kwalità 
ta' settijiet ta' data użati f'sistemi 
algoritmiċi, speċjalment fir-rigward tar-
rappreżentattività tad-data ta' taħriġ użata, 
dwar it-tneħħija tal-preġudizzju mis-
settijiet ta' data, kif ukoll dwar l-algoritmi 
nfushom, u dwar l-istandards tad-data u l-
aggregazzjoni;

4. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
tal-aspetti etiċi li jinkludi b'mod partikolari 
dispożizzjonijiet dwar il-kwalità ta' settijiet 
ta' data użati f'sistemi algoritmiċi, 
speċjalment fir-rigward tar-
rappreżentattività tad-data ta' taħriġ użata, 
dwar it-tneħħija tal-preġudizzju mis-
settijiet ta' data, u dwar l-istandards tad-
data u l-aggregazzjoni;

Or. en
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Emenda 35
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, 
Pascal Arimont

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
etiku u regolatorju li jinkludi b'mod 
partikolari dispożizzjonijiet dwar il-kwalità 
ta' settijiet ta' data użati f'sistemi 
algoritmiċi, speċjalment fir-rigward tar-
rappreżentattività tad-data ta' taħriġ 
użata, dwar it-tneħħija tal-preġudizzju 
mis-settijiet ta' data, kif ukoll dwar l-
algoritmi nfushom, u dwar l-istandards 
tad-data u l-aggregazzjoni;

4. Jissottolinja l-importanza ta' qafas 
etiku u regolatorju li jinkludi b'mod 
partikolari dispożizzjonijiet dwar il-kwalità 
ta' settijiet ta' data użati f'sistemi 
algoritmiċi, speċjalment fir-rigward ta' 
settijiet ta' data ta' kwalità għolja u, fejn 
possibbli, mingħajr preġudizzju sabiex 
jittejbu r-riżultati tas-sistemi algoritmiċi u 
tingħata spinta lill-fiduċja u l-
aċċettazzjoni tal-konsumatur;

Or. en

Emenda 36
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza li s-sikurezza tal-utent, 
is-sigurtà tad-data, il-protezzjoni ta' data 
personali u tħassib etiku f'daqqa se 
jiddeterminaw l-aċċettazzjoni pubblika u 
l-penetrazzjoni konsegwenti tas-suq ta' 
sistemi awtomatizzati; jenfasizza li l-
awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet 
interessati privati se jkollhom bżonn 
jipprovdu tweġibiet kredibbli għal dan it-
tħassib kollu kif ukoll jagħtu prova tal-
benefiċċji ambjentali, ekonomiċi, soċjali u 
ta' sikurezza tal-IA sabiex tinkiseb fiduċja 
pubblika;

Or. en
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Emenda 37
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jirrimarka li qafas ta' aspetti etiċi 
tal-intelliġenza artifiċjali, tar-robotika u 
ta' teknoloġiji oħra għandhom jipprevedu 
b'mod partikolari miżuri u standards 
legalment vinkolanti biex jiġu evitati 
prattiki minn atturi privati u pubbliċi 
involuti li jistgħu jimminaw id-drittijiet u 
l-libertajiet fundamentali, sabiex jiġi 
pprovdut l-ogħla livell ta' protezzjoni tal-
konsumatur u jiġi żgurat l-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet affidabbli, etiċi u 
teknikament robusti fis-Suq Uniku;

Or. en

Emenda 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza l-importanza li, 
preferibbilment, l-ipproċessar tad-data 
personali Ewropea jsir fl-Ewropa.

Or. fr

Emenda 39
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jinnota li s-sigurtà u l-privatezza 
tad-data jimmaterjalizzaw mat-tħassib 
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etiku rigward id-definizzjoni tad-data li 
għandha tinġabar, kif ukoll dwar is-
sjieda, il-kondiviżjoni, il-ħżin u l-fini 
tagħha; jinnota, barra minn hekk, li l-
etika se jkollha rwol ewlieni fid-
definizzjoni tal-qafas leġiżlattiv li jirregola 
l-użu u l-ġestjoni ta' tali data;

Or. en

Emenda 40
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4c. Itenni l-prinċipji Ewropej dwar is-
sjieda mill-individwi tad-data personali 
tagħhom u ta' kunsens espliċitu u 
infurmat li huwa meħtieġ qabel ma 
tintuża d-data personali kif minqux fil-
GDPR; jirrimarka li l-kunsens jimplika li 
l-individwi jifhmu għal liema skop se 
tintuża d-data tagħhom u li l-entitajiet li 
jużaw data personali fl-algoritmi 
għandhom ir-responsabbiltà li jiżguraw 
dan il-fehim;

Or. en

Emenda 41
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
id-dritt li jkunu infurmati b'mod li 
jinftiehem u aċċessibbli dwar l-eżistenza, 
il-proċess, u r-raġunament ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
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raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti;

bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti; jemmen li l-konsumaturi 
għandhom ikunu protetti wkoll bid-dritt li 
jitfu jew jillimitaw sistema ta' IA bl-użu 
ta' personalizzazzjoni fejn possibbli;

Or. en

Emenda 42
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti;

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-eżistenza 
u r-raġunament ta' sistemi algoritmiċi, 
dwar kif jistgħu jikkuntattjaw bniedem 
b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif id-
deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati u kkoreġuti;

Or. en

Emenda 43
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-konsumaturi 
għandhom ikunu infurmati adegwatament 
b'mod f'waqtu, imparzjali, li jinqara 
faċilment, standardizzat u aċċessibbli dwar 

5. Jissottolinja li l-fiduċja tal-
konsumatur hija essenzjali għall-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni tal-intelliġenza 
artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji 
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l-eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti;

relatati li jistgħu joħolqu riskji inerenti 
meta jkunu bbażati fuq algoritmi opaki u 
settijiet ta' data bi preġudizzju; jemmen li 
l-konsumaturi għandhom ikunu infurmati 
adegwatament b'mod f'waqtu, preċiż, li 
jinqara faċilment, standardizzat u 
aċċessibbli dwar l-eżistenza, il-proċess, il-
bażi loġika, ir-raġunament u l-eżitu 
possibbli ta' sistemi algoritmiċi, dwar kif 
jistgħu jikkuntattjaw bniedem b'setgħat 
deċiżjonali, u dwar kif id-deċiżjonijiet tas-
sistema jistgħu jiġu vverifikati, ikkontestati 
b'mod sinifikanti u kkoreġuti;

Or. en

Emenda 44
Arba Kokalari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti;

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti; jenfasizza l-importanza tal-
proporzjonalità fl-iżvilupp ta' qafas ta' 
trasparenza biex jiġu evitati piżijiet mhux 
meħtieġa fuq l-SMEs li joperaw f'setturi 
b'riskju baxx u biex jiġu protetti d-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti;

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu intiż u mhux intiż 
prevedibbli raġonevolment ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti; madankollu, din l-
informazzjoni ma għandhiex tipperikola 
s-sigrieti kummerċjali u vantaġġi 
kompetittivi oħra;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti;

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti; ifakkar li l-bnedmin dejjem 
iridu jkunu jistgħu jmorru kontra 
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deċiżjonijiet awtomatizzati li jkunu finali 
u permanenti;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti;

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, l-għanijiet jew il-finijiet, il-
proċess, il-bażi loġika, ir-raġunament u l-
eżitu possibbli u l-konsegwenzi għall-
konsumaturi ta' sistemi algoritmiċi, dwar 
kif jistgħu jikkuntattjaw bniedem b'setgħat 
deċiżjonali, u dwar kif id-deċiżjonijiet tas-
sistema jistgħu jiġu vverifikati, ikkontestati 
b'mod sinifikanti u kkoreġuti;

Or. en

Emenda 48
Kateřina Konečná

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament, jekk mitlub 
f'format offline, b'mod f'waqtu, imparzjali, 
li jinqara faċilment, standardizzat u 
aċċessibbli dwar l-eżistenza, il-proċess, il-
bażi loġika, ir-raġunament u l-eżitu 
possibbli ta' sistemi algoritmiċi, dwar kif 
jistgħu jikkuntattjaw bniedem b'setgħat 
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id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti;

deċiżjonali, u dwar kif id-deċiżjonijiet tas-
sistema jistgħu jiġu vverifikati, ikkontestati 
b'mod sinifikanti u kkoreġuti;

