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Pakeitimas 1
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad, remiantis Direktyva 
(ES) 2018/958, galutinę atsakomybę už 
sprendimų priėmimą, apimantį riziką 
siekiant viešojo intereso tikslų, turi 
prisiimti žmogus;

1. primena, kad, remiantis Direktyva 
(ES) 2018/958, galutinę atsakomybę už 
sprendimų priėmimą ir veiksmus, 
apimančius riziką siekiant viešojo intereso 
tikslų ar galinčius pakenkti žmonėms ar 
plačiajai visuomenei, turi prisiimti žmogus 
ir toliau juos kontroliuoti;

Or. en

Pakeitimas 2
Martin Schirdewan

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad, remiantis Direktyva 
(ES) 2018/958, galutinę atsakomybę už 
sprendimų priėmimą, apimantį riziką 
siekiant viešojo intereso tikslų, turi 
prisiimti žmogus;

1. primena, kad, remiantis Direktyva 
(ES) 2018/958, galutinę atsakomybę už 
sprendimų priėmimą, apimantį riziką 
siekiant viešojo intereso tikslų, turi 
prisiimti žmogus; pabrėžia, kad visos 
dirbtinio intelekto technologijos turi būti 
prižiūrimos žmogaus;

Or. en

Pakeitimas 3
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad, remiantis Direktyva 
(ES) 2018/958, galutinę atsakomybę už 
sprendimų priėmimą, apimantį riziką 
siekiant viešojo intereso tikslų, turi 
prisiimti žmogus;

1. primena, kad dirbtinis intelektas 
turėtų būti į žmogų orientuota 
technologija ir kad galutinę atsakomybę už 
sprendimų priėmimą, apimantį riziką 
siekiant viešojo intereso tikslų, turi 
prisiimti žmogus; pabrėžia, kad mašinos 
neturi galėti padaryti fizinės žalos 
žmonėms ar suteikti teisių arba nustatyti 
teisinių prievolių žmonėms; palankiai 
vertina tarptautines pastangas uždrausti 
autonomines mirtinų ginklų sistemas, 
kurios nėra tinkamai kontroliuojamos 
žmogaus, ir ragina Komisiją imtis 
vadovaujančio vaidmens remiant šias 
pastangas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena savo ankstesnes pozicijas 
dėl autonominių mirtinų ginklų ir 
būtinybę parengti ES bendrąją poziciją 
dėl autonominių mirtinų ginklų sistemų, 
užtikrinant tinkamą žmogaus vykdomą 
svarbiausių ginklų sistemų funkcijų 
kontrolę, taip pat ir diegimo metu;

Or. en

Pakeitimas 5
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor 
Rónai
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad prievolė gerbti ir 
apsaugoti žmogaus orumą yra bendrasis 
tarptautinės teisės principas ir visų 
Chartijoje įtvirtintų pagrindinių teisių 
šaltinis ir pagrindinis ramstis, bendras 
visų ES valstybių narių konstitucinėms 
tradicijoms; todėl pabrėžia, kad žmogaus 
orumo principas visada turėtų būti 
pagrindinis kontrolės elementas aiškinant 
ir taikant dirbtinį intelektą 
reglamentuojančius teisės aktus, taip pat 
esminis elementas nustatant į žmogų 
orientuotą požiūrį į dirbtinį intelektą, 
nusprendžiant naudoti jį žmonių, 
naudotojų grupių, vartotojų ir plačiosios 
visuomenės labui;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad ES turėtų siekti 
nustatyti dirbtinio intelekto naudojimo 
taisykles itin glaudžiai susijusiame 
pasaulyje priimant veiksmingą strategiją 
išorės partnerių atžvilgiu, dedant 
pastangas siekiant tarptautiniu lygmeniu 
nustatyti visuotines etikos normas 
dirbtinio intelekto srityje, atitinkančias 
Europos vertybes ir pagrindines teises; 
mano, kad tai taip pat labai svarbu mūsų 
Europos bendrovių konkurencingumui; 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis 
siekiant užkirsti kelią jų dirbtinio intelekto 
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sistemų vykdomiems vartotojų teisių ir 
saugumo pažeidimams;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Komisiją stiprinti 
bendradarbiavimą dirbtinio intelekto 
srityje tarptautiniu lygmeniu, 
koordinuojant bendradarbiavimą su 
EBPO dirbtinio intelekto srityje ir 
propaguojant mūsų būsimą ES dirbtinio 
intelekto modelį tarptautinėje arenoje; 
mano, kad G 7 ir G 20 taip pat yra 
pagrindiniai forumai, kuriuose ES gali 
atlikti lemiamą vaidmenį, nes tai yra 
pirmas žingsnis siekiant visuotinio 
sutarimo JT;

