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Τροπολογία 1
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι από την οδηγία 
(ΕΕ) 2018/958 προκύπτει ότι οι άνθρωποι 
πρέπει πάντα να φέρουν την τελική ευθύνη 
για τη λήψη αποφάσεων που συνεπάγονται 
κινδύνους για την επίτευξη στόχων 
δημόσιου συμφέροντος·

1. υπενθυμίζει ότι από την οδηγία 
(ΕΕ) 2018/958 προκύπτει ότι οι άνθρωποι 
πρέπει πάντα να φέρουν την τελική ευθύνη 
και να διατηρούν τον έλεγχο ως προς τη 
λήψη αποφάσεων και τις ενέργειες που 
συνεπάγονται κινδύνους για την επίτευξη 
στόχων δημόσιου συμφέροντος ή που 
ενδέχεται να βλάψουν άτομα ή εν γένει το 
κοινωνικό σύνολο·

Or. en

Τροπολογία 2
Martin Schirdewan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι από την οδηγία 
(ΕΕ) 2018/958 προκύπτει ότι οι άνθρωποι 
πρέπει πάντα να φέρουν την τελική ευθύνη 
για τη λήψη αποφάσεων που συνεπάγονται 
κινδύνους για την επίτευξη στόχων 
δημόσιου συμφέροντος·

1. υπενθυμίζει ότι από την οδηγία 
(ΕΕ) 2018/958 προκύπτει ότι οι άνθρωποι 
πρέπει πάντα να φέρουν την τελική ευθύνη 
για τη λήψη αποφάσεων που συνεπάγονται 
κινδύνους για την επίτευξη στόχων 
δημόσιου συμφέροντος· υπογραμμίζει ότι 
οποιαδήποτε τεχνολογία ΤΝ πρέπει να 
υπόκειται σε ανθρώπινη εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 3
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι από την οδηγία 
(ΕΕ) 2018/958 προκύπτει ότι οι άνθρωποι 
πρέπει πάντα να φέρουν την τελική ευθύνη 
για τη λήψη αποφάσεων που συνεπάγονται 
κινδύνους για την επίτευξη στόχων 
δημόσιου συμφέροντος·

1. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ πρέπει να 
είναι μια ανθρωποκεντρική τεχνολογία 
και ότι οι άνθρωποι πρέπει πάντα να 
φέρουν την τελική ευθύνη για τη λήψη 
αποφάσεων που συνεπάγονται κινδύνους 
για την επίτευξη στόχων δημόσιου 
συμφέροντος· τονίζει ότι δεν πρέπει να 
δοθεί σε μηχανές η δυνατότητα ούτε να 
βλάπτουν τη σωματική ακεραιότητα 
ανθρώπινων όντων, ούτε να εκχωρούν 
δικαιώματα ή να επιβάλλουν νομικές 
υποχρεώσεις σε άτομα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις διεθνείς 
προσπάθειες να απαγορευτούν φονικά 
αυτόνομα οπλικά συστήματα μη 
υποκείμενα σε ουσιαστικό ανθρώπινο 
έλεγχο και ζητεί από την Επιτροπή να 
πρωταγωνιστήσει στην υποστήριξη 
αυτών των προσπαθειών·

Or. en

Τροπολογία 4
Brando Benifei, Leszek Miller, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, 
Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
θέσεις του για τα φονικά αυτόνομα 
οπλικά συστήματα και την ανάγκη να 
διαμορφωθεί κοινή θέση της ΕΕ όσον 
αφορά τα αυτόνομα οπλικά συστήματα 
που θα διασφαλίζει τον ουσιαστικό 
ανθρώπινο έλεγχο των καίριων 
λειτουργιών των οπλικών συστημάτων, 
ακόμη και κατά τη χρήση τους·

Or. en
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Τροπολογία 5
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor 
Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η υποχρέωση 
σεβασμού και προστασίας της 
αξιοπρέπειας του ανθρώπου αποτελεί 
γενική αρχή του διεθνούς δικαίου, πηγή 
και κύριο έρεισμα όλων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη, κοινή στις συνταγματικές 
παραδόσεις των κρατών μελών της ΕΕ·  
τονίζει συνεπώς ότι η αρχή της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας πρέπει πάντα 
να αποτελεί το υπέρτατο πρότυπο ελέγχου 
κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του 
νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη και το 
ουσιώδες στοιχείο θέσπισης της 
ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην 
τεχνητή νοημοσύνη, κατευθύνοντας τη 
χρήση της ΤΝ προς όφελος των ατόμων, 
των ομάδων χρηστών, των καταναλωτών 
και της κοινωνίας στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 6
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
επιδιώξει να λειτουργήσει ως φορέας 
διαμόρφωσης προτύπων για την ΤΝ σε 
έναν υπερσυνδεδεμένο κόσμο, μέσω της 
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υιοθέτησης μιας αποτελεσματικής 
στρατηγικής έναντι των εξωτερικών της 
εταίρων και μέσω της εδραίωσης των 
προσπάθειών της για τον καθορισμό 
παγκόσμιων δεοντολογικών προτύπων για 
την ΤΝ σε διεθνές επίπεδο που συνάδουν 
με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· εκτιμά ότι κάτι τέτοιο είναι 
καίριας σημασίας για την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μας 
επιχειρήσεων· ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με 
τρίτες χώρες προκειμένου να μην 
παραβιάζονται από τα συστήματά 
τεχνητής νοημοσύνης τους τα 
δικαιώματα και η ασφάλεια των 
καταναλωτών· 

