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Изменение 1
Давид Корман
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че от Директива (ЕС) 
2018/958 следва, че при вземането на 
решения, които включват рискове за 
постигането на цели от обществен 
интерес, крайната отговорност винаги 
следва да се носи от хора;

1. припомня, че от Директива (ЕС) 
2018/958 следва, че при вземането на 
решения и предприемането на 
действия, които включват рискове за 
постигането на цели от обществен 
интерес или които биха могли да 
нанесат вреди на отделни лица или на 
обществото в по-общ план, крайната 
отговорност винаги трябва да се носи 
от хора и те трябва да съхраняват 
контрола върху тези процеси;

Or. en

Изменение 2
Мартин Ширдеван

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че от Директива (ЕС) 
2018/958 следва, че при вземането на 
решения, които включват рискове за 
постигането на цели от обществен 
интерес, крайната отговорност винаги 
следва да се носи от хора;

1. припомня, че от Директива (ЕС) 
2018/958 следва, че при вземането на 
решения, които включват рискове за 
постигането на цели от обществен 
интерес, крайната отговорност винаги 
следва да се носи от хора; подчертава, 
че всички технологии в областта на 
ИИ следва да подлежат на надзор от 
страна на човека;

Or. en

Изменение 3
Свеня Хан, Дита Харанзова, Клаудия Гамон, Влад-Мариус Ботош, Стефани Йон-
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Куртен, Сандро Гоци, Иварс Иябс, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че от Директива 
(ЕС) 2018/958 следва, че при вземането 
на решения, които включват рискове за 
постигането на цели от обществен 
интерес, крайната отговорност винаги 
следва да се носи от хора;

1. припомня, че ИИ следва да бъде 
технология, ориентирана към човека, 
и че при вземането на решения, които 
включват рискове за постигането на 
цели от обществен интерес, крайната 
отговорност винаги следва да се носи от 
хора; подчертава, че машините не 
следва да бъдат в състояние да 
вредят на физическата 
неприкосновеност на човека, нито да 
предоставят права или да налагат 
правни задължения на физически 
лица; приветства международните 
усилия за забрана на смъртоносните 
автономни оръжейни системи без 
значим човешки контрол и призовава 
Комисията да поеме водеща роля в 
подкрепа на тези усилия;

Or. en

Изменение 4
Брандо Бенифеи, Лешек Милер, Мария Грапини, Кристел Шалдемозе, Андреас 
Шидер, Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1 a. припомня предишните си 
позиции относно смъртоносните 
автономни оръжия и 
необходимостта от разработване на 
обща позиция на ЕС относно 
смъртоносните автономни оръжейни 
системи, която да гарантира разумен 
контрол от страна на човека върху 
критичните функции на оръжейните 
системи, включително по време на 
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разгръщането;

Or. en

Изменение 5
Лешек Милер, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, 
Марк Анжел, Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, 
Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. припомня, че задължението за 
зачитане и защита на човешкото 
достойнство е общ принцип на 
международното право, източник и 
основен стълб на всички основни 
права, залегнали в Хартата, които са 
общи за конституционните 
традиции на държавите — членки на 
ЕС; поради това подчертава, че 
принципът на човешко достойнство 
следва винаги да бъде основният 
модел на контрол при тълкуването и 
прилагането на закона за изкуствения 
интелект и основният елемент за 
установяване на ориентиран към 
човека подход към изкуствения 
интелект, който ръководи 
използването му за благото на 
отделни лица, групи ползватели, 
потребители и обществото като 
цяло;

Or. en

Изменение 6
Свеня Хан, Дита Харанзова, Клаудия Гамон, Лише Схренемахер, Влад-Мариус 
Ботош, Стефани Йон-Куртен, Сандро Гоци, Иварс Иябс, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)
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Проект на становище Изменение

1а. счита, че ЕС следва да се 
стреми да действа като фактор, 
определящ стандартите за ИИ в един  
повсеместно свързан свят, като 
приема ефикасна стратегия спрямо 
своите външни партньори, като 
насърчава усилията за установяване 
на световни етични норми за ИИ на 
международно равнище в 
съответствие с европейските 
ценности и основните права; счита, 
че това е от ключово значение и за 
конкурентоспособността на нашите 
европейски дружества; призовава 
Комисията и държавите членки да си 
сътрудничат с трети държави, за да 
се предотвратяват  евентуални 
нарушения на правата и 
безопасността на потребителите от 
страна на системите с ИИ на тези 
трети държави;