Or. en

Pakeitimas 8
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dėl COVID-19 
kilusios sveikatos krizės metu ne viena 
valstybė narė ėmėsi kurti mobiliąsias 
programėles, skirtas visuomenės sveikatai 
apsaugoti įspėjant piliečius apie 
ankstesnius kontaktus su asmenimis, 
kuriems buvo nustatytas virusas; ragina 

Išbraukta.
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vadovautis bendru ES požiūriu į dirbtiniu 
intelektu grindžiamas mobiliąsias 
programėles, kurių kūrimas ir toliau 
turėtų būti kontroliuojamas valstybės;

Or. en

Pakeitimas 9
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kurių kūrimas ir toliau turėtų būti 
kontroliuojamas valstybės;

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijos buvo labai svarbios kovoje 
su COVID-19 krize ir išliks tokios šalims 
toliau švelninant izoliavimo priemones ir 
ieškant sprendimų, kaip užkirsti kelią 
naujoms viruso bangoms; pažymi, kad dėl 
COVID-19 kilusios sveikatos krizės metu 
ne viena valstybė narė ėmėsi kurti 
mobiliąsias programėles, skirtas 
visuomenės sveikatai apsaugoti įspėjant 
piliečius apie jų artimą kontaktą su 
asmenimis, kuriems buvo nustatytas 
virusas; ragina vadovautis bendru ES 
požiūriu į kontaktų atsekimo mobiliąsias 
programėles, kurios yra sąveikios, 
savanoriškos, saugios ir apsaugančios 
asmens privatumą; pažymi, kad nors 
dirbtinis intelektas gali būti naudingas 
analizuojant duomenis siekiant suteikti 
sveikatos sektoriaus ekspertams galimybę 
numatyti būsimus židinius, galimi 
privatumo pažeidimai ar netinkamas 
neskelbtinų su sveikata susijusių 
duomenų naudojimas reiškia, kad turi 
būti įdiegta pakankamai apsaugos 
priemonių; primena, kad turi būti 
laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento ir kad naudojami duomenys 
turi būti anonimiški;

Or. en
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Pakeitimas 10
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kurių kūrimas ir toliau turėtų būti 
kontroliuojamas valstybės;

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kurių kūrimas ir toliau turėtų būti 
kontroliuojamas valstybės; pažymi, kad 
mobiliosios programėlės kuriamos 
pavėluotai; pažymi, jog kai kurių ekspertų 
manymu šių mobiliųjų programėlių 
nauda yra menka, atsižvelgiant į 
pandemijos dinamiką ir kitų galimų 
sekimo metodų raidą; atkreipia dėmesį į 
pagrįstą susirūpinimą keliančius asmens 
duomenų apsaugos ir nepakankamo 
testavimo klausimus;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
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kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kurių kūrimas ir toliau turėtų būti 
kontroliuojamas valstybės;

kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kurių kūrimas ir toliau turėtų būti 
kontroliuojamas valstybės; mano, kad bet 
kokių kontaktų atsekimo programėlių 
naudojimas turėtų išlikti savanoriškas, o 
surinkti duomenys neturėtų būti 
naudojami komerciniais ar teisėsaugos 
tikslais; pabrėžia, kad tokias programėles 
turi būti galima naudoti tik per pandemiją 
ir jos neturėtų veikti ar būti naudojamos 
įprastu metu;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kurių kūrimas ir toliau turėtų būti 
kontroliuojamas valstybės;

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina taikyti bendrą 
atvirojo kodo metodą ES, pagal kurį 
duomenys saugomi vietoje ir visada 
savanoriškai; pabrėžia, kad naudojant 
kontaktų atsekimo mobiliąsias 
programėles turi būti griežtai paisoma 
tarptautinių žmogaus teisių, privatumo 
taisyklių ir asociacijos laisvės; mano, kad 
dirbtinio intelekto technologija neturėtų 
būti naudojama programėlėse siekiant 
sumažinti su privatumu ir saugumu 
susijusią grėsmę;