Or. en

Emenda 49
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti;

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-eżistenza 
ta' sistemi algoritmiċi, dwar kif jistgħu 
jikkuntattjaw bniedem b'setgħat 
deċiżjonali, u dwar kif id-deċiżjonijiet tas-
sistema jistgħu jiġu vverifikati, ikkontestati 
b'mod sinifikanti u kkoreġuti;

Or. en

Emenda 50
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, imparzjali, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 

5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom 
ikunu infurmati adegwatament b'mod 
f'waqtu, preċiż, li jinqara faċilment, 
standardizzat u aċċessibbli dwar l-
eżistenza, il-proċess, il-bażi loġika, ir-
raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi 
algoritmiċi, dwar kif jistgħu jikkuntattjaw 
bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif 
id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu jiġu 
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vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti;

vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u 
kkoreġuti;

Or. en

Emenda 51
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
indirizzati b'mod effettiv l-isfidi li jinħolqu 
minn sistemi algoritmiċi u li jiġi żgurat li 
l-konsumaturi jkollhom is-setgħa u l-
protezzjoni kif xieraq; jenfasizza l-ħtieġa 
li wieħed iħares lil hinn mill-prinċipji 
tradizzjonali ta' informazzjoni u ta' żvelar 
li fuqhom inbniet l-acquis tal-
konsumatur, peress li drittijiet tal-
konsumatur aktar b'saħħithom u 
limitazzjonijiet ċari dwar l-iżvilupp u l-użu 
ta' sistemi algoritmiċi ser ikunu meħtieġa 
biex jiżguraw li t-teknoloġija 
tikkontribwixxi biex il-ħajja tal-
konsumaturi tkun aħjar u tevolvi b'mod li 
jirrispetta d-drittijiet fundamentali u tal-
konsumatur u l-valuri Ewropej;

Or. en

Emenda 52
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata 
attenzjoni partikolari lil sitwazzjonijiet li 
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jinvolvu gruppi aktar vulnerabbli bħat-
tfal, il-persuni b'diżabilità, l-anzjani u 
oħrajn li storikament kienu żvantaġġati 
jew li jinsabu f'riskju ta' esklużjoni, u lil 
sitwazzjonijiet li huma kkaratterizzati 
minn asimmetriji ta' setgħa jew 
informazzjoni, bħal bejn min iħaddem u l-
ħaddiema, jew bejn in-negozji u l-
konsumaturi;

Or. en

Emenda 53
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Iqis li approċċ ta' disinn sensittiv 
għall-valur huwa meħtieġ ħafna biex 
jippermetti aċċettazzjoni soċjali mifruxa 
tal-IA għall-konsumaturi; iqis li l-valuri 
etiċi ta' ekwità, preċiżjoni, kunfidenzjalità 
u trasparenza għandhom ikunu l-bażi tal-
IA li f'dan il-kuntest jimplika li l-
operazzjonijiet tas-sistema ma jistgħux 
jiġġeneraw riżultati bi preġudizzji inġusti;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jemmen li huwa meħtieġ qafas 
legali Ewropew għal sistema ta' 
klassifikazzjoni tar-riskju u obbligi legali 
relatati biex tiġi żgurata protezzjoni 
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uniformi tal-konsumaturi Ewropej;

Or. en

Emenda 55
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jemmen li l-ispjegabbiltà hija 
kruċjali għall-bini u ż-żamma tal-fiduċja 
tal-utenti fis-sistemi tal-intelliġenza 
artifiċjali; dan jitlob li l-proċessi jkunu 
trasparenti, il-kapaċitajiet u l-għan tas-
sistemi tal-IA kkomunikati apertament, u 
d-deċiżjonijiet li jkunu spjegabbli lil dawk 
li huma affettwati b'mod dirett u indirett; 
jemmen li algoritmi "kaxxa sewda" li ma 
jipprovdux tali informazzjoni jridu jkunu 
rikjesti jipprovdu li s-sistema kollha kemm 
hi tirrispetta d-drittijiet fundamentali;

Or. en

Emenda 56
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Ifakkar fl-importanza li tiġi żgurata 
d-disponibbiltà ta' rimedji effettivi għall-
konsumaturi u jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw li jkunu disponibbli proċeduri 
aċċessibbli, affordabbli, indipendenti u 
effettivi biex jiggarantixxu rieżami 
imparzjali tal-allegazzjonijiet kollha ta' 
ksur tad-drittijiet tal-konsumatur permezz 

6. Ifakkar fl-importanza li tiġi żgurata 
d-disponibbiltà ta' rimedji effettivi għall-
konsumaturi u jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw li jkunu disponibbli proċeduri 
aċċessibbli, affordabbli, indipendenti u 
effettivi biex jiggarantixxu rieżami 
imparzjali tal-allegazzjonijiet kollha ta' 
ksur tad-drittijiet tal-konsumatur permezz 
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tal-użu ta' sistemi algoritmiċi, kemm jekk 
joriġinaw minn atturi tas-settur pubbliku 
kif ukoll jekk joriġinaw minn atturi tas-
settur privat;

tal-użu ta' sistemi algoritmiċi, kemm jekk 
joriġinaw minn atturi tas-settur pubbliku 
kif ukoll jekk joriġinaw minn atturi tas-
settur privat; iħeġġeġ li l-mekkaniżmi ta' 
soluzzjoni tat-tilwim u ta' rimedju kollettiv 
għandhom ikunu disponibbli kemm 
offline kif ukoll online għall-
konsumaturi, il-gruppi u l-entitajiet 
ġuridiċi, li jixtiequ jikkontestaw l-
introduzzjoni jew l-użu kontinwu ta' 
sistema b'potenzjal ta' ksur tad-drittijiet 
tal-konsumatur, jew li jirrimedjaw ksur 
tad-drittijiet;

Or. en

Emenda 57
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Ifakkar fl-importanza li tiġi żgurata 
d-disponibbiltà ta' rimedji effettivi għall-
konsumaturi u jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw li jkunu disponibbli proċeduri 
aċċessibbli, affordabbli, indipendenti u 
effettivi biex jiggarantixxu rieżami 
imparzjali tal-allegazzjonijiet kollha ta' 
ksur tad-drittijiet tal-konsumatur permezz 
tal-użu ta' sistemi algoritmiċi, kemm jekk 
joriġinaw minn atturi tas-settur pubbliku 
kif ukoll jekk joriġinaw minn atturi tas-
settur privat;

6. Ifakkar fl-importanza li tiġi żgurata 
d-disponibbiltà ta' rimedji effettivi għall-
konsumaturi u jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw li jkunu disponibbli proċeduri 
aċċessibbli, affordabbli, indipendenti u 
effettivi biex jiggarantixxu rieżami 
imparzjali tal-allegazzjonijiet kollha ta' 
ksur tad-drittijiet tal-konsumatur permezz 
tal-użu ta' sistemi algoritmiċi, kemm jekk 
joriġinaw minn atturi tas-settur pubbliku 
kif ukoll jekk joriġinaw minn atturi tas-
settur privat; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jiżguraw li l-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi jkollhom biżżejjed fondi biex 
jgħinu lill-konsumaturi jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom għal rimedju;

Or. en
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Emenda 58
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Ifakkar fl-importanza li tiġi żgurata 
d-disponibbiltà ta' rimedji effettivi għall-
konsumaturi u jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw li jkunu disponibbli proċeduri 
aċċessibbli, affordabbli, indipendenti u 
effettivi biex jiggarantixxu rieżami 
imparzjali tal-allegazzjonijiet kollha ta' 
ksur tad-drittijiet tal-konsumatur permezz 
tal-użu ta' sistemi algoritmiċi, kemm jekk 
joriġinaw minn atturi tas-settur pubbliku 
kif ukoll jekk joriġinaw minn atturi tas-
settur privat;