Or. en

Изменение 7
Свеня Хан, Дита Харанзова, Клаудия Гамон, Лише Схренемахер, Влад-Мариус 
Ботош, Стефани Йон-Куртен, Сандро Гоци, Иварс Иябс, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. призовава Комисията да 
засилва сътрудничеството на 
международно равнище в областта на 
ИИ, като координира работата по 
ИИ с ОИСР и насърчава нашия бъдещ 
модел на ЕС за ИИ на 
международната сцена; счита, че Г-7 
и Г-20 са също така значителни 
форуми, където ЕС може да играе 
решаваща роля, като първа стъпка 
към постигане на глобален консенсус в 
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ООН;

Or. en

Изменение 8
Давид Корман
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни 
приложения за защита на 
общественото здраве, чрез които на 
гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за 
вируса; призовава за общ подход на ЕС 
към мобилните приложения, 
базирани на изкуствен интелект 
(ИИ), чието разработване трябва да 
остане под държавен контрол;

заличава се

Or. en

Изменение 9
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 

2. подчертава, че технологиите в 
областта на ИИ са били от ключово 
значение за справяне с кризата, 
свързана с COVID-19, и че те ще 
продължават да играят тази роля, 
когато  държавите започват да 
облекчават допълнително мерките за 
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дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
мобилните приложения, базирани на 
изкуствен интелект (ИИ), чието 
разработване трябва да остане под 
държавен контрол;

блокиране и търсят решения за 
предотвратяване на нови вълни на 
вируса; отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира 
дали те са били в близък контакт с 
лица, които са дали положителен 
резултат за вируса; призовава за общ 
подход на ЕС към мобилните 
приложения за проследяване на 
контактите, които са оперативно 
съвместими, на доброволна основа, 
сигурни и защитават 
неприкосновеността на личния 
живот; отбелязва, че въпреки че ИИ 
може да бъде полезен при анализа на 
данни, за да се дава възможност на 
здравните експерти, например, да 
предвиждат бъдещи горещи точки, 
потенциалът за нарушаване на 
неприкосновеността на личния 
живот или за злоупотреби с 
чувствителни данни, свързани със 
здравето, означава, че трябва да 
бъдат въведени достатъчни 
гаранции; припомня, че Общият 
регламент относно защитата на 
данните трябва да се спазва и че 
използваните данни трябва да бъдат 
анонимизирани;

Or. en

Изменение 10
Виржини Жорон, Жан Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Антонио Мария 
Риналди

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 

2. relève que, dans la crise sanitaire de 
COVID-19, plusieurs États membres sont 
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en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle de ses vœux une 
démarche commune de l’Union concernant 
les applications mobiles activées par 
intelligence artificielle (IA), dont le 
développement doit rester sous le contrôle 
de l’État;

en train de développer des applications 
mobiles pour protéger la santé publique en 
alertant les citoyens sur leurs contacts 
passés avec les personnes testées positives 
au virus; appelle de ses vœux une 
démarche commune de l’Union concernant 
les applications mobiles activées par 
intelligence artificielle (IA), dont le 
développement doit rester sous le contrôle 
de l’État; note que ce développement des 
applications mobiles a été tardif ; relève 
que certains experts estiment que son 
utilité est désormais faible au regard de 
l'évolution de la pandémie et des autres 
méthodes de traçage possibles; souligne 
les inquiétudes légitimes concernant les 
questions de protection des données 
personnelles et l'insuffisance des tests 
pratiqués;

Or. fr

Изменение 11
Лешек Милер, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, 
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
мобилните приложения, базирани на 
изкуствен интелект (ИИ), чието 
разработване трябва да остане под 
държавен контрол;

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
мобилните приложения, базирани на 
изкуствен интелект (ИИ), чието 
разработване трябва да остане под 
държавен контрол; счита, че 
използването на каквито и да било 
приложения за проследяване следва да 
остане на доброволна основа и че 
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събираните данни следва да бъдат 
анонимни и следва да не се използват 
нито за търговски цели, нито за 
целите на правоприлагането; 
подчертава, че тези приложения 
трябва да бъдат достъпни само по 
време на пандемията и че те не 
трябва да бъдат задействани нито да 
могат да бъдат използвани в 
нормални условия;

Or. en

Изменение 12
Свеня Хан, Клаудия Гамон, Влад-Мариус Ботош, Иварс Иябс, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
мобилните приложения, базирани на 
изкуствен интелект (ИИ), чието 
разработване трябва да остане под 
държавен контрол;