Or. en
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Pakeitimas 13
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kurių kūrimas ir toliau turėtų būti 
kontroliuojamas valstybės;

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kurių kūrimas ir toliau turėtų būti 
kontroliuojamas valstybės; mano, kad 
naudojant dirbtiniu intelektu grindžiamas 
mobiliąsias programėles turi būti 
gerbiamas Europos piliečių privatumas ir 
laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento;

Or. en

Pakeitimas 14
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kurių kūrimas ir toliau turėtų būti 

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kuriomis valdžios institucijoms 
užkertamas kelias nustatyti piliečių 
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kontroliuojamas valstybės; geolokaciją, užtikrinamas 
decentralizuotas požiūris į duomenų 
rinkimą ir paprastai teikiama pirmenybė 
turimai mažiausiai invazinei 
technologijai;

Or. en

Pakeitimas 15
Brando Benifei, Andreas Schieder, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Clara Aguilera

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kurių kūrimas ir toliau turėtų būti 
kontroliuojamas valstybės;

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į sąveikias, saugias ir 
privatumo nepažeidžiančias dirbtiniu 
intelektu grindžiamas mobiliąsias 
programėles, kurių kūrimas ir toliau turėtų 
būti kontroliuojamas valstybės ir kurių 
duomenų saugojimas turėtų likti 
decentralizuotas nešiojamuosiuose 
prietaisuose;

Or. en

Pakeitimas 16
Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 

2. pažymi, kad dėl COVID-19 kilusios 
sveikatos krizės metu ne viena valstybė 
narė ėmėsi kurti mobiliąsias programėles, 
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skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
kurių kūrimas ir toliau turėtų būti 
kontroliuojamas valstybės;

skirtas visuomenės sveikatai apsaugoti 
įspėjant piliečius apie ankstesnius 
kontaktus su asmenimis, kuriems buvo 
nustatytas virusas; ragina vadovautis 
bendru ES požiūriu į dirbtiniu intelektu 
grindžiamas mobiliąsias programėles, 
įskaitant pagrindinio atvirojo kodo 
skelbimą, ir užtikrinti, kad tokių 
programėlių kūrimas ir toliau būtų 
kontroliuojamas valstybės;

Or. en

Pakeitimas 17
Martin Schirdewan

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad dėl COVID-19 
kilusios sveikatos krizės metu ne viena 
valstybė narė ėmėsi kurti mobiliąsias 
programėles, skirtas visuomenės sveikatai 
apsaugoti įspėjant piliečius apie 
ankstesnius kontaktus su asmenimis, 
kuriems buvo nustatytas virusas; ragina 
vadovautis bendru ES požiūriu į dirbtiniu 
intelektu grindžiamas mobiliąsias 
programėles, kurių kūrimas ir toliau 
turėtų būti kontroliuojamas valstybės;

2. pažymi, kad dar nėra įrodyta, jog 
per COVID-19 krizę pradėjusios veikti 
mobiliosios programėlės, skirtos 
visuomenės sveikatai apsaugoti, yra 
veiksmingos; ragina valstybes nares diegti 
tokias mobiliąsias programėles tik tuo 
atveju, jeigu bus užtikrintas jų 
skaidrumas ir laikinumas ir jeigu vietos 
nustatymo duomenys įrenginiais nebus 
renkami vienoje vietoje;

Or. en

Pakeitimas 18
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad būtina paisyti 3. primena, kad tarptautinėje teisėje 
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proporcingumo principo ir išaiškinti 
priežastinio ryšio ir atsakomybės 
klausimus, siekiant nustatyti, kokiu mastu 
valstybė – ne tik kaip tarptautinės viešosios 
teisės subjektas, bet ir naudodamasi savo 
pačios galiomis – gali faktiškai šias galias 
patikėti dirbtiniu intelektu grindžiamoms 
sistemoms, kurioms būdinga tam tikra 
autonomija;

