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Grozījums Nr. 1
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka no Direktīvas (ES) 
2018/958 var secināt, ka cilvēkiem 
vienmēr ir jāuzņemas galīgā atbildība par 
tādu lēmumu pieņemšanu, kas var 
apdraudēt sabiedrības interešu mērķu 
sasniegšanu;

1. atgādina, ka no Direktīvas (ES) 
2018/958 var secināt, ka cilvēkiem 
vienmēr ir jāuzņemas galīgā atbildība par 
tādu lēmumu pieņemšanu un rīcību, kas ir 
saistīti ar sabiedrības interešu mērķu 
sasniegšanas apdraudējumu vai var 
nodarīt kaitējumu fiziskām personām vai 
sabiedrībai kopumā, un minētā lēmumu 
pieņemšana un rīcība ir vienmēr 
jākontrolē;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Martin Schirdewan

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka no Direktīvas (ES) 
2018/958 var secināt, ka cilvēkiem 
vienmēr ir jāuzņemas galīgā atbildība par 
tādu lēmumu pieņemšanu, kas var 
apdraudēt sabiedrības interešu mērķu 
sasniegšanu;

1. atgādina, ka no Direktīvas (ES) 
2018/958 var secināt, ka cilvēkiem 
vienmēr ir jāuzņemas galīgā atbildība par 
tādu lēmumu pieņemšanu, kas var 
apdraudēt sabiedrības interešu mērķu 
sasniegšanu; uzsver, ka ir jānodrošina 
ikvienas MI tehnoloģijas uzraudzība no 
cilvēku puses;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka no Direktīvas (ES) 
2018/958 var secināt, ka cilvēkiem 
vienmēr ir jāuzņemas galīgā atbildība par 
tādu lēmumu pieņemšanu, kas var 
apdraudēt sabiedrības interešu mērķu 
sasniegšanu;

1. atgādina, ka MI ir jābūt uz cilvēku 
vērstai tehnoloģijai un cilvēkiem vienmēr 
ir jāuzņemas galīgā atbildība par tādu 
lēmumu pieņemšanu, kas var apdraudēt 
sabiedrības interešu mērķu sasniegšanu; 
uzsver, ka nedz drīkst iekārtām piešķirt 
spējas nodarīt miesas bojājumus, nedz tās 
drīkst noteikt tiesības vai uzlikt juridiskas 
saistības fiziskām personām; atzinīgi vērtē 
starptautiskos centienus aizliegt 
autonomas letālas ieroču sistēmas bez 
pietiekamas cilvēku kontroles un prasa 
Komisijai uzņemties vadošo lomu šo 
centienu atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Brando Benifei, Leszek Miller, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, 
Clara Aguilera

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina par savu agrāko nostāju 
autonomu ieroču sistēmu jautājumā un 
par nepieciešamību vienoties par ES 
kopēju nostāju autonomu letālu ieroču 
sistēmu jautājumā, kurā tiktu pausta 
vajadzība nodrošināt pietiekamu kontroli 
no cilvēku puses pār ieroču sistēmu 
svarīgākajām funkcijām, tostarp to 
izvietošanas laikā;

Or. en

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

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka pienākums ievērot un 
aizsargāt cilvēka cieņu ir vispārējs 
starptautisko tiesību princips, visu Hartā 
nostiprināto pamattiesību avots un 
galvenais pīlārs, kas ir kopīgs ES 
dalībvalstu konstitucionālajām 
tradīcijām; tādēļ uzsver, ka cilvēka cieņas 
principam vienmēr ir jābūt galvenajam 
kontroles kritērijam, saskaņā ar kuru 
interpretē un piemēro MI reglamentējošus 
tiesību normas, un būtiskam tādas 
attieksmes pret MI elementam, kura 
pamatā ir orientācija uz cilvēku, liekot 
tam kalpot indivīdu, lietotāju grupu, 
patērētāju un visas sabiedrības interesēs;

Or. en

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

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ES būtu jācenšas būt 
“likumdevējam”, kurš, ņemot vērā 
ārkārtīgi tīklā savienoto pasauli, MI jomā 
pieņem efektīvu, uz ārējiem partneriem 
vērstu stratēģiju, veicinot tās centienus 
starptautiskā līmenī noteikt globālas MI 
reglamentējošas ētikas normas, kas 
atbilstu Eiropas vērtībām un 
pamattiesībām; uzskata, ka tas ir ļoti 
svarīgi arī no Eiropas uzņēmumu 
konkurētspējas viedokļa; aicina Komisiju 
un dalībvalstis sadarboties ar trešām 
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valstīm, lai nepieļautu, ka to MI sistēmas 
ir pretrunā patērētāju tiesībām un 
drošībai;