6. Ifakkar fl-importanza li tiġi żgurata 
d-disponibbiltà ta' rimedji effettivi għall-
konsumaturi u jistieden lill-Istati Membri u 
lill-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
nazzjonali jiżguraw li jkunu disponibbli 
proċeduri u strutturi ta' rieżami 
aċċessibbli, affordabbli, indipendenti u 
effettivi biex jiggarantixxu rieżami uman 
imparzjali tal-allegazzjonijiet kollha ta' 
ksur tad-drittijiet tal-konsumatur permezz 
tal-użu ta' sistemi algoritmiċi, kemm jekk 
joriġinaw minn atturi tas-settur pubbliku 
kif ukoll jekk joriġinaw minn atturi tas-
settur privat;

Or. en

Emenda 59
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma 
tkunx personali - u l-mudell imħarreġ 
għandhom ikunu pubbliċi b'mod 
awtomatiku, biex ikunu hemm 
trasparenza u l-possibbiltà ta' użu mill-
ġdid, fost għanijiet oħra, biex tiġi 
massimizzata l-kisba tas-Suq Uniku, u 
biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-
suq;

imħassar
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Or. fr

Emenda 60
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma 
tkunx personali - u l-mudell imħarreġ 
għandhom ikunu pubbliċi b'mod 
awtomatiku, biex ikunu hemm 
trasparenza u l-possibbiltà ta' użu mill-
ġdid, fost għanijiet oħra, biex tiġi 
massimizzata l-kisba tas-Suq Uniku, u 
biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-
suq;

imħassar

Or. en

Emenda 61
Arba Kokalari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma 
tkunx personali - u l-mudell imħarreġ 
għandhom ikunu pubbliċi b'mod 
awtomatiku, biex ikunu hemm 
trasparenza u l-possibbiltà ta' użu mill-
ġdid, fost għanijiet oħra, biex tiġi 
massimizzata l-kisba tas-Suq Uniku, u 
biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-
suq;

imħassar
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Or. en

Emenda 62
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma 
tkunx personali - u l-mudell imħarreġ 
għandhom ikunu pubbliċi b'mod 
awtomatiku, biex ikunu hemm trasparenza 
u l-possibbiltà ta' użu mill-ġdid, fost 
għanijiet oħra, biex tiġi massimizzata l-
kisba tas-Suq Uniku, u biex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq;

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
flimkien ma' standards ta' akkwist miftuħ 
u kkuntrattar miftuħ, il-kodiċi, id-data 
ġġenerata - sakemm ma tkunx personali - u 
l-mudell imħarreġ għandhom ikunu 
pubbliċi b'mod awtomatiku, biex ikun 
hemm trasparenza u l-possibbiltà ta' użu 
mill-ġdid, fost għanijiet oħra, biex tiġi 
massimizzata l-kisba tas-Suq Uniku, u biex 
tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma 
tkunx personali - u l-mudell imħarreġ 
għandhom ikunu pubbliċi b'mod 
awtomatiku, biex ikunu hemm trasparenza 
u l-possibbiltà ta' użu mill-ġdid, fost 
għanijiet oħra, biex tiġi massimizzata l-

7. Jenfasizza li meta fondi li joriġinaw 
minn sorsi pubbliċi jikkontribwixxu b'mod 
sinifikanti għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma 
tkunx personali - u l-mudell imħarreġ 
għandhom ikunu pubbliċi b'mod 
awtomatiku, biex ikun hemm trasparenza u 
l-possibbiltà ta' użu mill-ġdid, fost 
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kisba tas-Suq Uniku, u biex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq;

għanijiet oħra, biex tiġi massimizzata l-
kisba tas-Suq Uniku, u biex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq;

Or. en

Emenda 64
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma 
tkunx personali - u l-mudell imħarreġ 
għandhom ikunu pubbliċi b'mod 
awtomatiku, biex ikunu hemm 
trasparenza u l-possibbiltà ta' użu mill-
ġdid, fost għanijiet oħra, biex tiġi 
massimizzata l-kisba tas-Suq Uniku, u 
biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq;

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma 
tkunx personali - u l-mudell imħarreġ 
għandhom ikunu pubbliċi b'mod 
awtomatiku biex tiġi żgurata t-trasparenza 
u jiġi faċilitat l-użu mill-ġdid tagħhom 
biex titrawwen l-innovazzjoni; jenfasizza 
li b'dan il-mod, il-potenzjal sħiħ tas-Suq 
Uniku jista' jiġi sfruttat filwaqt li tiġi 
evitata l-frammentazzjoni tas-suq;

Or. en

Emenda 65
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma 
tkunx personali - u l-mudell imħarreġ 
għandhom ikunu pubbliċi b'mod 
awtomatiku, biex ikunu hemm trasparenza 
u l-possibbiltà ta' użu mill-ġdid, fost 

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma 
tkunx personali - u l-mudell imħarreġ 
għandhom ikunu aċċessibbli, biex ikun 
hemm trasparenza u l-possibbiltà ta' użu 
mill-ġdid, fost għanijiet oħra, biex tiġi 
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għanijiet oħra, biex tiġi massimizzata l-
kisba tas-Suq Uniku, u biex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq;

massimizzata l-kisba tas-Suq Uniku, u biex 
tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq;

Or. en

Emenda 66
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma 
tkunx personali - u l-mudell imħarreġ 
għandhom ikunu pubbliċi b'mod 
awtomatiku, biex ikunu hemm trasparenza 
u l-possibbiltà ta' użu mill-ġdid, fost 
għanijiet oħra, biex tiġi massimizzata l-
kisba tas-Suq Uniku, u biex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq;

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-
implimentazzjoni ta' sistema algoritmika, 
id-data ġġenerata - sakemm ma tkunx 
personali - u l-mudell imħarreġ għandhom 
ikunu pubbliċi b'mod awtomatiku, biex 
ikun hemm trasparenza u l-possibbiltà ta' 
użu mill-ġdid, fost għanijiet oħra, biex tiġi 
massimizzata l-kisba tas-Suq Uniku, u biex 
tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Ifakkar li huwa meħtieġ eżami tal-
qafas legali attwali tal-UE, inkluż l-acquis 
tal-liġi dwar il-konsumatur, il-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data, 
il-leġiżlazzjoni dwar ir-responsabbiltà 
għall-prodotti, is-sigurtà tal-prodotti u l-
leġiżlazzjoni dwar is-sorveljanza tas-suq, 
biex jiġi vverifikat li kapaċi tirrispondi 
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għall-emerġenza tal-IA u t-teħid ta' 
deċiżjonijiet awtomatizzati tagħha u li hija 
kapaċi tipprovdi livell għoli ta' protezzjoni 
tal-konsumatur;

Or. en

Emenda 68
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza li s-settijiet ta' data u l-
proċessi li jirriżultaw fid-deċiżjoni tas-
sistema ta' IA, inklużi dawk tal-ġbir tad-
data u t-tikkettar tad-data kif ukoll l-
algoritmi użati, għandhom jiġu 
dokumentati bl-aħjar standard possibbli 
biex jippermettu t-traċċabbiltà u żieda fit-
trasparenza; jenfasizza li dan japplika 
wkoll għad-deċiżjonijiet li jittieħdu mis-
sistema tal-IA;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza li ż-żieda fl-użu tal-
intelliġenza artifiċjali tirrikjedi enfasi 
qawwija fuq is-sigurtà diġitali, peress li l-
ammont kbir ta' data joħloq riskji ġodda 
ta' attakki ċibernetiċi; jistieden lill-
Kummissjoni tiżviluppa linji gwida ċari 
għan-negozji u l-aġenziji pubbliċi biex 
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jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa meta 
jużaw l-intelliġenza artifiċjali;

Or. en

Emenda 70
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jitlob lill-Kummissjoni toħroġ 
regoli vinkolanti għall-kumpaniji biex 
jippubblikaw rapporti ta' trasparenza li 
jinkludu l-eżistenza, il-funzjonalità, il-
proċess, il-kriterji ewlenin, il-loġika wara, 
is-settijiet ta' data użati u l-eżitu possibbli 
ta' sistemi algoritmiċi u sforzi biex tiġi 
identifikata, evitata u mitigata d-
diskriminazzjoni f'sistemi algoritmiċi 
f'waqthom, imparzjali, li jistgħu jinqraw 
faċilment u aċċessibbli;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jitlob implimentazzjoni uniformi 
tas-sistema ta' klassifikazzjoni tar-riskju u 
obbligi legali relatati biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi fost l-Istati Membri u 
biex tiġi evitata frammentazzjoni tas-suq 
intern;

Or. en
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Emenda 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza li meta l-fondi pubbliċi 
Ewropej jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
jew l-implimentazzjoni ta' sistema 
algoritmika f'konsorzju ma' kumpanija 
mhux Ewropea, il-kodiċi u d-data mhux 
personali ġġenerata għandhom ikunu 
pubbliċi b'mod awtomatiku.