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ, задействан на 
основата на отворен код подход в 
рамките на ЕС, който да съхранява 
данни на местно равнище и винаги на 
доброволна основа; подчертава, че 
мобилните приложения за проследяване 
на контакти трябва стриктно да 
зачитат международните права на 
човека, правилата за 
неприкосновеност на личния живот и 
свободата на сдружаване; счита, че 
технологии с ИИ не следва да се 
използват в приложенията, за да 
бъдат ограничени рисковете за 
неприкосновеността на личния 
живот и сигурността;
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Or. en

Изменение 13
Мария Грапини, Лешек Милер, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
мобилните приложения, базирани на 
изкуствен интелект (ИИ), чието 
разработване трябва да остане под 
държавен контрол;

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
мобилните приложения, базирани на 
изкуствен интелект (ИИ), чието 
разработване трябва да остане под 
държавен контрол; счита, че 
мобилните приложения, задействани 
от ИИ, трябва да зачитат 
неприкосновеността на личния 
живот на европейските граждани и 
Общия регламент относно защитата 
на данните;

Or. en

Изменение 14
Клара Понсати Обиолс

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
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за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
мобилните приложения, базирани на 
изкуствен интелект (ИИ), чието 
разработване трябва да остане под 
държавен контрол;

за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
мобилните приложения, базирани на 
изкуствен интелект (ИИ), който не 
позволява установяването на 
географското местоположение на 
гражданите от страна на органите, 
гарантира децентрализиран подход 
към събирането на данни и като цяло 
подкрепя най-малко инвазивните 
налични технологии;

Or. en

Изменение 15
Брандо Бенифеи, Андреас Шидер, Лешек Милер, Christel Schaldemose, Клара 
Агилера 

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
мобилните приложения, базирани на 
изкуствен интелект (ИИ), чието 
разработване трябва да остане под 
държавен контрол;

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
оперативно съвместими, безопасни и 
съобразени с неприкосновеността на 
личния живот мобилни приложения, 
базирани на изкуствен интелект (ИИ), 
чието разработване трябва да остане под 
държавен контрол и чието съхранение 
на данните трябва да остане 
децентрализирано за мобилните 
устройства;

Or. en
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Изменение 16
Доминик Тарчински

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
мобилните приложения, базирани на 
изкуствен интелект (ИИ), чието 
разработване трябва да остане под 
държавен контрол;

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни приложения 
за защита на общественото здраве, чрез 
които на гражданите се сигнализира за 
предишни контакти с лица, които са 
дали положителен резултат за вируса; 
призовава за общ подход на ЕС към 
мобилните приложения, базирани на 
изкуствен интелект (ИИ), включително 
публикуването на основния изходен 
код, като се гарантира че 
разработването на тези приложения 
остава под държавен контрол;

Or. en

Изменение 17
Мартин Ширдеван

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва, че в контекста на 
здравната криза, свързана с COVID-19, 
няколко държави членки започнаха 
разработването на мобилни 
приложения за защита на общественото 
здраве, чрез които на гражданите се 
сигнализира за предишни контакти с 
лица, които са дали положителен 
резултат за вируса; призовава за общ 
подход на ЕС към мобилните 
приложения, базирани на изкуствен 

2. отбелязва, че все още не е 
доказано, че мобилните приложения за 
защита на общественото здраве, 
стартирани по време на кризата, 
свързана с емисиите на COVI-19, са 
ефективни; призовава държавите 
членки да стартират такива 
мобилни приложения само при 
гарантиран доброволен, прозрачен и 
временен характер на приложенията 
и само когато данните за 
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интелект (ИИ), чието разработване 
трябва да остане под държавен 
контрол;

местоположението са изключени от 
делокализираното събиране на данни 
върху устройствата;

Or. en

Изменение 18
Давид Корман
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че трябва да се 
съблюдава принципът на 
пропорционалност и че трябва да бъдат 
изяснени въпросите за причинно-
следствената връзка и отговорността, за 
да се определи степента, в която 
държавата като активен субект на 
международното публично право, но 
също така и като упражнява своята 
компетентност, може в 
действителност да прехвърли част 
от правомощията си на системи, 
основаващи се на ИИ, които 
разполагат с определена 
самостоятелност;