būtina paisyti proporcingumo principo ir 
išaiškinti priežastinio ryšio ir atsakomybės 
klausimus, siekiant nustatyti, kokiu mastu 
valstybė – ne tik kaip tarptautinės viešosios 
teisės subjektas, bet ir naudodamasi savo 
pačios galiomis – gali veikti pasitelkdama 
dirbtiniu intelektu grindžiamas sistemas, 
tačiau ji turi išlikti atskaitinga ir jai turi 
būti taikoma demokratinė kontrolė, visų 
pirma parlamentų; atsižvelgdamas į tam 
tikrų privačių subjektų hegemoniškus 
sprendimus ir kontrolę kuriant tokias 
technologijas, ragina didinti tokių 
privačių subjektų atskaitomybę pagal 
tarptautinę teisę;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad būtina paisyti 
proporcingumo principo ir išaiškinti 
priežastinio ryšio ir atsakomybės 
klausimus, siekiant nustatyti, kokiu mastu 
valstybė – ne tik kaip tarptautinės viešosios 
teisės subjektas, bet ir naudodamasi savo 
pačios galiomis – gali faktiškai šias galias 
patikėti dirbtiniu intelektu grindžiamoms 
sistemoms, kurioms būdinga tam tikra 
autonomija;

3. primena, kad būtina paisyti 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principų bei reikalavimo pateikti 
pagrindimą ir išaiškinti priežastinio ryšio, 
atsakomybės ir įsipareigojimų, taip pat 
skaidrumo, atskaitomybės ir 
paaiškinamumo klausimus, siekiant 
nustatyti, kokiu mastu valstybė – ne tik 
kaip tarptautinės viešosios teisės subjektas, 
bet ir naudodamasi savo pačios galiomis – 
gali faktiškai šias galias patikėti dirbtiniu 
intelektu grindžiamoms sistemoms, 
kurioms būdinga tam tikra autonomija;

Or. en

Pakeitimas 20
Dominik Tarczyński
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad būtina paisyti 
proporcingumo principo ir išaiškinti 
priežastinio ryšio ir atsakomybės 
klausimus, siekiant nustatyti, kokiu mastu 
valstybė – ne tik kaip tarptautinės viešosios 
teisės subjektas, bet ir naudodamasi savo 
pačios galiomis – gali faktiškai šias galias 
patikėti dirbtiniu intelektu grindžiamoms 
sistemoms, kurioms būdinga tam tikra 
autonomija;

3. primena, kad būtina paisyti 
proporcingumo principo ir išaiškinti 
priežastinio ryšio ir atsakomybės 
klausimus, siekiant nustatyti, ar ir kokiu 
mastu valstybė – ne tik kaip tarptautinės 
viešosios teisės subjektas, bet ir 
naudodamasi savo pačios galiomis – gali 
faktiškai pirmines galias patikėti dirbtiniu 
intelektu grindžiamoms sistemoms;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad būtina paisyti 
proporcingumo principo ir išaiškinti 
priežastinio ryšio ir atsakomybės 
klausimus, siekiant nustatyti, kokiu mastu 
valstybė – ne tik kaip tarptautinės viešosios 
teisės subjektas, bet ir naudodamasi savo 
pačios galiomis – gali faktiškai šias galias 
patikėti dirbtiniu intelektu grindžiamoms 
sistemoms, kurioms būdinga tam tikra 
autonomija;

3. primena, kad būtina paisyti 
proporcingumo principo ir išaiškinti 
priežastinio ryšio ir atsakomybės 
klausimus, siekiant nustatyti, kokiu mastu 
valstybė – ne tik kaip tarptautinės viešosios 
teisės subjektas, bet ir naudodamasi savo 
pačios galiomis – gali faktiškai šias galias 
patikėti dirbtiniu intelektu grindžiamoms 
sistemoms, kurioms būdinga tam tikra 
autonomija, nekeldama papildomos 
rizikos;

Or. en

Pakeitimas 22
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad būtina paisyti 
proporcingumo principo ir išaiškinti 
priežastinio ryšio ir atsakomybės 
klausimus, siekiant nustatyti, kokiu mastu 
valstybė – ne tik kaip tarptautinės viešosios 
teisės subjektas, bet ir naudodamasi savo 
pačios galiomis – gali faktiškai šias galias 
patikėti dirbtiniu intelektu grindžiamoms 
sistemoms, kurioms būdinga tam tikra 
autonomija;