Or. fr

Emenda 73
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jissottolinja li s-settijiet ta' data li 
jintużaw mis-sistemi tal-IA (kemm għat-
taħriġ kif ukoll għall-operazzjoni) jistgħu 
jsofru mill-inklużjoni ta' preġudizzju 
storiku involontarju, nuqqas ta' 
kompletezza u mudelli ta' governanza 
ħżiena; jenfasizza li t-tkomplija ta' 
preġudizzji bħal dawn tista' twassal għal 
preġudizzju (in)dirett mhux intenzjonat u 
għal diskriminazzjoni kontra ċerti gruppi 
jew nies, u dan jista' jżid il-preġudizzju u 
l-emarġinazzjoni; jinnota li l-ħsara tista' 
tirriżulta wkoll mill-isfruttament 
intenzjonat ta' preġudizzji (tal-
konsumatur) jew minn kompetizzjoni 
inġusta, bħall-omoġenizzazzjoni tal-
prezzijiet permezz ta' kollużjoni jew suq 
mhux trasparenti; jenfasizza li 
preġudizzju identifikabbli u 
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diskriminatorju għandu jitneħħa fil-fażi 
tal-ġbir fejn possibbli; jinnota li l-mod li 
bih jiġu żviluppati s-sistemi tal-IA (eż. il-
programmazzjoni tal-algoritmi) jista' 
jsofri wkoll minn preġudizzju inġust; 
jenfasizza li dan jista' jiġi bbilanċjat billi 
jiġu stabbiliti proċessi ta' sorveljanza biex 
jiġu analizzati u indirizzati l-għan, il-
limitazzjonijiet, ir-rekwiżiti u d-
deċiżjonijiet tas-sistema b'mod ċar u 
trasparenti; jinnota li għandu jiġi 
mħeġġeġ ir-reklutaġġ minn sfondi 
differenti;

Or. en

Emenda 74
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jenfasizza li meta l-fondi pubbliċi 
mhux Ewropej jikkontribwixxu għall-
iżvilupp jew l-implimentazzjoni fl-Ewropa 
ta' sistema algoritmika, il-kodiċi, id-data 
mhux personali ġġenerata għandhom 
ikunu pubbliċi b'mod awtomatiku.

Or. fr

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

Abbozz ta' opinjoni
 Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Iqis li l-IA, l-IoT, u teknoloġiji 
emerġenti oħrajn għandhom potenzjal 
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enormi li jwasslu opportunitajiet għall-
konsumaturi biex ikollhom aċċess għal 
diversi kumditajiet f'ħafna aspetti ta' 
ħajjithom flimkien ma' prodotti u servizzi 
aħjar, kif ukoll li jibbenefikaw minn 
sorveljanza aħjar tas-suq, sakemm 
jibqgħu japplikaw il-prinċipji, il-
kundizzjonijiet (inklużi t-trasparenza u l-
kapaċità tal-awditjar) u r-regolamenti 
applikabbli kollha;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jitlob li tiġi stabbilita sistema ta' 
reġistrazzjoni għall-Unjoni kollha għall-
intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-
teknoloġiji relatati biex tiġi appoġġjata l-
implimentazzjoni uniformi u trasparenti 
tal-klassifikazzjoni tar-riskji fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 77
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; 
jinnota li għall-fini tal-analiżi tal-impatti 

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi kollha, inklużi dawk emarġinati u 
vulnerabbli, jitqiesu adegwatament; 
ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u tal-għoti 
ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi biex jużaw 
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tas-sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, 
l-aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-ggħoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

is-sistemi algoritmiċi sabiex jitħarsu mir-
riskji potenzjali u l-ksur tad-drittijiet 
tagħhom;

Or. en

Emenda 78
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-ggħoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli, bħal 
persuni b'diżabilità, jitqiesu adegwatament 
u jiġu rappreżentati fi kwalunkwe qafas 
regolatorju futur; jinnota li għall-fini tal-
analiżi tal-impatti tas-sistemi algoritmiċi 
fuq il-konsumaturi, l-aċċess għad-data 
għandu jiġi estiż għall-partijiet xierqa, 
b'mod partikolari r-riċerkaturi indipendenti, 
il-midja u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-
liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni u l-
privatezza tad-data; ifakkar fl-importanza 
tat-taħriġ u tal-għoti ta' ħiliet bażiċi lill-
konsumaturi biex jużaw is-sistemi 
algoritmiċi sabiex jitħarsu mir-riskji 
potenzjali u l-ksur tad-drittijiet tagħhom;

Or. en
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Emenda 79
Arba Kokalari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-ggħoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data, id-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-
privatezza; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ 
u tal-għoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

Or. en

Emenda 80
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
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aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-ggħoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, fejn 
possibbli permezz ta' APIs, filwaqt li tiġi 
rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-Unjoni dwar 
il-protezzjoni u l-privatezza tad-data; 
ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u tal-għoti 
ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi biex jużaw 
is-sistemi algoritmiċi sabiex jitħarsu mir-
riskji potenzjali u l-ksur tad-drittijiet 
tagħhom;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-ggħoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi li huma emarġinati jew jinsabu 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-għoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

Or. en
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Emenda 82
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-ggħoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur tal-
aspetti etiċi; jinnota li għall-fini tal-analiżi 
tal-impatti tas-sistemi algoritmiċi fuq il-
konsumaturi, l-aċċess għad-data għandu 
jiġi estiż għall-partijiet xierqa, b'mod 
partikolari r-riċerkaturi indipendenti, il-
midja u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-
liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni u l-
privatezza tad-data; ifakkar fl-importanza 
tat-taħriġ u tal-għoti ta' ħiliet bażiċi lill-
konsumaturi biex jużaw is-sistemi 
algoritmiċi sabiex jitħarsu mir-riskji 
potenzjali u l-ksur tad-drittijiet tagħhom;

Or. en

Emenda 83
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
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partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-ggħoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tal-
edukazzjoni tal-konsumaturi biex ikunu 
iktar infurmati meta jużaw is-sistemi 
algoritmiċi sabiex jitħarsu mir-riskji 
potenzjali u jiġu rrispettati d-drittijiet 
tagħhom;

Or. en

Emenda 84
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-ggħoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u ċ-
ċittadini Ewropej emarġinati u vulnerabbli 
jitqiesu adegwatament u jiġu rappreżentati 
fi kwalunkwe qafas regolatorju futur; 
jinnota li għall-fini tal-analiżi tal-impatti 
tas-sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, 
l-aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-riċerka 
universitarja jew xjentifika, filwaqt li tiġi 
rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-Unjoni dwar 
il-protezzjoni u l-privatezza tad-data; 
ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u tal-ggħoti 
ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi biex jużaw 
is-sistemi algoritmiċi sabiex jitħarsu mir-
riskji potenzjali u l-ksur tad-drittijiet 
tagħhom;

Or. fr

Emenda 85
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Marion Walsmann, Pascal Arimont
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-ggħoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi li 
jinsabu f'sitwazzjonijiet vulnerabbli 
jitqiesu adegwatament u jiġu rappreżentati 
fi kwalunkwe qafas regolatorju futur; 
jinnota li għall-fini tal-analiżi tal-impatti 
tas-sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, 
l-aċċess għad-data mhux personali jista' 
jiġi estiż b'mod partikolari għar-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-għoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

Or. en

Emenda 86
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-
gruppi emarġinati u vulnerabbli jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-