3. припомня, че трябва да се 
съблюдава принципът на 
пропорционалност в международното 
право и че трябва да бъдат изяснени 
въпросите за причинно-следствената 
връзка и отговорността, за да се 
определи степента, в която държавата 
като активен субект на международното 
публично право, но също така и като 
упражнява своята компетентност, може 
да предприема действия с помощта 
на системи, основаващи се на ИИ, като 
същевременно тя продължава да 
подлежи на задължението за 
отчетност и демократичен контрол, 
по-специално чрез парламентите; 
като се има предвид хегемонията за 
вземане на решения и за упражняване 
на контрол от страна на някои 
частни субекти над разработването 
на такива технологии, призовава за 
засилване на отчетността на тези 
частни субекти съгласно 
международното право;

Or. en

Изменение 19
Лешек Милер, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, 
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Брандо Бенифеи, Шандор Ронай
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Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че трябва да се 
съблюдава принципът на 
пропорционалност и че трябва да бъдат 
изяснени въпросите за причинно-
следствената връзка и отговорността, за 
да се определи степента, в която 
държавата като активен субект на 
международното публично право, но 
също така и като упражнява своята 
компетентност, може в действителност 
да прехвърли част от правомощията си 
на системи, основаващи се на ИИ, които 
разполагат с определена 
самостоятелност;

3. припомня, че трябва да бъдат 
съблюдавани принципите на 
недопускане на дискриминация и на 
пропорционалност, както и 
изискването за даване на обосновка, и 
че трябва да бъдат изяснени въпросите 
за причинно-следствената връзка, 
отговорността и поемането на тази 
отговорност, а също така и 
въпросите за прозрачността, 
отчетността и обяснимостта, за да 
се определи степента, в която държавата 
като активен субект на международното 
публично право, но също така и като 
упражнява своята компетентност, може 
в действителност да прехвърли част от 
правомощията си на системи, 
основаващи се на ИИ, които разполагат 
с определена самостоятелност;

Or. en

Изменение 20
Доминик Тарчински

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че трябва да се 
съблюдава принципът на 
пропорционалност и че трябва да бъдат 
изяснени въпросите за причинно-
следствената връзка и отговорността, за 
да се определи степента, в която 
държавата като активен субект на 
международното публично право, но 
също така и като упражнява своята 
компетентност, може в действителност 
да прехвърли част от правомощията 

3. припомня, че трябва да се 
съблюдава принципът на 
пропорционалност и че трябва да бъдат 
изяснени въпросите за причинно-
следствената връзка и отговорността, за 
да се определи дали и до каква степен 
дадена държава като активен субект на 
международното публично право, но 
също така и като упражнява своята 
компетентност, може в действителност 
да прехвърли своите първоначални 
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си на системи, основаващи се на ИИ, 
които разполагат с определена 
самостоятелност;

правомощия на системи, основаващи се 
на ИИ;

Or. en

Изменение 21
Мария Грапини, Лешек Милер, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че трябва да се 
съблюдава принципът на 
пропорционалност и че трябва да бъдат 
изяснени въпросите за причинно-
следствената връзка и отговорността, за 
да се определи степента, в която 
държавата като активен субект на 
международното публично право, но 
също така и като упражнява своята 
компетентност, може в действителност 
да прехвърли част от правомощията си 
на системи, основаващи се на ИИ, които 
разполагат с определена 
самостоятелност;

3. припомня, че трябва да се 
съблюдава принципът на 
пропорционалност и че трябва да бъдат 
изяснени въпросите за причинно-
следствената връзка и отговорността, за 
да се определи степента, в която 
държавата като активен субект на 
международното публично право, но 
също така и като упражнява своята 
компетентност, може в действителност 
да прехвърли част от правомощията си 
на системи, основаващи се на ИИ, които 
разполагат с определена 
самостоятелност, без да се пораждат 
допълнителни рискове;

Or. en

Изменение 22
Свеня Хан, Дита Харанзова, Клаудия Гамон, Лише Схренемахер, Влад-Мариус 
Ботош, Стефани Йон-Куртен, Сандро Гоци, Иварс Иябс, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че трябва да се 
съблюдава принципът на 
пропорционалност и че трябва да бъдат 

3. припомня, че трябва да се 
съблюдава принципът на 
пропорционалност и че трябва да бъдат 
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изяснени въпросите за причинно-
следствената връзка и отговорността, за 
да се определи степента, в която 
държавата като активен субект на 
международното публично право, но 
също така и като упражнява своята 
компетентност, може в действителност 
да прехвърли част от правомощията си 
на системи, основаващи се на ИИ, които 
разполагат с определена 
самостоятелност;