3. primena, kad būtina paisyti 
proporcingumo principo ir išaiškinti 
priežastinio ryšio ir atsakomybės 
klausimus, siekiant nustatyti, kokiu mastu 
valstybė – ne tik kaip tarptautinės viešosios 
teisės subjektas, bet ir naudodamasi savo 
pačios galiomis – gali faktiškai šias galias 
patikėti dirbtiniu intelektu grindžiamoms 
sistemoms, kurioms būdinga tam tikra 
autonomija, nepažeisdama tarptautine 
teise grindžiamų įsipareigojimų, kaip 
antai tinkamo proceso;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. todėl ragina valstybes nares 
įvertinti su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis technologijomis susijusią 
riziką prieš automatizuojant veiklą, 
susijusią su valstybės galių vykdymu, pvz., 
tinkamu teisingumo administravimu; 
ragina valstybes nares svarstyti, ar būtina 
parengti Direktyvoje (ES) 2018/958 
numatytas apsaugos priemones, pvz., 
nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų 
priežiūros ir profesines etikos taisykles;

4. todėl ragina valstybes nares 
įvertinti su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis technologijomis susijusią 
riziką prieš automatizuojant profesionalias 
paslaugas, susijusias su valstybės galių 
vykdymu, pvz., su vartotojų, paslaugų 
gavėjų ir darbuotojų apsauga susijusią 
riziką, užtikrinant saugias, sveikatai 
palankias ir patikimas darbo sąlygas, ir 
tinkamu teisingumo administravimu, 
užtikrinant aukštus švietimo ir aplinkos 
apsaugos standartus; ragina valstybes 
nares svarstyti, ar būtina parengti 
Direktyvoje (ES) 2018/958 numatytas 
apsaugos priemones, pvz., nuostatas dėl 
kvalifikuotų specialistų priežiūros;
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Or. en

Pakeitimas 24
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. todėl ragina valstybes nares 
įvertinti su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis technologijomis susijusią 
riziką prieš automatizuojant veiklą, 
susijusią su valstybės galių vykdymu, pvz., 
tinkamu teisingumo administravimu; 
ragina valstybes nares svarstyti, ar būtina 
parengti Direktyvoje (ES) 2018/958 
numatytas apsaugos priemones, pvz., 
nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų 
priežiūros ir profesines etikos taisykles;

4. pabrėžia, kad būtina investuoti į 
žmogiškuosius įgūdžius, kad dirbtinis 
intelektas galėtų būti naudojamas kaip 
pagalba žmonėms priimant sprendimus, o 
ne jiems pakeisti, stiprinant ir didinant 
žmonių praktinę patirtį; ragina valstybes 
nares svarstyti, ar būtina parengti 
Direktyvoje (ES) 2018/958 numatytas 
apsaugos priemones, pvz., nuostatas dėl 
kvalifikuotų specialistų priežiūros ir 
profesines etikos taisykles;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. todėl ragina valstybes nares 
įvertinti su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis technologijomis susijusią 
riziką prieš automatizuojant veiklą, 
susijusią su valstybės galių vykdymu, pvz., 
tinkamu teisingumo administravimu; 
ragina valstybes nares svarstyti, ar būtina 
parengti Direktyvoje (ES) 2018/958 
numatytas apsaugos priemones, pvz., 
nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų 
priežiūros ir profesines etikos taisykles;

4. todėl ragina valstybes nares 
įvertinti su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis technologijomis susijusią 
riziką prieš automatizuojant veiklą, 
susijusią su valstybės galių vykdymu, pvz., 
tinkamu teisingumo administravimu; 
ragina valstybes nares svarstyti, ar būtina 
parengti Direktyvoje (ES) 2018/958 
numatytas apsaugos priemones, pvz., 
nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų 
priežiūros ir stebėsenos ir profesines etikos 
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taisykles;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. todėl ragina valstybes nares 
įvertinti su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis technologijomis susijusią 
riziką prieš automatizuojant veiklą, 
susijusią su valstybės galių vykdymu, pvz., 
tinkamu teisingumo administravimu; 
ragina valstybes nares svarstyti, ar būtina 
parengti Direktyvoje (ES) 2018/958 
numatytas apsaugos priemones, pvz., 
nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų 
priežiūros ir profesines etikos taisykles;

4. todėl ragina valstybes nares 
įvertinti su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis technologijomis susijusią 
riziką prieš automatizuojant veiklą, 
susijusią su valstybės galių vykdymu, pvz., 
tinkamu teisingumo administravimu; 
ragina valstybes nares svarstyti, ar būtina 
parengti priemones, pvz., nuostatas dėl 
kvalifikuotų specialistų priežiūros ir 
profesines etikos taisykles;