8. Jissottolinja l-importanza li jiġi 
żgurat li l-interessi tal-konsumaturi jitqiesu 
adegwatament u jiġu rappreżentati fi 
kwalunkwe qafas regolatorju futur; jinnota 
li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-
sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, l-
aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-
partijiet xierqa, b'mod partikolari r-
riċerkaturi indipendenti, il-midja u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
filwaqt li tiġi rrispettata bis-sħiħ il-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data, il-
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Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza 
tad-data; ifakkar fl-importanza tat-taħriġ u 
tal-ggħoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi 
biex jużaw is-sistemi algoritmiċi sabiex 
jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-
drittijiet tagħhom;

privatezza u r-regoli dwar is-segretezza 
kummerċjali; ifakkar fl-importanza tat-
taħriġ u tal-għoti ta' ħiliet diġitali bażiċi 
lill-konsumaturi biex jużaw is-sistemi 
algoritmiċi sabiex jitħarsu mir-riskji 
potenzjali u l-ksur tad-drittijiet tagħhom;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Iqis li, meta jiġu biex jimtlew il-
lakuni dwar l-implimentazzjoni prattika 
ta' linji gwida etiċi dwar sistemi 
algoritmiċi u teknoloġiji konnessi, mudelli 
bħall-hekk imsejjaħ mudell VCIO (Valuri, 
Kriterji, Indikaturi, Karatteristiċi 
Osservabbli) għandhom jiġu studjati u 
evalwati f'termini ta' adegwatezza għall-
għan; iqis, barra minn hekk, li tali 
mudelli biex jiġu konkretizzati u 
implimentati r-rekwiżiti tas-sistema tal-IA, 
kif ukoll biex jiġu prodotti tikketti li 
jippermettu lill-kumpaniji jikkomunikaw 
il-karatteristiċi etiċi tal-prodotti tagħhom 
b'mod ċar u uniformi permezz ta' matriċi 
standardizzata tar-riskju, jistgħu jtejbu l-
litteriżmu, l-informazzjoni u s-
sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi;

Or. en

Emenda 88
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Jenfasizza l-importanza li jiġi 
żgurat li d-drittijiet kollettivi tal-minoranzi 
nazzjonali u lingwistiċi jiġu kkunsidrati u 
rappreżentati fi kwalunkwe qafas 
regolatorju futur, b'mod partikolari fir-
rigward tal-lingwi reġjonali u minoritarji 
tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 89
Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jissottolinja l-importanza li 
jitħarrġu professjonisti b'ħiliet għolja f'dan 
il-qasam u li jiġi żgurat ir-rikonoxximent 
reċiproku ta' tali kwalifiki madwar l-
Unjoni;

9. Jissottolinja l-importanza li 
jitħarrġu professjonisti b'ħiliet għolja f'dan 
il-qasam, il-ħtieġa li jkun hemm diversi 
timijiet ta' żviluppaturi u inġiniera li 
jaħdmu flimkien ma' atturi ewlenin biex 
jiġi evitat li jkun hemm preġudizzju 
kulturali u tas-sess li jiġi inkluż b'mod 
involontarju f'algoritmi, sistemi u 
applikazzjonijiet tal-IA u li jiġi żgurat ir-
rikonoxximent reċiproku ta' tali kwalifiki 
madwar l-Unjoni;

Or. en

Emenda 90
Kateřina Konečná

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jissottolinja l-importanza li 9. Jissottolinja l-importanza li 
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jitħarrġu professjonisti b'ħiliet għolja f'dan 
il-qasam u li jiġi żgurat ir-rikonoxximent 
reċiproku ta' tali kwalifiki madwar l-
Unjoni;

jitħarrġu professjonisti b'ħiliet għolja f'dan 
il-qasam u li jiġi żgurat ir-rikonoxximent 
reċiproku ta' tali kwalifiki madwar l-
Unjoni; jappoġġja l-ħolqien ta' kurrikuli 
edukattivi u attivitajiet ta' 
sensibilizzazzjoni pubblika dwar l-impatt 
soċjetali, legali u etiku tal-IA;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jissottolinja l-importanza li 
jitħarrġu professjonisti b'ħiliet għolja f'dan 
il-qasam u li jiġi żgurat ir-rikonoxximent 
reċiproku ta' tali kwalifiki madwar l-
Unjoni;

9. Jissottolinja l-importanza li jinkiseb 
livell għoli ta' litteriżmu diġitali ġenerali u 
li jitħarrġu professjonisti b'ħiliet għolja 
f'dan il-qasam kif ukoll li jiġi żgurat ir-
rikonoxximent reċiproku ta' tali kwalifiki 
madwar l-Unjoni;

Or. en

Emenda 92
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jissottolinja l-importanza li 
jitħarrġu professjonisti b'ħiliet għolja f'dan 
il-qasam u li jiġi żgurat ir-rikonoxximent 
reċiproku ta' tali kwalifiki madwar l-
Unjoni;

9. Jissottolinja l-importanza li jittejbu 
l-ħiliet u li jitħarrġu professjonisti b'ħiliet 
għolja f'dan il-qasam u li jiġi żgurat ir-
rikonoxximent reċiproku ta' tali kwalifiki 
madwar l-Unjoni;

Or. en
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Emenda 93
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tippromwovi u tiffinanzja l-iżvilupp tal-
intelliġenza artifiċjali ċċentrata fuq il-
bniedem, ir-robotika u t-teknoloġiji 
relatati li jindirizzaw l-isfidi ambjentali u 
klimatiċi u li jiżguraw aċċess ugwali 
għad-drittijiet fundamentali u t-tgawdija 
tagħhom permezz tal-użu ta' inċentivi 
fiskali, ta' akkwist jew ta' inċentivi oħra;

Or. en

Emenda 94
Kateřina Konečná

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jinnota li dawk li għandhom jew li 
joperaw inputs għal sistemi tal-IA u li 
jibbenefikaw minn dan għandhom 
jintalbu jgħinu fil-finanzjament tal-
iżvilupp ta' programmi ta' litteriżmu fl-IA 
għall-konsumaturi peress li dan huwa fl-
aħjar interess kemm tal-kumpanija kif 
ukoll tas-soċjetà kollha kemm hi;

Or. en

Emenda 95
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9b. Jinnota li attenzjoni partikolari fil-
programmi ta' litteriżmu fl-IA trid 
tingħata wkoll lil sitwazzjonijiet fejn is-
sistemi tal-IA jistgħu jikkawżaw jew 
jaggravaw impatti negattivi minħabba 
asimmetriji tal-poter jew tal-
informazzjoni, bħal bejn l-impjegaturi u l-
impjegati, in-negozji u l-konsumaturi jew 
il-gvernijiet u ċ-ċittadini;

Or. en

Emenda 96
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9b. Jissottolinja li l-intelliġenza 
artifiċjali u s-sistemi algoritmiċi 
għandhom ikunu legalment konformi, 
robusti, affidabbli u siguri fis-sura 
tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li l-approċċ regolatorju tal-Unjoni 
għal sistemi algoritmiċi jinkludi miżuri 
xierqa li jippermettu li dawn is-sistemi 
jkunu soġġetti għal kontroll u sorveljanza 
indipendenti;

Or. en

Emenda 97
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Alessandra Basso

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi, li toħroġ gwida, 
opinjonijiet u għarfien espert għall-
awtoritajiet tal-Istati Membri;

imħassar

Or. fr

Emenda 98
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi, li toħroġ gwida, 
opinjonijiet u għarfien espert għall-
awtoritajiet tal-Istati Membri;

imħassar

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi, li toħroġ gwida, 
opinjonijiet u għarfien espert għall-
awtoritajiet tal-Istati Membri;

10. Jitlob għall-istabbiliment ta' 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi fil-qafas ta' 
Aġenzija Ewropea għall-Intelliġenza 
Artifiċjali, li l-Parlament ippropona fir-
riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 20171a, 
li toħroġ gwida, opinjonijiet u għarfien 
espert għall-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
timmonitorja l-implimentazzjoni tal-
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leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE, tindirizza 
kwistjonijiet potenzjali ta' protezzjoni tal-
konsumatur, tidentifika standards għall-
aħjar prattika, u, fejn xieraq, tagħmel 
rakkomandazzjonijiet għal miżuri 
regolatorji;
__________________
1a Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tas-16 ta' Frar 2017 
b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni 
dwar Regoli ta' Dritt Ċivili dwar ir-
Robotika (2015/2103(INL)) (ĠU C 252, 
18.7.2018, p. 239).