изяснени въпросите за причинно-
следствената връзка и отговорността, за 
да се определи степента, в която 
държавата като активен субект на 
международното публично право, но 
също така и като упражнява своята 
компетентност, може в действителност 
да прехвърли част от правомощията си 
на системи, основаващи се на ИИ, които 
разполагат с определена 
самостоятелност, без да бъдат 
нарушавани задълженията, 
произтичащи от международното 
право, като например правото на 
справедлив процес;

Or. en

Изменение 23
Лешек Милер, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, 
Марк Анжел, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоятелно призовава, 
съответно, държавите членки да 
направят оценка на рисковете, свързани 
с технологиите, основани на ИИ, преди 
да автоматизират дейностите, 
свързани с упражняването на държавна 
власт, като доброто правораздаване; 
призовава държавите членки да 
обмислят необходимостта да се 
осигурят гаранции, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2018/958, като надзор от 
квалифициран специалист и правила 
относно професионалната етика;

4. настоятелно призовава, 
съответно, държавите членки да 
направят оценка на рисковете, свързани 
с технологиите, основани на ИИ, преди 
да автоматизират професионалните 
услуги, свързани с упражняването на 
държавна власт, като например 
рисковете, свързани със защитата на 
потребителите, на получателите на 
услуги и на работниците, 
гарантирането на безопасни, 
здравословни и сигурни условия на 
труд, доброто правораздаване, 
гарантирането на високи стандарти 
на образование и на опазването на 
околната среда; призовава държавите 
членки да обмислят необходимостта да 
се осигурят гаранции, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2018/958, 
като надзор от квалифициран 
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специалист;

Or. en

Изменение 24
Давид Корман
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоятелно призовава, 
съответно, държавите членки да 
направят оценка на рисковете, 
свързани с технологиите, основани на 
ИИ, преди да автоматизират 
дейностите, свързани с 
упражняването на държавна власт, 
като доброто правораздаване; 
призовава държавите членки да 
обмислят необходимостта да се 
осигурят гаранции, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2018/958, като надзор от 
квалифициран специалист и правила 
относно професионалната етика;

4. подчертава, че е необходимо да 
се инвестира в човешки умения, за да 
се използва ИИ като подпомагащ 
решенията на човека, а не за 
заместване на хора, чрез повишаване 
и разширяване на човешкия експертен 
опит; призовава държавите членки да 
обмислят необходимостта да се 
осигурят гаранции, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2018/958, като надзор от 
квалифициран специалист и правила 
относно професионалната етика;

Or. en

Изменение 25
Мария Грапини, Лешек Милер, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоятелно призовава, 
съответно, държавите членки да 
направят оценка на рисковете, свързани 
с технологиите, основани на ИИ, преди 
да автоматизират дейностите, свързани 
с упражняването на държавна власт, 

4. настоятелно призовава, 
съответно, държавите членки да 
направят оценка на рисковете, свързани 
с технологиите, основани на ИИ, преди 
да автоматизират дейностите, свързани 
с упражняването на държавна власт, 
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като доброто правораздаване; призовава 
държавите членки да обмислят 
необходимостта да се осигурят 
гаранции, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2018/958, като надзор от 
квалифициран специалист и правила 
относно професионалната етика;

като доброто правораздаване; призовава 
държавите членки да обмислят 
необходимостта да се осигурят 
гаранции, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2018/958, като надзор и 
наблюдение от квалифициран 
специалист и правила относно 
професионалната етика;

Or. en

Изменение 26
Свеня Хан, Дита Харанзова, Клаудия Гамон, Лише Схренемахер, Влад-Мариус 
Ботош, Стефани Йон-Куртен, Сандро Гоци, Иварс Иябс

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоятелно призовава, 
съответно, държавите членки да 
направят оценка на рисковете, свързани 
с технологиите, основани на ИИ, преди 
да автоматизират дейностите, свързани 
с упражняването на държавна власт, 
като доброто правораздаване; призовава 
държавите членки да обмислят 
необходимостта да се осигурят 
гаранции, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2018/958, като надзор 
от квалифициран специалист и правила 
относно професионалната етика;