Or. en

Τροπολογία 7
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευρύνει την συνεργασία για την ΤΝ σε 
διεθνές επίπεδο, να συντονιστεί με τον 
ΟΟΣΑ σε σχέση με το έργο για την ΤΝ 
και να προαγάγει το μελλοντικό ενωσιακό 
μοντέλο μας για την ΤΝ στη διεθνή 
σκηνή· πιστεύει ότι G7 και G20 
αποτελούν επίσης σημαντικά φόρα στα 
οποία η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει 
αποφασιστικό ρόλο, ως ένα πρώτο βήμα 
για την επίτευξη παγκόσμιας συναίνεσης 
στον ΟΗΕ·

Or. en
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Τροπολογία 8
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, 
αρκετά κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει 
την ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για 
την προστασία της δημόσιας υγείας, οι 
οποίες ειδοποιούν τους πολίτες για 
προηγούμενες επαφές με κάποιον που έχει 
βρεθεί θετικός σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί 
μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με 
τις κινητές εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης, η ανάπτυξη των οποίων 
πρέπει να παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 9
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο·

2. επισημαίνει ότι οι τεχνολογίες 
τεχνητής νοημοσύνης αποδείχθηκαν 
καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση 
της κρίσης COVID-19 και θα 
εξακολουθήσουν να είναι καθώς οι χώρες 
εγκαταλείπουν σταδιακά τα μέτρα 
περιορισμού της κυκλοφορίας και 
αναζητούν λύσεις για την αποτροπή νέων 
κυμάτων εξάπλωσης του ιού· παρατηρεί 
ότι κατά την υγειονομική κρίση της 
COVID-19, αρκετά κράτη μέλη έχουν 
δρομολογήσει την ανάπτυξη κινητών 
εφαρμογών για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, οι οποίες ειδοποιούν τους 
πολίτες εάν έχουν βρεθεί σε στενή επαφή 
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με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός σε 
έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με κινητές 
εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών που είναι 
διαλειτουργικές, προαιρετικές, ασφαλείς 
και προστατεύουν την ιδιωτική ζωή·  
σημειώνει ότι, αν και είναι ενδεχομένως 
χρήσιμη η ΤΝ στην ανάλυση των 
δεδομένων που δίνουν στους 
εμπειρογνώμονες της υγείας τη 
δυνατότητα να προβλέπουν, για 
παράδειγμα, την εμφάνιση μελλοντικών 
σημείων έξαρσης της νόσου, το 
περιθώριο παραβιάσεων της ιδιωτικής 
ζωής ή κακής χρήσης ευαίσθητων 
δεδομένων υγείας σημαίνει ότι είναι 
αναγκαία η ύπαρξη επαρκών 
διασφαλίσεων· υπενθυμίζει ότι ο ΓΚΠΔ 
πρέπει να τηρείται και ότι τα δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται πρέπει να 
καθίστανται ανώνυμα·

Or. en

Τροπολογία 10
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο·

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο· σημειώνει 
ότι η ανάπτυξη κινητών εφαρμογών έγινε 
με καθυστέρηση· παρατηρεί ότι, 
σύμφωνα με ορισμένους 
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εμπειρογνώμονες, η χρησιμότητά τους 
είναι πλέον περιορισμένη δεδομένων της 
εξέλιξης της πανδημίας και των άλλων 
μεθόδων παρακολούθησης που είναι 
εφικτές· υπογραμμίζει τις θεμιτές 
ανησυχίες που εκφράζονται σε σχέση με 
τα ζητήματα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την 
ανεπάρκεια των δοκιμών που 
πραγματοποιήθηκαν·