Or. en

Emenda 100
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi, li toħroġ gwida, 
opinjonijiet u għarfien espert għall-
awtoritajiet tal-Istati Membri;

10. Jitlob lill-Unjoni tikkunsidra l-
istabbiliment ta' struttura Ewropea ta' 
sorveljanza tas-suq għas-sistemi 
algoritmiċi, li toħroġ gwida, opinjonijiet u 
għarfien espert għall-awtoritajiet tal-Istati 
Membri; jitlob ukoll li jingħata parir 
xieraq mill-organizzazzjonijiet ta' partijiet 
interessati (bħal organizzazzjonijiet tal-
protezzjoni tal-konsumatur) għal din l-
istruttura sabiex tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni wiesgħa tal-
konsumatur;

Or. en

Emenda 101
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi, li toħroġ gwida, 
opinjonijiet u għarfien espert għall-
awtoritajiet tal-Istati Membri;

10. Jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi, li toħroġ gwida, 
opinjonijiet u għarfien espert għall-
awtoritajiet tal-Istati Membri; iqis li 
minħabba l-impatt sproporzjonat ta' 
sistemi algoritmiċi fuq in-nisa u l-
minoranzi, il-livelli deċiżjonali ta' tali 
struttura għandhom ikunu diversi u 
bbilanċjati bejn is-sessi;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi, li toħroġ gwida, 
opinjonijiet u għarfien espert għall-
awtoritajiet tal-Istati Membri;

10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi, li toħroġ gwida, 
opinjonijiet u għarfien espert għall-
awtoritajiet tal-Istati Membri; jenfasizza li 
l-Istati Membri jeħtiġilhom jiżviluppaw 
strateġiji ta' ġestjoni tar-riskju għall-IA 
fil-kuntest tal-istrateġiji nazzjonali 
tagħhom għas-sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 103
Jordi Cañas, Svenja Hahn
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi, li toħroġ gwida, 
opinjonijiet u għarfien espert għall-
awtoritajiet tal-Istati Membri;

10. Jitlob lill-Kummissjoni 
tippromwovi l-iskambju ta' informazzjoni 
relatata mas-sistemi algoritmiċi bejn l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, u 
tappoġġja l-iżvilupp ta' fehim komuni fis-
Suq Uniku billi toħroġ gwida, opinjonijiet 
u għarfien espert lill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri;

Or. en

Emenda 104
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi, li toħroġ gwida, 
opinjonijiet u għarfien espert għall-
awtoritajiet tal-Istati Membri;

10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
magħmula minn awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq nazzjonali, li toħroġ 
gwida, opinjonijiet u għarfien espert għall-
awtoritajiet tal-Istati Membri;

Or. en

Emenda 105
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq 
għas-sistemi algoritmiċi, li toħroġ gwida, 
opinjonijiet u għarfien espert għall-

10. Jitlob li l-korpi eżistenti fuq il-livell 
tal-Unjoni jew tal-Istati Membri jwettqu 
sorveljanza tas-suq għas-sistemi 
algoritmiċi, li toħroġ gwida, opinjonijiet u 
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awtoritajiet tal-Istati Membri; għarfien espert għall-awtoritajiet tal-Istati 
Membri;

Or. en

Emenda 106
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
awtoritajiet tal-Istati Membri jiġġieldu 
kontra l-evitar tat-taxxa u l-abbuż ta' 
pożizzjoni dominanti minn kumpaniji 
mhux Ewropej fl-Ewropa attivi fis-suq 
għal sistemi algoritmiċi;

Or. fr

Emenda 107
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jinnota li huwa essenzjali li d-
dokumentazzjoni tas-software, l-algoritmi 
u s-settijiet ta' data użati jkunu 
kompletament aċċessibbli għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, filwaqt 
li tiġi rrispettata l-liġi tal-Unjoni; jistieden 
lill-Kummissjoni tivvaluta jekk l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhomx jingħataw prerogattivi 
addizzjonali f'dan ir-rigward;

11. Jinnota li fir-rigward tal-
applikazzjonijiet ta' riskju għoli, huwa 
essenzjali li d-dokumentazzjoni tas-
software, l-algoritmi u s-settijiet ta' data 
użati jkunu kompletament aċċessibbli 
għall-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
maħtura mill-Istati Membri, filwaqt li tiġi 
rrispettata l-liġi tal-Unjoni;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jinnota li huwa essenzjali li d-
dokumentazzjoni tas-software, l-algoritmi 
u s-settijiet ta' data użati jkunu 
kompletament aċċessibbli għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, filwaqt 
li tiġi rrispettata l-liġi tal-Unjoni; jistieden 
lill-Kummissjoni tivvaluta jekk l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhomx jingħataw prerogattivi 
addizzjonali f'dan ir-rigward;

11. Jinnota li huwa essenzjali li d-
dokumentazzjoni tas-software, l-algoritmi 
u s-settijiet ta' data użati jew prodotti mill-
intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-
teknoloġiji relatati jkunu kompletament 
aċċessibbli għall-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq, filwaqt li tiġi 
rrispettata l-liġi tal-Unjoni; jinnota wkoll li 
tali elementi għandhom jinżammu minn 
dawk li huma involuti fl-istadji differenti 
tal-iżvilupp ta' sistemi algoritmiċi u b'mod 
proporzjonat mar-responsabbiltà 
tagħhom, jiġifieri permezz ta' teknoloġiji 
tar-reġistru distribwit, bħall-blockchain; 
jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta jekk l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhomx jingħataw prerogattivi 
addizzjonali f'dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 109
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jinnota li huwa essenzjali li d-
dokumentazzjoni tas-software, l-algoritmi 
u s-settijiet ta' data użati jkunu 
kompletament aċċessibbli għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, filwaqt 
li tiġi rrispettata l-liġi tal-Unjoni; jistieden 
lill-Kummissjoni tivvaluta jekk l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhomx jingħataw prerogattivi 
addizzjonali f'dan ir-rigward;

11. Jinnota li d-dokumentazzjoni tas-
software, l-algoritmi u s-settijiet ta' data 
għandhom ikunu spjegabbli u aċċessibbli 
għall-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
kemm jista' jkun, skont il-liġi tal-Unjoni u 
b'mod partikolari qafas regolatorju futur 
ta' aspetti etiċi; jistieden lill-Kummissjoni 
tivvaluta jekk l-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq għandhomx jingħataw prerogattivi 
addizzjonali f'dan ir-rigward; iqis li jista' 
jkun hemm bżonn ta' eżami tal-
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leġiżlazzjoni attwali dwar is-sorveljanza 
tas-suq biex tiġi evitata l-obsolexxenza 
tagħha u biex jiġi żgurat li din tirrispondi 
b'mod etiku għall-emerġenza tal-
intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-
teknoloġiji relatati;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jinnota li huwa essenzjali li d-
dokumentazzjoni tas-software, l-algoritmi 
u s-settijiet ta' data użati jkunu 
kompletament aċċessibbli għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, filwaqt 
li tiġi rrispettata l-liġi tal-Unjoni; jistieden 
lill-Kummissjoni tivvaluta jekk l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhomx jingħataw prerogattivi 
addizzjonali f'dan ir-rigward;

11. Jinnota li huwa essenzjali li d-
dokumentazzjoni tas-software, l-algoritmi 
u s-settijiet ta' data użati jkunu spjegabbli 
għall-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, 
filwaqt li tiġi rrispettata l-liġi tal-Unjoni; 
jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta jekk l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhomx jingħataw prerogattivi 
addizzjonali f'dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 111
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jinnota li huwa essenzjali li d-
dokumentazzjoni tas-software, l-algoritmi 
u s-settijiet ta' data użati jkunu 
kompletament aċċessibbli għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, filwaqt 
li tiġi rrispettata l-liġi tal-Unjoni; jistieden 
lill-Kummissjoni tivvaluta jekk l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 

11. Jinnota li huwa essenzjali li d-
dokumentazzjoni tas-software, l-algoritmi 
u s-settijiet ta' data użati jkunu aċċessibbli 
għall-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, 
filwaqt li tiġi rrispettata l-liġi tal-Unjoni u 
s-sigrieti kummerċjali; jistieden lill-
Kummissjoni tivvaluta jekk l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq għandhomx 
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għandhomx jingħataw prerogattivi 
addizzjonali f'dan ir-rigward;

jingħataw prerogattivi addizzjonali f'dan ir-
rigward;