4. настоятелно призовава, 
съответно, държавите членки да 
направят оценка на рисковете, свързани 
с технологиите, основани на ИИ, преди 
да автоматизират дейностите, свързани 
с упражняването на държавна власт, 
като доброто правораздаване; призовава 
държавите членки да обмислят 
необходимостта да се осигурят 
гаранции, като надзор от квалифициран 
специалист и правила относно 
професионалната етика;

Or. en

Изменение 27
Клара Понсати Обиолс

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоятелно призовава, 4. настоятелно призовава, 
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съответно, държавите членки да 
направят оценка на рисковете, свързани 
с технологиите, основани на ИИ, преди 
да автоматизират дейностите, свързани 
с упражняването на държавна власт, 
като доброто правораздаване; призовава 
държавите членки да обмислят 
необходимостта да се осигурят 
гаранции, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2018/958, като надзор от 
квалифициран специалист и правила 
относно професионалната етика;

съответно, държавите членки да 
направят оценка на рисковете, свързани 
с технологиите, основани на ИИ, преди 
да автоматизират дейностите, свързани 
с упражняването на държавна власт, 
като доброто правораздаване; призовава 
държавите членки да обмислят 
необходимостта да се осигурят 
гаранции, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2018/958, като надзор от 
квалифициран специалист и правила 
относно професионалната етика, по-
специално за да се гарантира, че 
автоматизацията не засяга по 
никакъв начин основните права на 
гражданите и не се намесва в тях;

Or. en

Изменение 28
Андреас Шваб

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. настоятелно призовава, 
съответно, държавите членки да 
направят оценка на рисковете, свързани 
с технологиите, основани на ИИ, преди 
да автоматизират дейностите, свързани 
с упражняването на държавна власт, 
като доброто правораздаване; призовава 
държавите членки да обмислят 
необходимостта да се осигурят 
гаранции, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2018/958, като надзор от 
квалифициран специалист и правила 
относно професионалната етика;

4. настоятелно призовава, 
съответно, държавите членки да 
направят оценка на рисковете, свързани 
с технологиите, основани на ИИ, преди 
да автоматизират дейностите, свързани 
с упражняването на държавна власт, 
като доброто правораздаване; призовава 
държавите членки да обмислят 
необходимостта да се осигурят 
гаранции, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2018/958, като надзор от 
квалифициран специалист и правила 
относно професионалната етика; 
подчертава необходимостта от 
правилно транспониране и прилагане 
на настоящата директива от 
държавите членки и насърчава 
Комисията да наблюдава отблизо 
този въпрос;
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Or. en

Изменение 29
Свеня Хан, Дита Харанзова, Клаудия Гамон, Влад-Мариус Ботош, Стефани Йон-
Куртен, Сандро Гоци, Иварс Иябс, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4 a. припомня, че първата употреба 
на оръжия, основани на изкуствен 
интелект, с цел нападение е намерила 
израз в кибератаките, които пряко 
или непряко засягат гражданите и 
предприятията от ЕС, с техники, 
които варират от политически 
хакерски атаки до кражба на 
търговски тайни; поради това 
настоятелно призовава държавите 
членки и Комисията да разглеждат 
тези заплахи с необходимото 
внимание и да инвестират сериозно в 
постигането на високо равнище на 
цялостна цифрова грамотност, 
изследвания в областта на 
сигурността и използването на 
технологии с отворен код за 
намаляване на зависимостта от 
доставчици от трети държави и за 
укрепване на единния пазар;

Or. en

Изменение 30
Лешек Милер, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, 
Мария Грапини, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4 a. подчертава, че роботите като 
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механични предмети следва да 
попадат в обхвата на определението 
за машини, определено от 
директивата за машините 
(2006/42/ЕО), и следва да бъдат 
проектирани и сглобявани в 
съответствие със стандартите и 
мерките за безопасност, предвидени в 
директивата, както и с разпоредбите 
за пускането на машината на пазара 
и нейното въвеждане в експлоатация;

Or. en

Изменение 31
Андреас Шваб

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4 a. настоява, че е важно 
цифровите умения да се адаптират 
към научния напредък, включващ 
решения, основани на ИИ, за лицата, 
упражняващи регулирани професии, 
включително дейности, свързани с 
упражняване на правомощия на 
държавен орган, като например 
правораздаване; призовава държавите 
членки и Комисията да вземат 
надлежно това предвид като част от 
изпълнението на Директива 
2005/36/ЕО;