Or. fr

Τροπολογία 11
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο·

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο· πιστεύει 
ότι η χρήση οποιωνδήποτε εφαρμογών 
ιχνηλάτησης πρέπει να παραμείνει 
προαιρετική και τα συλλεγόμενα 
δεδομένα πρέπει να είναι ανώνυμα και να 
μην χρησιμοποιούνται ούτε για 
εμπορικούς σκοπούς ούτε για σκοπούς 
επιβολής του νόμου· τονίζει ότι 
παρόμοιες εφαρμογές πρέπει να 
διατίθενται μόνο σε περιόδους πανδημίας 
και να μην μπορούν να λειτουργήσουν ή 
να χρησιμοποιηθούν σε φυσιολογικές 
περιόδους·
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Or. en

Τροπολογία 12
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο·

2 β. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή, 
ανοικτής πηγής, προσέγγιση εντός της ΕΕ 
που αποθηκεύει δεδομένα σε τοπικό 
επίπεδο και είναι πάντα προαιρετική· 
τονίζει ότι οι κινητές εφαρμογές 
ιχνηλασιμότητας επαφών πρέπει να 
τηρούν απαρέγκλιτα τις διεθνείς 
διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τους κανόνες για την ιδιωτική ζωή και να 
σέβονται την ελευθερία του συνέρχεσθαι 
ειρηνικώς· θεωρεί ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται τεχνολογία ΤΝ στις 
εφαρμογές ούτως ώστε να περιορίζονται 
οι κίνδυνοι για την ιδιωτική ζωή και την 
ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 13
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι κατά την 2. παρατηρεί ότι κατά την 
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υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο·

υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο· εκτιμά ότι 
οι κινητές εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει να σέβονται την 
ιδιωτική ζωή των ευρωπαίων πολιτών 
και τον γενικό κανονισμό για την 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 14
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο·

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η οποία 
θα αποτρέπει τον γεωεντοπισμό των 
πολιτών από τις αρχές, θα διασφαλίζει 
μια αποκεντρωμένη προσέγγιση στη 
συλλογή δεδομένων και θα ευνοεί εν γένει 
την λιγότερο επεμβατική τεχνολογία που 
διατίθεται·

Or. en
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Τροπολογία 15
Brando Benifei, Andreas Schieder, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Clara Aguilera

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο·

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ για διαλειτουργικές, 
ασφαλείς και συνάδουσες με την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο και των 
οποίων η αποθήκευση δεδομένων πρέπει 
να παραμείνει αποκεντρωμένη σε κινητές 
συσκευές·

Or. en

Τροπολογία 16
Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η 
ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, αρκετά 
κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει την 
ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός 
σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια κοινή 
προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις κινητές 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που θα 
περιλαμβάνει δημοσίευση του 
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παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο· υποκείμενου κώδικα πηγής και μέριμνα 
ώστε να παραμένει η ανάπτυξη 
παρόμοιων εφαρμογών υπό κρατικό 
έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 17
Martin Schirdewan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παρατηρεί ότι κατά την 
υγειονομική κρίση της COVID-19, 
αρκετά κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει 
την ανάπτυξη κινητών εφαρμογών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, οι οποίες 
ειδοποιούν τους πολίτες για προηγούμενες 
επαφές με κάποιον που έχει βρεθεί 
θετικός σε έλεγχο για τον ιό· ζητεί μια 
κοινή προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με τις 
κινητές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, 
η ανάπτυξη των οποίων πρέπει να 
παραμείνει υπό κρατικό έλεγχο·

2. παρατηρεί ότι εξακολουθεί να μην 
έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα 
των κινητών εφαρμογών που 
δρομολογήθηκαν για την προστασία της 
δημόσιας υγείας  κατά την κρίση της 
COVID-19· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δρομολογούν παρόμοιες κινητές 
εφαρμογές μόνο εφόσον είναι 
εξασφαλισμένος ο προαιρετικός, 
διαφανής και προσωρινός χαρακτήρας 
των συσκευών και μόνο όταν τα δεδομένα 
θέσης εξαιρούνται από την μη τοπικού 
χαρακτήρα συλλογή στις συσκευές·

Or. en

Τροπολογία 18
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρείται 
η αρχή της αναλογικότητας και ότι 
ζητήματα αιτιώδους συνάφειας και 
ευθύνης πρέπει να αποσαφηνίζονται, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 

3. υπενθυμίζει ότι η αρχή της 
αναλογικότητας στο διεθνές δίκαιο πρέπει 
να τηρείται και ότι ζητήματα αιτιώδους 
συνάφειας και ευθύνης πρέπει να 
αποσαφηνίζονται, προκειμένου να 
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στον οποίο το κράτος ως φορέας δημόσιου 
διεθνούς δικαίου, αλλά και κατά την 
άσκηση της δικής του εξουσίας, μπορεί 
πράγματι να μεταφέρει την εν λόγω αρχή 
σε συστήματα που βασίζονται στην 
τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία διαθέτουν 
ορισμένη αυτονομία·

προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο το 
κράτος ως φορέας δημόσιου διεθνούς 
δικαίου, αλλά και κατά την άσκηση της 
δικής του εξουσίας, μπορεί να ενεργήσει 
με τη βοήθεια συστημάτων που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και 
να παραμένει ταυτόχρονα υπόλογο και 
υποκείμενο σε δημοκρατικό έλεγχο και δη 
από κοινοβούλιο· έχει υπόψη του την 
ηγεμονικού τύπου ευχέρεια αποφάσεων 
και ελέγχου επί της ανάπτυξης 
παρόμοιων τεχνολογιών που διαθέτουν 
ορισμένοι ιδιωτικοί φορείς και ζητεί να 
ενισχυθούν οι τρόποι λογοδοσίας των 
φορέων αυτών βάσει του διεθνούς 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 19
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρείται 
η αρχή της αναλογικότητας και ότι 
ζητήματα αιτιώδους συνάφειας και 
ευθύνης πρέπει να αποσαφηνίζονται, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 
στον οποίο το κράτος ως φορέας δημόσιου 
διεθνούς δικαίου, αλλά και κατά την 
άσκηση της δικής του εξουσίας, μπορεί 
πράγματι να μεταφέρει την εν λόγω αρχή 
σε συστήματα που βασίζονται στην 
τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία διαθέτουν 
ορισμένη αυτονομία·

3. υπενθυμίζει ότι οι αρχές της μη 
εισαγωγής διακρίσεων και της 
αναλογικότητας και η απαίτηση 
αιτιολόγησης πρέπει να τηρούνται και ότι 
ζητήματα αιτιώδους συνάφειας, ευθύνης 
και υποχρέωσης αποζημίωσης, καθώς 
και διαφάνειας, λογοδοσίας και 
δυνατότητας αιτιολόγησης πρέπει να 
αποσαφηνίζονται, προκειμένου να 
προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο το 
κράτος ως φορέας δημόσιου διεθνούς 
δικαίου, αλλά και κατά την άσκηση της 
δικής του εξουσίας, μπορεί πράγματι να 
μεταφέρει την εν λόγω αρχή σε συστήματα 
που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, 
τα οποία διαθέτουν ορισμένη αυτονομία·

Or. en
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Τροπολογία 20
Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρείται 
η αρχή της αναλογικότητας και ότι 
ζητήματα αιτιώδους συνάφειας και 
ευθύνης πρέπει να αποσαφηνίζονται, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 
στον οποίο το κράτος ως φορέας δημόσιου 
διεθνούς δικαίου, αλλά και κατά την 
άσκηση της δικής του εξουσίας, μπορεί 
πράγματι να μεταφέρει την εν λόγω αρχή 
σε συστήματα που βασίζονται στην 
τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία διαθέτουν 
ορισμένη αυτονομία·

3. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρείται 
η αρχή της αναλογικότητας και ότι 
ζητήματα αιτιώδους συνάφειας και 
ευθύνης πρέπει να αποσαφηνίζονται, 
προκειμένου να προσδιοριστεί εάν, ή σε 
ποιο βαθμό, ένα κράτος ως φορέας 
δημόσιου διεθνούς δικαίου, αλλά και κατά 
την άσκηση της δικής του εξουσίας, μπορεί 
πράγματι να μεταφέρει αρχική 
δικαιοδοσία σε συστήματα που βασίζονται 
στην τεχνητή νοημοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 21
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρείται 
η αρχή της αναλογικότητας και ότι 
ζητήματα αιτιώδους συνάφειας και 
ευθύνης πρέπει να αποσαφηνίζονται, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 
στον οποίο το κράτος ως φορέας δημόσιου 
διεθνούς δικαίου, αλλά και κατά την 
άσκηση της δικής του εξουσίας, μπορεί 
πράγματι να μεταφέρει την εν λόγω αρχή 
σε συστήματα που βασίζονται στην 
τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία διαθέτουν 
ορισμένη αυτονομία·

3. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρείται 
η αρχή της αναλογικότητας και ότι 
ζητήματα αιτιώδους συνάφειας και 
ευθύνης πρέπει να αποσαφηνίζονται, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 
στον οποίο το κράτος ως φορέας δημόσιου 
διεθνούς δικαίου, αλλά και κατά την 
άσκηση της δικής του εξουσίας, μπορεί 
πράγματι να μεταφέρει την εν λόγω αρχή 
σε συστήματα που βασίζονται στην 
τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία διαθέτουν 
ορισμένη αυτονομία, χωρίς να δημιουργεί 
πρόσθετους κινδύνους·
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Or. en