Or. en

Pakeitimas 27
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. todėl ragina valstybes nares 
įvertinti su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis technologijomis susijusią 
riziką prieš automatizuojant veiklą, 
susijusią su valstybės galių vykdymu, pvz., 
tinkamu teisingumo administravimu; 
ragina valstybes nares svarstyti, ar būtina 
parengti Direktyvoje (ES) 2018/958 
numatytas apsaugos priemones, pvz., 
nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų 

4. todėl ragina valstybes nares 
įvertinti su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis technologijomis susijusią 
riziką prieš automatizuojant veiklą, 
susijusią su valstybės galių vykdymu, pvz., 
tinkamu teisingumo administravimu; 
ragina valstybes nares svarstyti, ar būtina 
parengti Direktyvoje (ES) 2018/958 
numatytas apsaugos priemones, pvz., 
nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų 
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priežiūros ir profesines etikos taisykles; priežiūros ir profesines etikos taisykles, 
visų pirma siekiant užtikrinti, kad toks 
automatizavimas neturėtų jokios įtakos 
pagrindinėms piliečių teisėms ar jų 
nepažeistų;

Or. en

Pakeitimas 28
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. todėl ragina valstybes nares 
įvertinti su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis technologijomis susijusią 
riziką prieš automatizuojant veiklą, 
susijusią su valstybės galių vykdymu, pvz., 
tinkamu teisingumo administravimu; 
ragina valstybes nares svarstyti, ar būtina 
parengti Direktyvoje (ES) 2018/958 
numatytas apsaugos priemones, pvz., 
nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų 
priežiūros ir profesines etikos taisykles;

4. todėl ragina valstybes nares 
įvertinti su dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis technologijomis susijusią 
riziką prieš automatizuojant veiklą, 
susijusią su valstybės galių vykdymu, pvz., 
tinkamu teisingumo administravimu; 
ragina valstybes nares svarstyti, ar būtina 
parengti Direktyvoje (ES) 2018/958 
numatytas apsaugos priemones, pvz., 
nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų 
priežiūros ir profesines etikos taisykles; 
pabrėžia, kad valstybės narės turi 
tinkamai perkelti šią direktyvą į 
nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti, ir 
ragina Komisiją atidžiai tai stebėti;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad pirmą kartą dirbtiniu 
intelektu pagrįsti ginklai buvo neteisėtai 
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panaudoti per kibernetinius išpuolius, 
kurie turėjo tiesioginės ar netiesioginės 
įtakos ES piliečiams ir bendrovėms, 
taikant įvairius metodus, pradedant 
neteisėta prieiga prie politikos duomenų ir 
baigiant komercinių paslapčių 
vagystėmis; todėl ragina valstybes nares ir 
Komisiją vertinti tas grėsmes rimtai ir 
daug investuoti, kad būtų pasiektas 
aukštas bendro skaitmeninio raštingumo, 
saugumo mokslinių tyrimų ir atvirojo 
kodo technologijų naudojimo lygis 
siekiant sumažinti priklausomybę nuo 
trečiųjų šalių pardavėjų ir sustiprinti 
bendrąją rinką;

Or. en

Pakeitimas 30
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sándor Rónai

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad robotams kaip 
mechaniniams įrenginiams neturėtų būti 
taikoma Mašinų direktyvoje (2006/42/EB) 
nustatyta mašinų apibrėžtis ir jie turėtų 
būti projektuojami ir surenkami laikantis 
joje nustatytų standartų bei saugos 
taisyklių, taip pat nuostatų dėl mašinų 
pateikimo rinkai ir jų eksploatavimo;

Or. en

Pakeitimas 31
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primygtinai pabrėžia, kad svarbu 
pritaikyti skaitmeninius įgūdžius prie 
mokslo pažangos, susijusios su dirbtiniu 
intelektu grindžiamais sprendimais 
asmenims, vykdantiems reglamentuojamą 
profesinę veiklą, įskaitant veiklą, susijusią 
su naudojimusi valdžios institucijos 
įgaliojimais, pavyzdžiui, teisingumo 
vykdymu; ragina valstybes nares ir 
Komisiją tinkamai į tai atsižvelgti 
įgyvendinant Direktyvą 2005/36/EB;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad savivaldžiai 
automobiliai, laivai ir kitos transporto 
priemonės gali būti naudojami 
tarptautiniu mastu ir kad dėl to gali kilti 
naujų klausimų dėl tarptautinės teisės 
aiškinimo ir taikymo; ragina Komisiją 
šiuo klausimu bendradarbiauti su 
tarptautiniais partneriais;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. mano, kad kuriant dirbtinį 
intelektą atveriamos galimybės tobulinti 
pasaulio rinkos priežiūrą ir veiksmingiau 
bei plačiu mastu spręsti produktų saugos, 
klastojimo ir vartotojų apsaugos 
problemą;

Or. en

Pakeitimas 34
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, 
yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės 
ir vartotojai galėtų naudotis geresnėmis 
nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.