Or. en

Изменение 32
Свеня Хан, Дита Харанзова, Клаудия Гамон, Лише Схренемахер, Влад-Мариус 
Ботош, Стефани Йон-Куртен, Сандро Гоци, Иварс Иябс, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)
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Проект на становище Изменение

4б. подчертава, че в крайна 
автономните автомобили, кораби и 
други транспортни средства могат да 
работят на транснационално 
равнище и че това може да поражда 
нови въпроси относно тълкуването и 
прилагането на международното 
право; настоятелно призовава 
Комисията да се ангажира с 
международните партньори по този 
въпрос;

Or. en

Изменение 33
Свеня Хан, Дита Харанзова, Клаудия Гамон, Лише Схренемахер, Влад-Мариус 
Ботош, Стефани Йон-Куртен, Сандро Гоци, Иварс Иябс

Проект на становище
Параграф 4 в (нов)

Проект на становище Изменение

4в. счита, че разработването на 
ИИ предполага също така 
възможности за подобряване на 
наблюдението на пазара в световен 
мащаб и за повишаване на 
безопасността на продуктите, за 
борба срещу фалшифицирането и за 
защита на потребителите по много 
по-ефективен начин и в широк мащаб;

Or. en

Изменение 34
Клара Понсати Обиолс

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 
подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 
недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

5. счита, че държавите членки, 
регионалните и местните органи и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки и регионалните и местните 
органи, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработват приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 
призовава тези услуги на 
електронното управление да бъдат 
предлагани и на регионалните и 
малцинствените езици на ЕС; 
подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 
недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

Or. en

Изменение 35
Давид Корман
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 
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подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 
недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

подчертава, че обяснимите, разбираеми 
за човека и добре документирани 
алгоритми, които зачитат 
задължението за предоставяне на 
информация и прозрачност, са 
особено важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите могат 
да имат доверие и да се възползват от 
по-добри, недискриминационни и 
надеждни публични услуги на 
справедлива цена.

Or. en

Изменение 36
Свеня Хан, Дита Харанзова, Клаудия Гамон, Лише Схренемахер, Влад-Мариус 
Ботош, Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 
подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 
недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработват приложения 
с отворен код, насочени към 
автоматизиране и улесняване на 
електронните административни услуги, 
например в областта на данъчната 
администрация; подчертава, че 
обяснимите алгоритми, отворените 
данни и публичните изходни кодове са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от новаторски, 
недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена в 
цяла Европа и по съвместим начин.

Or. en
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Изменение 37
Виржини Жорон, Жан Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Антонио Мария 
Риналди

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 
подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 
недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация, 
митниците и защитата на 
потребителите; подчертава, че 
обяснимите алгоритми са важни, за да 
се гарантира, че предприятията и 
потребителите се възползват от по-
добри, недискримиращи европейски 
граждани и надеждни публични услуги 
на по-ниска цена.

Or. fr

Изменение 38
Доминик Тарчински

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
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областта на данъчната администрация; 
подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 
недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

областта на данъчната администрация 
или нотификацията и одобрението 
на трансгранични бизнес дейности; 
подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 
недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

Or. en

Изменение 39
Лешек Милер, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, 
Марк Анжел, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Брандо Бенифеи, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 
подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 
недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 
подчертава, че обяснимите, 
безпристрастни и прозрачни 
алгоритми са важни, за да се гарантира, 
че предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 
недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

Or. en

Изменение 40
Мария Грапини, Лешек Милер, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Марк Анжел, Брандо Бенифеи
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Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 
подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 
недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 
подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, достъпни, 
бързи, недискриминационни и 
надеждни публични услуги на по-ниска 
цена.

Or. en

Изменение 41
Мартин Ширдеван

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 
подчертава, че обяснимите алгоритми са 
важни, за да се гарантира, че 
предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 

5. счита, че държавите членки и 
Комисията следва да насърчават 
технологиите в областта на ИИ, които 
работят за хората; призовава държавите 
членки, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да разработят приложения 
за ИИ, насочени към автоматизиране и 
улесняване на електронните 
административни услуги, например в 
областта на данъчната администрация; 
подчертава, че обяснимите алгоритми са 
съществено важни, за да се гарантира, 
че предприятията и потребителите се 
възползват от по-добри, 
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недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

недискриминационни и надеждни 
публични услуги на по-ниска цена.