Τροπολογία 22
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρείται 
η αρχή της αναλογικότητας και ότι 
ζητήματα αιτιώδους συνάφειας και 
ευθύνης πρέπει να αποσαφηνίζονται, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 
στον οποίο το κράτος ως φορέας δημόσιου 
διεθνούς δικαίου, αλλά και κατά την 
άσκηση της δικής του εξουσίας, μπορεί 
πράγματι να μεταφέρει την εν λόγω αρχή 
σε συστήματα που βασίζονται στην 
τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία διαθέτουν 
ορισμένη αυτονομία·

3. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρείται 
η αρχή της αναλογικότητας και ότι 
ζητήματα αιτιώδους συνάφειας και 
ευθύνης πρέπει να αποσαφηνίζονται, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 
στον οποίο το κράτος ως φορέας δημόσιου 
διεθνούς δικαίου, αλλά και κατά την 
άσκηση της δικής του εξουσίας, μπορεί 
πράγματι να μεταφέρει την εν λόγω αρχή 
σε συστήματα που βασίζονται στην 
τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία διαθέτουν 
ορισμένη αυτονομία, χωρίς να παραβιάζει 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
διεθνές δίκαιο, όπως εκείνη της ορθής 
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 23
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες 
από την ΤΝ, πριν αυτοματοποιήσουν 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
άσκηση κρατικής εξουσίας, όπως είναι η 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης· καλεί τα 

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες 
από την ΤΝ, πριν αυτοματοποιήσουν τις 
επαγγελματικές υπηρεσίες που συνδέονται 
με την άσκηση της κρατικής εξουσίας, 
όπως, για παράδειγμα, τους κινδύνους 
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κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη 
πρόβλεψης διασφαλίσεων, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/958, 
όπως η εποπτεία από ειδικευμένο 
επαγγελματία και οι κανόνες 
επαγγελματικής δεοντολογίας·

που σχετίζονται με την προστασία των 
καταναλωτών, των αποδεκτών των 
υπηρεσιών και των εργαζομένων, την 
εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας 
και της πρόληψης των κινδύνων όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας, την ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης, την 
εξασφάλιση υψηλών προτύπων 
εκπαίδευσης, και την προστασία του 
περιβάλλοντος· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν την ανάγκη πρόβλεψης 
διασφαλίσεων, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/958, όπως η εποπτεία 
από ειδικευμένο επαγγελματία και οι 
κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 24
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη να αξιολογήσουν τους 
κινδύνους που συνδέονται με τεχνολογίες 
οδηγούμενες από την ΤΝ, πριν 
αυτοματοποιήσουν δραστηριότητες που 
συνδέονται με την άσκηση κρατικής 
εξουσίας, όπως είναι η ορθή απονομή της 
δικαιοσύνης· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν την ανάγκη πρόβλεψης 
διασφαλίσεων, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/958, όπως η εποπτεία 
από ειδικευμένο επαγγελματία και οι 
κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας·

4. τονίζει την ανάγκη επενδύσεων σε 
ανθρώπινες δεξιότητες για τη μόχλευση 
της ΤΝ ως μέσου για την υποστήριξη της 
λήψης αποφάσεων από ανθρώπους αντί 
για την αντικατάσταση του ανθρώπου, 
μέσω της ενίσχυσης και της κλιμάκωσης 
της ανθρώπινης πραγματογνωσίας· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη 
πρόβλεψης διασφαλίσεων, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/958, 
όπως η εποπτεία από ειδικευμένο 
επαγγελματία και οι κανόνες 
επαγγελματικής δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
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Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες 
από την ΤΝ, πριν αυτοματοποιήσουν 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
άσκηση κρατικής εξουσίας, όπως είναι η 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη 
πρόβλεψης διασφαλίσεων, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/958, 
όπως η εποπτεία από ειδικευμένο 
επαγγελματία και οι κανόνες 
επαγγελματικής δεοντολογίας·

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες 
από την ΤΝ, πριν αυτοματοποιήσουν 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
άσκηση κρατικής εξουσίας, όπως είναι η 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη 
πρόβλεψης διασφαλίσεων, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/958, 
όπως η εποπτεία και η παρακολούθηση 
από ειδικευμένο επαγγελματία και οι 
κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 26
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες 
από την ΤΝ, πριν αυτοματοποιήσουν 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
άσκηση κρατικής εξουσίας, όπως είναι η 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη 
πρόβλεψης διασφαλίσεων, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/958, 
όπως η εποπτεία από ειδικευμένο 
επαγγελματία και οι κανόνες 
επαγγελματικής δεοντολογίας·