5. mano, kad valstybės narės, 
regioninės ir vietos valdžios institucijos ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares ir regionines bei 
vietos valdžios institucijas glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; ragina 
užtikrinti, kad tokios e. vyriausybės 
paslaugos taip pat būtų teikiamos ES 
regioninėmis ir mažumų kalbomis; 
pabrėžia, jog algoritmai, kuriuos galima 
paaiškinti, yra svarbūs siekiant užtikrinti, 
kad įmonės ir vartotojai galėtų naudotis 
geresnėmis nediskriminacinėmis ir 
patikimomis paslaugomis už žemesnę 
kainą.

Or. en

Pakeitimas 35
David Cormand
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Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, 
yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės 
ir vartotojai galėtų naudotis geresnėmis 
nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog žmogui suprantami ir tinkamai 
dokumentai pagrįsti algoritmai, kuriuos 
galima paaiškinti, yra svarbūs siekiant 
užtikrinti, kad įmonės ir vartotojai galėtų 
naudotis geresnėmis nediskriminacinėmis 
ir patikimomis paslaugomis už sąžiningą 
kainą.

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, 
yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės 
ir vartotojai galėtų naudotis geresnėmis 

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
atvirojo kodo technologijas, kuriomis būtų 
siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, 
atvirieji duomenys ir viešieji šaltinio kodai 
yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės 
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nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.

ir vartotojai galėtų darniai naudotis 
novatoriškomis nediskriminacinėmis ir 
patikimomis paslaugomis už žemesnę 
kainą visoje Europoje.

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, 
yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės 
ir vartotojai galėtų naudotis geresnėmis 
nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo, muitų arba 
vartotojų apsaugos srityse; pabrėžia, jog 
algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, yra 
svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės ir 
vartotojai galėtų naudotis geresnėmis 
Europos piliečių atžvilgiu 
nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.

Or. fr

Pakeitimas 38
Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
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ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, 
yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės 
ir vartotojai galėtų naudotis geresnėmis 
nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.

ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo ar pranešimų 
apie tarpvalstybinę verslo veiklą ir jos 
patvirtinimo srityse; pabrėžia, jog 
algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, yra 
svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės ir 
vartotojai galėtų naudotis geresnėmis 
nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, 
yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės 
ir vartotojai galėtų naudotis geresnėmis 
nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog nešališki ir skaidrūs algoritmai, 
kuriuos galima paaiškinti, yra svarbūs 
siekiant užtikrinti, kad įmonės ir vartotojai 
galėtų naudotis geresnėmis 
nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.

Or. en

Pakeitimas 40
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
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Angel, Brando Benifei

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, 
yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės 
ir vartotojai galėtų naudotis geresnėmis 
nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, 
yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės 
ir vartotojai galėtų naudotis geresnėmis 
prieinamomis, greitomis, 
nediskriminacinėmis ir patikimomis 
paslaugomis už žemesnę kainą.

Or. en

Pakeitimas 41
Martin Schirdewan

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, 
yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad įmonės 
ir vartotojai galėtų naudotis geresnėmis 
nediskriminacinėmis ir patikimomis 

5. mano, kad valstybės narės ir 
Komisija turėtų skatinti dirbtinio intelekto 
technologijas, kurios tarnautų žmogui; 
ragina valstybes nares glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija kurti 
dirbtinio intelekto technologijas, kuriomis 
būtų siekiama automatizuoti ir palengvinti 
e. vyriausybės paslaugų teikimą, pvz., 
mokesčių administravimo srityje; pabrėžia, 
jog algoritmai, kuriuos galima paaiškinti, 
yra labai svarbūs siekiant užtikrinti, kad 
įmonės ir vartotojai galėtų naudotis 
geresnėmis nediskriminacinėmis ir 
patikimomis paslaugomis už žemesnę 
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paslaugomis už žemesnę kainą. kainą.