Or. en

Emenda 112
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jinnota li huwa essenzjali li d-
dokumentazzjoni tas-software, l-algoritmi 
u s-settijiet ta' data użati jkunu 
kompletament aċċessibbli għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, filwaqt 
li tiġi rrispettata l-liġi tal-Unjoni; jistieden 
lill-Kummissjoni tivvaluta jekk l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhomx jingħataw prerogattivi 
addizzjonali f'dan ir-rigward;

11. Jinnota li huwa essenzjali li d-
dokumentazzjoni tal-valutazzjoni tar-
riskju, id-dokumentazzjoni tas-software, l-
algoritmi u s-settijiet ta' data użati jkunu 
kompletament aċċessibbli għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, filwaqt 
li tiġi rrispettata l-liġi tal-Unjoni; jinnota li 
l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jingħataw prerogattivi 
addizzjonali f'dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 113
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12. Jitlob lil kull Stat Membru jaħtar 
awtorità nazzjonali kompetenti għall-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet;

12. Jitlob lil kull Stat Membru 
jipprovdi finanzjament suffiċjenti u jaħtar 
awtorità nazzjonali kompetenti għall-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet marbuta mas-sistemi 
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algoritmiċi;

Or. en

Emenda 114
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12. Jitlob lil kull Stat Membru jaħtar 
awtorità nazzjonali kompetenti għall-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet;

12. Jitlob lil kull Stat Membru jaħtar 
awtorità nazzjonali kompetenti jew bosta 
awtoritajiet reġjonali kompetenti għall-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet;

Or. en

Emenda 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12. Jitlob lil kull Stat Membru jaħtar 
awtorità nazzjonali kompetenti għall-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet;

12. Jitlob lil kull Stat Membru jaħtar 
awtorità nazzjonali kompetenti għall-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet marbuta ma' algoritmi;

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12. Jitlob lil kull Stat Membru jaħtar 
awtorità nazzjonali kompetenti għall-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet;

12. Jitlob lil kull Stat Membru jaħtar 
korp nazzjonali tal-infurzar (NEB) 
kompetenti għall-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet;

Or. en

Emenda 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12a. Jenfasizza l-ħtieġa li l-awtoritajiet 
iwaqqfu prattiki ta' tfassil ta' profil jew 
traċċar tal-massa u sistematiku tal-
konsumaturi, organizzati minn ċerti atturi 
fl-industrija tar-reklamar fuq l-internet 
jew mobbli; jinnota li dawn l-għodod 
jiġbru data sensittiva ħafna dwar l-
imġiba, l-interessi jew is-saħħa, anke 
dwar minorenni, u mbagħad jiġu sfruttati 
minn partijiet terzi; Jiddispjaċih li n-
nuqqas ta' sorveljanza min-naħa tal-
awtoritajiet isaħħaħ is-saħħa tas-suq tal-
atturi inqas etiċi u jiskoraġġixxi lil ċerti 
atturi milli jipproponu soluzzjonijiet aktar 
etiċi u favur il-konsumatur.

Or. fr
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Emenda 118
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u 
b'vot sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet 
differenti dwar sistemi algoritmiċi użati 
f'aktar minn Stat Membru wieħed, kif 
ukoll fuq talba tal-maġġoranza tal-
awtoritajiet nazzjonali;

imħassar

Or. fr

Emenda 119
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u 
b'vot sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet 
differenti dwar sistemi algoritmiċi użati 
f'aktar minn Stat Membru wieħed, kif 
ukoll fuq talba tal-maġġoranza tal-
awtoritajiet nazzjonali;

imħassar

Or. en
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Emenda 120
Arba Kokalari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u 
b'vot sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet 
differenti dwar sistemi algoritmiċi użati 
f'aktar minn Stat Membru wieħed, kif 
ukoll fuq talba tal-maġġoranza tal-
awtoritajiet nazzjonali;

13. Jappella lill-Kummissjoni tiżgura li 
l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni relatata mas-
sistemi algoritmiċi tiġi infurzata fl-Istati 
Membri kollha sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern;

Or. en

Emenda 121
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u 
b'vot sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet 
differenti dwar sistemi algoritmiċi użati 
f'aktar minn Stat Membru wieħed, kif 
ukoll fuq talba tal-maġġoranza tal-
awtoritajiet nazzjonali;

13. Jitlob li jkun hemm kooperazzjoni 
mtejba u effettiva ta' korpi ta' sorveljanza 
nazzjonali fir-rigward ta' sistemi 
algoritmiċi fl-Unjoni kollha, kif ukoll 
strateġiji armonizzati tal-ġestjoni tar-
riskju għall-intelliġenza artifiċjali, sabiex 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u tiġi 
evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern;

Or. en

Emenda 122
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u 
b'vot sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet 
differenti dwar sistemi algoritmiċi użati 
f'aktar minn Stat Membru wieħed, kif 
ukoll fuq talba tal-maġġoranza tal-
awtoritajiet nazzjonali;

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u 
b'vot sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet 
differenti dwar sistemi algoritmiċi użati 
f'aktar minn Stat Membru wieħed, kif 
ukoll fuq talba tal-maġġoranza tal-
awtoritajiet nazzjonali;

13. Jappella għal koordinazzjoni 
b'saħħitha tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri, pereżempju permezz ta' 
strumenti bħal bord Ewropew ta' 
sorveljanza tas-suq għas-sistemi 
algoritmiċi, biex jiżgura kundizzjonijiet 
ekwi u biex jevitata l-frammentazzjoni tas-
suq intern;

Or. en

Emenda 124
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u 
b'vot sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet 
differenti dwar sistemi algoritmiċi użati 
f'aktar minn Stat Membru wieħed, kif 
ukoll fuq talba tal-maġġoranza tal-
awtoritajiet nazzjonali;

13. Jappella għall-istabbiliment ta' 
kumitat konsultattiv Ewropew ta' 
sorveljanza tas-suq għas-sistemi 
algoritmiċi, magħmul minn 
rappreżentanti tal-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali, tal-Kummissjoni u l-aġenziji 
rilevanti tal-UE bħall-ENISA, biex 
jikkontribwixxu għal kundizzjonijiet ekwi 
u biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-
suq intern billi jinħarġu linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet tal-
Istati Membri;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u b'vot 
sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet differenti dwar 
sistemi algoritmiċi użati f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, kif ukoll fuq talba tal-
maġġoranza tal-awtoritajiet nazzjonali;

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi fil-qafas ta' Aġenzija 
għall-Intelliġenza Artifiċjali, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u b'vot 
sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet differenti dwar 
sistemi algoritmiċi użati f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, kif ukoll fuq talba tal-
maġġoranza tal-awtoritajiet nazzjonali;

Or. en

Emenda 126
Clara Ponsatí Obiols
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u b'vot 
sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet differenti dwar 
sistemi algoritmiċi użati f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, kif ukoll fuq talba tal-
maġġoranza tal-awtoritajiet nazzjonali;

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord 
Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-
sistemi algoritmiċi, biex jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u b'vot 
sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet differenti dwar 
sistemi algoritmiċi użati f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, kif ukoll fuq talba tal-
maġġoranza tal-awtoritajiet nazzjonali jew 
reġjonali;

Or. en

Emenda 127
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13a. Jirrikonoxxi r-riżultati siewja tal-
Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar l-
Intelliġenza Artifiċjali, b'mod partikolari 
"Il-Linji Gwida dwar l-Etika għal 
Intelliġenza Artifiċjali Affidabbli"; 
jissuġġerixxi li dan il-grupp li jinkludi 
rappreżentanti mid-dinja akkademika, is-
soċjetà ċivili u l-industrija, kif ukoll l-
Alleanza Ewropea għall-IA, jista' 
jipprovdi għarfien espert lill-kumitat 
konsultattiv ta' sorveljanza tas-suq 
Ewropew għal sistemi algoritmiċi;