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες 
από την ΤΝ, πριν αυτοματοποιήσουν 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
άσκηση κρατικής εξουσίας, όπως είναι η 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη 
πρόβλεψης διασφαλίσεων, όπως η 
εποπτεία από ειδικευμένο επαγγελματία 
και οι κανόνες επαγγελματικής 
δεοντολογίας·

Or. en
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Τροπολογία 27
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες 
από την ΤΝ, πριν αυτοματοποιήσουν 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
άσκηση κρατικής εξουσίας, όπως είναι η 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη 
πρόβλεψης διασφαλίσεων, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/958, 
όπως η εποπτεία από ειδικευμένο 
επαγγελματία και οι κανόνες 
επαγγελματικής δεοντολογίας·

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες 
από την ΤΝ, πριν αυτοματοποιήσουν 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
άσκηση κρατικής εξουσίας, όπως είναι η 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη 
πρόβλεψης διασφαλίσεων, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/958, 
όπως η εποπτεία από ειδικευμένο 
επαγγελματία και οι κανόνες 
επαγγελματικής δεοντολογίας, ιδίως δε να 
εξασφαλίσουν ότι ο εν λόγω 
αυτοματισμός δεν θίγει ούτε υπονομεύει 
σε καμιά περίπτωση τα δικαιώματα των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 28
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες 
από την ΤΝ, πριν αυτοματοποιήσουν 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
άσκηση κρατικής εξουσίας, όπως είναι η 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη 
πρόβλεψης διασφαλίσεων, όπως 

4. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
συνδέονται με τεχνολογίες οδηγούμενες 
από την ΤΝ, πριν αυτοματοποιήσουν 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
άσκηση κρατικής εξουσίας, όπως είναι η 
ορθή απονομή της δικαιοσύνης· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάγκη 
πρόβλεψης διασφαλίσεων, όπως 
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προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/958, 
όπως η εποπτεία από ειδικευμένο 
επαγγελματία και οι κανόνες 
επαγγελματικής δεοντολογίας·

προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/958, 
όπως η εποπτεία από ειδικευμένο 
επαγγελματία και οι κανόνες 
επαγγελματικής δεοντολογίας· τονίζει την 
ανάγκη για ορθή μεταφορά και εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας από τα κράτη 
μέλη, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 29
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι η πρώτη επιθετική 
χρήση όπλων βασιζόμενων στην τεχνητή 
νοημοσύνη ήταν οι κυβερνοεπιθέσεις, που 
πλήττουν άμεσα ή έμμεσα πολίτες και 
επιχειρήσεις της ΕΕ, με τεχνικές που 
κυμαίνονται από υποκλοπές με πολιτικό 
στόχο έως την κλοπή εμπορικών 
μυστικών· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να λάβουν σοβαρά 
υπόψη τις απειλές αυτές και να 
επενδύσουν εμφατικά στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου γενικού ψηφιακού 
γραμματισμού, στην έρευνα στον τομέα 
της ασφάλειας και στη χρήση τεχνολογίας 
ανοιχτού κώδικα για τη μείωση των 
εξαρτήσεων από προμηθευτές τρίτων 
χωρών και την ενίσχυση της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 30
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sándor Rónai
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι τα ρομπότ θα πρέπει, 
ως μηχανικά αντικείμενα, να εμπίπτουν 
στον ορισμό των μηχανών που ορίζει η 
οδηγία για τα μηχανήματα (2006/42/ΕΚ), 
και να σχεδιάζονται και να 
συναρμολογούνται σύμφωνα με τα 
πρότυπα και τα μέτρα ασφάλειας που 
προβλέπονται σε αυτήν, καθώς και 
σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διάθεση 
μηχανικού εξοπλισμού στην αγορά και τη 
θέση του σε λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 31
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επιμένει ότι είναι σημαντικό να 
προσαρμοστούν οι ψηφιακές δεξιότητες 
στην επιστημονική πρόοδο όσον αφορά 
τη χρήση λύσεων οδηγούμενων από ΤΝ 
για τα άτομα που ασκούν ρυθμιζόμενα 
επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με την 
άσκηση των εξουσιών της κρατικής 
αρχής, όπως η απονομή της δικαιοσύνης· 
καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
λάβουν δεόντως υπόψη το γεγονός αυτό 
στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 32
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
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Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι αυτοοδηγούμενα 
αυτοκίνητα, πλοία και άλλα μεταφορικά 
μέσα ενδέχεται στο απώτερο μέλλον να 
καταλήξουν να λειτουργούν σε 
διακρατικό επίπεδο, γεγονός που μπορεί 
να εγείρει νέα ζητήματα ερμηνείας και 
εφαρμογής του διεθνούς δικαίου· 
παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί 
με τους διεθνείς εταίρους στο θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 33
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ΤΝ 
συνεπάγεται επίσης ευκαιρίες για τη 
βελτίωση της παγκόσμιας εποπτείας της 
αγοράς και την προώθηση της ασφάλειας 
των προϊόντων, την καταπολέμηση της 
παραποίησης, και την προστασία των 
καταναλωτών με πολύ πιο 
αποτελεσματικό τρόπο και σε μεγάλη 
κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 34
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι σημαντικοί 
για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος.