Or. en

Pakeitimas 42
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares ir Komisiją 
apsaugoti Europos verslą nuo bet kokių 
užsienio valstybių nustatytų politinių 
sankcijų, kurios taikomos viešiesiems 
pirkimams ir karinėje ar civilinės saugos 
srityse – užsienio teisės eksteritorialumas 
negali būti pagrindas naudoti dirbtinio 
intelekto priemones teikiant paslaugas 
Europos teritorijoje, net jei tos priemonės 
buvo nupirktos arba sukurtos naudojant 
visiškai ar iš dalies ne Europos kilmės 
technologijas;

Or. fr

Pakeitimas 43
Dominik Tarczyński

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad į viešųjų pirkimų 
programas, pagal kurias remiami bendri 
gynybos produktų viešieji pirkimai, 
neįtraukiami pagal taikytiną tarptautinę 
teisę draudžiami gynybos produktai; taip 
pat pažymi, kad Parlamento pozicijoje dėl 
būsimo Europos gynybos fondo 
nurodoma ši išimtis, kalbant apie 
anonimines ginklų sistemas, 
nepažeidžiant galimybės pirkti ankstyvojo 
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perspėjimo ar atsakomųjų priemonių 
sistemas, naudojamas gynybos tikslais;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad savo 2017 m. vasario 
16 d. rezoliucijoje dėl robotikai taikomų 
civilinės teisės nuostatų Parlamentas 
numatė galimybę, kad dirbtinis intelektas 
gali tapti civilinės teisės subjektu, o tai 
turėtų didelės įtakos bendrosios rinkos 
veikimui; todėl ragina Komisiją stebėti ir 
analizuoti su šiuo klausimu susijusius 
pokyčius tiek tarptautinėje teisėje, tiek 
valstybių narių nacionalinės teisės 
aktuose;

Or. en

Pakeitimas 45
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad dirbtinio intelekto 
technologijos ir tinklų sistemos turėtų būti 
orientuotos į teisinio tikrumo užtikrinimą 
piliečiams ir vartotojams; todėl pabrėžia, 
kad turėtų būti taikomos teisės kolizijos ir 
jurisdikcijos kolizijos normos, kartu 
atsižvelgiant į vartotojų interesus ir 
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palankesnio teisinio reglamentavimo 
ieškojimo riziką, ir kad turi būti dedamos 
pastangos siekiant kovoti su nepagrįstu 
geografiniu blokavimu;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. reikalauja atnaujinti Europos 
konkurencijos ir viešųjų pirkimų teisę 
skatinant Europoje atsirasti pasaulinio 
lygmens dirbtinio intelekto subjektus;

Or. fr

Pakeitimas 47
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad dėl dirbtinio 
intelekto tinklų sistemų, ypač jei jos 
skirtos naudoti karinėje srityje, gali būti 
pažeidžiamos asmenų ar visos visuomenės 
teisės ar interesai ir įvykti jiems žalą 
darančios avarijos, todėl jos turi atitikti 
etikos ir technikos standartus, kuriuos 
turi nustatyti kompetentingos priežiūros 
institucijos Sąjungos ir nacionaliniu, taip 
pat pasauliniu lygmenimis; ragina steigti 
teismines institucijas, kompetentingas 
nagrinėti tokius pažeidimus ir užtikrinti 
tinkamą teisių gynimą;
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Or. en

Pakeitimas 48
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. primena savo 2018 m. rugsėjo 
12 d. rezoliuciją dėl autonominių ginklų 
sistemų; dar kartą reikalauja uždrausti 
gaminti, kurti ir naudoti visiškai 
autonominius ginklus, kurie suteiktų 
galimybę vykdyti atakas be žmogaus 
įsikišimo; primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares pradėti platų tarptautinį 
politinį dialogą, kuriuo būtų siekiama 
nustatyti pasaulinius vis labiau 
autonominių ginklų sistemų kūrimo, 
platinimo ir naudojimo teisinius 
standartus ir etinius apribojimus, pvz., 
privalomo tarptautinio susitarimo forma;

Or. en

Pakeitimas 49
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina Sąjungą sukurti dirbtiniu 
intelektu grindžiamų sistemų valdymo ir 
rinkos priežiūros struktūrą, kuri valstybių 
narių valdžios institucijoms teiktų gaires, 
nuomones ir dalykines žinias.

Or. en



PE652.520v01-00 30/30 AM\1206239LT.docx

LT