Or. en

Emenda 128
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13a. Jemmen li ċertifikazzjoni Ewropea 
ta' konformità etika għandha titfassal 
b'tali mod li tinforma lill-konsumaturi 
dwar il-livell ta' riskju ta' prodott jew 
servizz b'komponent algoritmiku kif ukoll 
l-affidabbiltà tiegħu fid-dawl tal-prinċipji 
etiċi u r-rekwiżiti l-oħra kollha bbażati 
fuq leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13a. Jenfasizza l-ħtieġa li l-awtoritajiet 
nazzjonali ta' sorveljanza tas-suq jissaħħu 
f'termini ta' kapaċità, ħiliet, u kompetenzi 
fl-IA, l-IoT u t-teknoloġiji oħra relatati, 
kif ukoll għarfien dwar ir-riskji speċifiċi 
tiegħu;

Or. en

Emenda 130
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13a. Jitlob li jkun hemm aġġornament 
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tal-liġi tal-kompetizzjoni Ewropew u tal-
akkwist pubbliku biex titrawwem l-
emerġenza ta' atturi globali bbażati fl-
Ewropa;

Or. fr

Emenda 131
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13b. Jitlob li jkun hemm inċentiv għall-
kumpaniji globali li jirrilokaw parti mill-
impjiegi, ir-riċerka u s-sistemi u l-
produzzjoni diġitali tagħhom fl-Ewropa 
jekk ikunu jridu jibbenefikaw minn aċċess 
sħiħ għas-suq Ewropew;

Or. fr

Emenda 132
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13c. Jitlob li jiġu rrispettati l-preferenzi 
Ewropej u nazzjonali, għall-iżvilupp tat-
territorji Ewropej u l-impjiegi fis-settur 
tal-intelliġenza artifiċjali u tar-robotika; 
jenfasizza l-importanza tal-prevenzjoni 
tal-kontroll ta' kumpaniji strateġiċi minn 
atturi mhux Ewropej;

Or. fr
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Emenda 133
Kateřina Konečná

Abbozz ta' opinjoni
Subintestatura 5a (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

L-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni

Or. en

Emenda 134
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13d (ġdid) (wara s-Subintestatura 5a ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13d. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm 
rispett ugwali għall-valur morali u li d-
dinjità tal-bnedmin kollha għandha tiġi 
żgurata. Dan imur lil hinn min-
nondiskriminazzjoni, li tittollera l-ħolqien 
ta' distinzjonijiet bejn sitwazzjonijiet 
differenti bbażati fuq ġustifikazzjonijiet 
oġġettivi. F'kuntest ta' IA, l-ugwaljanza 
timplika li l-operazzjonijiet tas-sistema ma 
jistgħux jiġġeneraw riżultati bi 
preġudizzju b'mod inġust (eż. id-data 
użata biex jiġu mħarrġa sistemi tal-IA 
għandha tkun kemm jista' jkun inklużiva, 
u tirrappreżenta gruppi differenti tal-
popolazzjoni).; jitlob li jkun hemm 
protezzjoni adegwata għal persuni u 
gruppi potenzjalment vulnerabbli, bħal 
ħaddiema, nisa, persuni b'diżabilità, 
minoranzi etniċi, anzjani, tfal, 
konsumaturi jew oħrajn li huma f'riskju 
ta' esklużjoni;

Or. en
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Emenda 135
Kateřina Konečná

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 13a (ġdid) (wara s-Subintestatura 5a ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13e. Jinnota li, b'mod partikolari 
f'oqsma bejn in-negozji u l-konsumaturi, 
is-sistemi għandhom ikunu ċċentrati fuq 
l-utent u mfassla b'tali mod li jippermettu 
lin-nies kollha jużaw prodotti jew servizzi 
tal-IA, irrispettivament mill-età, is-sess, l-
abbiltajiet jew il-karatteristiċi tagħhom. L-
aċċessibbiltà għal din it-teknoloġija għall-
persuni b'diżabilità, li huma preżenti fil-
gruppi kollha tas-soċjetà, hija ta' 
importanza partikolari. Is-sistemi tal-IA 
m'għandhomx ikollhom approċċ wieħed 
tajjeb għal kulħadd u għandhom 
jikkunsidraw il-prinċipji tad-Disinn 
Universali li jindirizzaw l-usa' firxa 
possibbli ta' utenti, skont l-istandards ta' 
aċċessibbiltà rilevanti. Dan se jippermetti 
aċċess ekwu u parteċipazzjoni attiva tan-
nies kollha f'attivitajiet umani eżistenti u 
emerġenti permezz tal-kompjuter u fir-
rigward ta' teknoloġiji ta' assistenza;

Or. en

Emenda 136
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

14a. Il-prinċipji u l-għanijiet ewlenin 
tal-proposta huma:
1. Suq Uniku Diġitali veru jirrikjedi 
armonizzazzjoni totali permezz ta' 
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Regolament.
2. Għal sistemi algoritmiċi li huma 
kkunsidrati ta' riskju ogħla, salvagwardji 
applikabbli b'mod orizzontali huma 
essenzjali, irrispettivament mir-regoli 
speċifiċi għas-settur.
3. Ir-Regolament orizzontali għandu jibni 
fuq u jiżgura l-implimentazzjoni tal-qafas 
Ewropew tad-drittijiet tal-utenti u l-
konsumaturi, b'mod partikolari l-
protezzjoni tal-privatezza, in-
nondiskriminazzjoni, id-dinjità, il-
korrettezza, il-libertà tal-espressjoni u d-
dritt għal rimedju effettiv;

Or. en

Emenda 137
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 14b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

14b. Id-determinazzjoni tar-riskju ta' 
sistemi algoritmiċi f'regolament 
orizzontali futur dwar l-intelliġenza 
artifiċjali għandha tkun ibbażata fuq 
taħlita tas-severità tal-ħsara potenzjali u l-
probabbiltà tal-okkorrenza tagħha. Il-
potenzjal ta' riskju akbar ta' sistema 
algoritmika jrid jiġi akkumpanjat minn 
grad ogħla ta' intervent regolatorju. 
Għas-sistemi algoritmiċi fl-aktar 
kategorija baxxa ta' riskju, ma għandu 
japplika l-ebda obbligu legali ulterjuri. 
Sett ta' kriterji definiti minn qabel 
għandhom jintużaw biex jiddefinixxu l-
potenzjal ta' riskju ta' applikazzjoni jew 
kamp ta' applikazzjoni. Dawn il-kriterji 
għandhom jinkludu:
1. Il-kwalità u l-integrità tad-data 
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miġbura u pproċessata
2. L-intensità tal-ksur possibbli ta' 
drittijiet, billi jitqiesu:
a) il-profondità tal-ħsara potenzjali 
kkawżata;
b) l-għadd ta' persuni affettwati;
c) is-somma ta' danni potenzjali, peress li, 
minn naħa, jista' jkun hemm każijiet 
individwali partikolarment intensivi ta' 
ksur tad-drittijiet u, min-naħa l-oħra, 
jista' jkun hemm ksur partikolarment 
frekwenti tad-drittijiet minuri li 
madankollu għandu rilevanza soċjali.
3. L-impatt fuq id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali;
4. L-impatt fuq is-soċjetà u l-ambjent, 
inkluż:
a) ħsara materjali/monetarja u effetti ta' 
benesseri għal individwi jew gruppi, 
pereżempju fl-allokazzjoni tar-riżorsi jew 
l-aċċess għas-swieq;
b) l-implikazzjonijiet soċjali, bħad-
dimensjonijiet soċjali, psikoloġiċi, 
kulturali u ekonomiċi;
c) ir-rilevanza sistemika għall-
funzjonament tas-soċjetà u d-
demokrazija, bħall-elezzjonijiet, il-
formazzjoni ta' opinjoni pubblika jew il-
ħolqien ta' infrastruttura soċjalment utli;
d) l-impatt fuq is-sostenibbiltà ambjentali, 
bħall-konsum tal-enerġija tagħha, l-użu 
tal-materja prima jew l-effetti fuq il-
klima.
5. Il-probabbiltà tal-okkorrenza tal-ħsara 
inkluż:
a) ir-rwol tal-algoritmu fit-teħid tad-
deċiżjoni;
b) id-dipendenza tal-persuni affettwati, 
pereżempju servizzi fis-settur privat 
f'ambjenti kompetittivi meta mqabbla ma' 
servizzi pubbliċi pprovduti mill-istat jew 
servizzi minn kumpanija dominanti fis-
suq;
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c) ir-riversibbiltà tal-konsegwenzi ta' 
deċiżjoni.

Or. en