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη, οι 
τοπικές και οι περιφερειακές αρχές και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις τοπικές και τις 
περιφερειακές αρχές, σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή, να 
αναπτύξουν εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης με στόχο την αυτοματοποίηση 
και τη διευκόλυνση των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για 
παράδειγμα στον τομέα της φορολογικής 
διοίκησης· ζητεί οι εν λόγω υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να 
παρέχονται επίσης σε περιφερειακές και 
μειονοτικές γλώσσες στην ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι 
είναι σημαντικοί για να διασφαλιστεί ότι 
επιχειρήσεις και καταναλωτές 
επωφελούνται από καλύτερες, 
αμερόληπτες και αξιόπιστες δημόσιες 
υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος.

Or. en

Τροπολογία 35
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
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για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι σημαντικοί 
για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος.

για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι, αναγνώσιμοι από άνθρωπο 
και καλά τεκμηριωμένοι αλγόριθμοι που 
σέβονται την υποχρέωση για ενημέρωση 
και διαφάνεια είναι πολύ σημαντικοί για 
να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές μπορούν να εμπιστεύονται 
και να επωφελούνται από καλύτερες, 
αμερόληπτες και αξιόπιστες δημόσιες 
υπηρεσίες με εύλογο κόστος.

Or. en

Τροπολογία 36
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι σημαντικοί 
για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος.

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
ανοικτού κώδικα με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι, τα ανοικτά 
δεδομένα και οι δημόσιοι πηγαίοι 
κώδικες είναι σημαντικά για να 
διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καινοτόμες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος 
σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τρόπο 
συμβατό.

Or. en



AM\1206239EL.docx 25/32 PE652.520v01-00

EL

Τροπολογία 37
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι σημαντικοί 
για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος.

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
για παράδειγμα στους τομείς της 
φορολογικής διοίκησης, των τελωνείων ή 
της προστασίας των καταναλωτών· 
υπογραμμίζει ότι οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι 
είναι σημαντικοί για να διασφαλιστεί ότι 
επιχειρήσεις και καταναλωτές 
επωφελούνται από καλύτερες, χωρίς 
διακρίσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών 
και αξιόπιστες δημόσιες υπηρεσίες με 
χαμηλότερο κόστος.

Or. fr

Τροπολογία 38
Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
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για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι σημαντικοί 
για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος.

για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης ή για την 
κοινοποίηση και την έγκριση 
διασυνοριακών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων· υπογραμμίζει ότι οι 
εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι σημαντικοί 
για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος.

Or. en

Τροπολογία 39
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι σημαντικοί 
για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος.

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι, αμερόληπτοι και διαφανείς 
αλγόριθμοι είναι σημαντικοί για να 
διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος.

Or. en
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Τροπολογία 40
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel, Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι σημαντικοί 
για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος.

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
για παράδειγμα στον τομέα της 
φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι σημαντικοί 
για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, προσιτές, γρήγορες, 
αμερόληπτες και αξιόπιστες δημόσιες 
υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος.

Or. en

Τροπολογία 41
Martin Schirdewan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
για παράδειγμα στον τομέα της 

5. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να προωθούν 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
εργάζονται για τους ανθρώπους· καλεί τα 
κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή, να αναπτύξουν εφαρμογές 
τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την 
αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
για παράδειγμα στον τομέα της 
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φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι σημαντικοί 
για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος.

φορολογικής διοίκησης· υπογραμμίζει ότι 
οι εξηγήσιμοι αλγόριθμοι είναι αναγκαίοι 
για να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και 
καταναλωτές επωφελούνται από 
καλύτερες, αμερόληπτες και αξιόπιστες 
δημόσιες υπηρεσίες με χαμηλότερο 
κόστος.

Or. en

Τροπολογία 42
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εμμένει στην ανάγκη να 
προστατεύσουν κράτη μέλη και Επιτροπή 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από 
οποιαδήποτε πολιτική κύρωση επιβληθεί 
από ξένα κράτη σε σχέση με δημόσιες 
συμβάσεις και με στρατιωτικές και μη 
προμήθειες: η εξωεδαφική εφαρμογή 
ενός ξένου δικαίου δεν μπορεί να 
χρησιμοποιεί ως πρόσχημα τη χρήση 
εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κατά την 
παροχή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό έδαφος, 
ακόμη και αν αυτά αγοράστηκαν ή 
αναπτύχθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, 
κάνοντας χρήση τεχνολογιών μη 
προερχόμενων από την Ευρώπη. 