Or. en

Изменение 42
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. настоява държавите членки и 
Комисията да защитават 
европейските предприятия от 
всякакви политически санкции, 
наложени от чужди държави в 
обществени поръчки и военни или 
граждански договори: 
извънтериториалното прилагане на 
чуждо право не трябва да е в 
състояние да използва инструменти 
на изкуствен интелект при 
предоставянето на услуги на 
европейска територия, дори ако те са 
закупени или разработени с 
използване на технологии, 
произхождащи изцяло или отчасти 
от страни извън Европа.

Or. fr

Изменение 43
Доминик Тарчински

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. отбелязва, че програмите за 
обществени поръчки в подкрепа на 
съвместното възлагане на 
обществени поръчки за продукти от 
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областта на отбраната изключват 
възлагането на обществени поръчки 
за продукти от областта на 
отбраната, които са забранени от 
приложимото международно право; 
освен това отбелязва, че позицията 
на Парламента относно бъдещия 
Европейски фонд за отбрана уточнява 
това изключение, що се отнася до 
автономните оръжейни системи, без 
да се засяга възможността за 
възлагане на обществени поръчки за 
системи за ранно предупреждение или 
за противодействие, които се 
използват за отбранителни цели.

Or. en

Изменение 44
Лешек Милер, Андреас Шидер, Адриана Малдонадо Лопес, Кристел Шалдемозе, 
Марк Анжел, Мария Грапини, Мария-Мануел Лейтан-Маркеш, Брандо Бенифеи, 
Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. припомня, че Парламентът е 
предвидил в своята резолюция от 16 
февруари 2017 г. относно 
гражданскоправни норми за 
роботиката възможността, че 
изкуственият интелект може да се 
превърне в самостоятелен субект на 
гражданското право, което би имало 
значителни последици за 
функционирането на единния пазар; 
поради това настоятелно призовава 
Комисията да наблюдава и анализира 
развитието на този въпрос както в 
международното право, така и в 
националното законодателство на 
държавите членки.

Or. en
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Изменение 45
Давид Корман
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. счита, че технологиите с ИИ и 
мрежовите системи следва да са 
насочени към правна сигурност за 
гражданите и потребителите; 
поради това подчертава, че следва да 
се прилагат правилата за 
стълкновението на законите и 
юрисдикциите, като същевременно се 
вземат предвид интересите на 
потребителите и рискът от търсене 
на най-благоприятна правна система 
(forum shopping), и че следва да се 
полагат усилия за борба с 
необоснованото блокиране на 
географски принцип.

Or. en

Изменение 46
Виржини Жорон, Жан Лен Лакапел, Марко Кампоменози, Антонио Мария 
Риналди

Проект на становище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. призовава за актуализиране на 
европейското конкурентно право и 
обществените поръчки с цел 
насърчаване на появата на участници 
в областта на изкуствения интелект 
от глобално значение, базирани в 
Европа.

Or. fr
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Изменение 47
Давид Корман
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. подчертава, че мрежовите 
системи с ИИ, особено когато са 
предназначени за използване във 
военната област или за въпроси, 
засягащи националната сигурност, 
могат да нарушават права или 
интереси и да причиняват злополуки, 
които вредят на отделни лица или на 
обществото като цяло, и трябва да 
се придържат към етични и 
технически стандарти, които да 
бъдат определени между 
компетентните надзорни органи на 
равнището на Съюза и на национално 
равнище, но също така и в световен 
мащаб; призовава за създаването на 
правораздавателни органи, 
компетентни да разглеждат такива 
нарушения и да гарантират 
подходяща правна защита.

Or. en

Изменение 48
Давид Корман
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 5 в (нов)

Проект на становище Изменение

5в. припомня своята резолюция от 
12 септември 2018 г. относно 
автономните оръжейни системи; 
повтаря искането си за забрана на 
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производството, разработването и 
употребата на изцяло автономни 
оръжия, позволяващи 
осъществяването на удари без 
човешка намеса; настоятелно 
призовава Комисията и държавите 
членки да стартират широк 
политически диалог с цел 
установяване на глобални правни 
стандарти и правни и етични 
ограничения за разработването, 
разпространението и употребата на 
все по-автономни оръжейни системи, 
например посредством обвързващо 
международно споразумение.

Or. en

Изменение 49
Давид Корман
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 5 г (нов)

Проект на становище Изменение

5г. призовава Съюза да създаде 
структура за управление и надзор на 
пазара на системи, базирани на ИИ, 
която да предоставя насоки, 
становища и експертен опит на 
органите на държавите членки.

Or. en