Or. fr

Τροπολογία 43
Dominik Tarczyński

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι τα προγράμματα 
δημόσιων συμβάσεων που υποστηρίζουν 
την κοινή προμήθεια αμυντικών 
προϊόντων αποκλείουν την προμήθεια 
αμυντικών προϊόντων που απαγορεύονται 
από το ισχύον διεθνές δίκαιο· επισημαίνει 
ακόμα, ότι η θέση του Κοινοβουλίου 
σχετικά με το μελλοντικό Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας εξειδικεύει τον εν λόγω 
αποκλεισμό, όσον αφορά τα αυτόνομα 
οπλικά συστήματα, με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας προμήθειας συστημάτων 
έγκαιρης προειδοποίησης ή αντιμέτρων 
που χρησιμοποιούνται για αμυντικούς 
σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 44
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor 
Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, 
στο ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 
2017 σχετικά με τους κανόνες αστικού 
δικαίου για τη ρομποτική, προέβλεψε ότι 
η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστεί 
ανεξάρτητος κλάδος του αστικού δικαίου, 
κάτι που θα έχει σημαντικές συνέπειες για 
τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς· καλεί, 
επομένως, την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αναλύει τις εξελίξεις 
στο θέμα αυτό τόσο στο διεθνές δίκαιο 
όσο και στο εσωτερικό δίκαιο των 
κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 45
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι οι τεχνολογίες και τα 
συστήματα δικτύων ΤΝ θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην ασφάλεια δικαίου για 
τους πολίτες και τους καταναλωτές· 
υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι θα πρέπει να 
ισχύουν οι κανόνες για τη σύγκρουση 
νομοθεσιών και δικαιοδοσιών και να 
λαμβάνονται παράλληλα υπόψη το 
συμφέρον των καταναλωτών και ο 
κίνδυνος κανονιστικού υπερθεματισμού, 
όπως επίσης ότι θα πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την 
καταπολέμηση του αδικαιολόγητου 
γεωγραφικού αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 46
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί την επικαιροποίηση του 
ευρωπαϊκού δικαίου περί ανταγωνισμού 
και των δημόσιων συμβάσεων 
προκειμένου να ευνοηθεί η ανάδειξη 
παραγόντων παγκόσμιας εμβέλειας στον 
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με έδρα 
την ΕΕ.

Or. fr
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Τροπολογία 47
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει ότι τα συστήματα δικτύου 
ΤΝ, ιδίως όταν είναι σχεδιασμένα για 
χρήση στον στρατιωτικό τομέα ή για 
θέματα εθνικής ασφάλειας, ενδέχεται να 
παραβιάζουν δικαιώματα ή συμφέροντα 
και να προκαλούν ατυχήματα που 
βλάπτουν άτομα ή την κοινωνία στο 
σύνολό της, και πρέπει να 
συμμορφώνονται με δεοντολογικά και 
τεχνικά πρότυπα καθοριζόμενα μεταξύ 
των αρμόδιων εποπτικών αρχών, τόσο σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί τη δημιουργία 
αρμόδιων αρχών για τη δικαιοδοσία, που 
θα είναι αρμόδιες για τον χειρισμό των εν 
λόγω παραβιάσεων και τη διασφάλιση 
της δέουσας έννομης προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 48
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
12ης Σεπτεμβρίου σχετικά με τα 
αυτόνομα οπλικά συστήματα· 
επαναλαμβάνει το αίτημά του να 
απαγορευθούν η παραγωγή, η ανάπτυξη 
και η χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων 
που επιτρέπουν τη διεξαγωγή επιθέσεων 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανοίξουν 
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έναν ευρύ διάλογο σε θέματα διεθνούς 
πολιτικής, με σκοπό τη θέσπιση 
παγκόσμιων νομικών προτύπων και 
νομικών και δεοντολογικών περιορισμών 
στην ανάπτυξη, διάδοση και χρήση 
ολοένα και πιο αυτόνομων οπλικών 
συστημάτων, π.χ. με τη μορφή 
δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 49
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει 
μια ευρωπαϊκή δομή διακυβέρνησης και 
εποπτείας της αγοράς για τα βασιζόμενα 
σε ΤΝ συστήματα, η οποία θα παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές, γνωμοδοτήσεις 
και πραγματογνωσία στις αρχές των 
κρατών μελών·

Or. en