Or. en

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

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina Komisiju pastiprināt 
starptautisko sadarbību MI jomā, 
koordinējot darbu pie MI ar ESAO un 
popularizējot mūsu turpmāko ES modeli 
attiecībā uz MI starptautiskajā arēnā; 
uzskata, ka G7 un G20 arī ir nozīmīgi 
forumi, kuros ES var uzņemties noteicošo 
lomu kā pirmo soli, lai panāktu vispārēju 
vienprātību ANO;

Or. en

Grozījums Nr. 8
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir 
sākušas izstrādāt mobilās lietotnes, ar 
kurām aizsargā sabiedrības veselību, 
brīdinot iedzīvotājus par iepriekšēju 
kontaktu ar kādu, kura testa rezultāti 
attiecībā uz vīrusu ir bijuši pozitīvi; prasa 
izstrādāt kopēju ES pieeju ar MI 
iespējotām mobilajām lietotnēm, kuru 

svītrots
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izstrāde arī turpmāk ir jākontrolē valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura rezultāti attiecībā uz vīrusu ir 
bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju ES 
pieeju ar MI iespējotām mobilajām 
lietotnēm, kuru izstrāde arī turpmāk ir 
jākontrolē valstīm;

2. uzsver, ka MI tehnoloģijām ir 
bijusi izšķiroša nozīme Covid-19 krīzes 
risināšanā un ka tās tādas būs arī laikā, 
kad valstis turpina pakāpeniski atcelt 
pārvietošanās ierobežojumus un meklē 
risinājumus, kā novērst jaunus vīrusa 
viļņus; konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par to, vai viņi ir nonākuši 
ciešā saskarē ar kādu, kura rezultāti 
attiecībā uz vīrusu ir bijuši pozitīvi; prasa 
īstenot vienotu ES pieeju mobilajām 
kontaktu izsekošanas lietotnēm, kurām ir 
jābūt sadarbspējīgām, brīvprātīgām, 
drošām un personas privātumu 
aizsargājošām; konstatē —, kaut gan MI 
var būt noderīgs datu analīzē, lai veselības 
jomas eksperti varētu, piemēram, paredzēt 
turpmākos karstos punktus, privātuma 
pārkāpumu vai sensitīvu, ar veselību 
saistītu datu ļaunprātīgas izmantošanas 
iespējamība nozīmē, ka ir jāievieš 
pietiekami aizsardzības pasākumi; 
atgādina, ka ir jāievēro Vispārīgā datu 
aizsardzības regula un ka izmantotajiem 
datiem ir jābūt anonimizētiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura rezultāti attiecībā uz vīrusu ir 
bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju 
Savienības pieeju ar MI iespējotajām 
mobilajām lietotnēm, kuru izstrāde arī 
turpmāk ir jākontrolē valstīm;

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura rezultāti attiecībā uz vīrusu ir 
bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju 
Savienības pieeju ar MI iespējotajām 
mobilajām lietotnēm, kuru izstrāde arī 
turpmāk ir jākontrolē valstīm; konstatē, ka 
šī mobilo lietotņu izstrāde ir aizkavējusies; 
norāda, ka atsevišķi eksperti uzskata, ka 
tās vairs nav tik aktuālas, ņemot vērā 
pandēmijas attīstību un iespējamās 
alternatīvās izsekošanas metodes; uzsver 
pamatotās bažas par personas datu 
aizsardzības jautājumiem un 
nepietiekamu testēšanu;

Or. fr

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju ES 
pieeju ar MI iespējotām mobilajām 
lietotnēm, kuru izstrāde arī turpmāk ir 
jākontrolē valstīm;

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju ES 
pieeju ar MI iespējotām mobilajām 
lietotnēm, kuru izstrāde arī turpmāk ir 
jākontrolē valstīm; uzskata, ka jebkādu 
izsekošanas lietotņu izmantošanai arī 
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turpmāk ir jābūt brīvprātīgai un vāktajiem 
datiem ir jābūt anonīmiem, un ka tos 
nedrīkst izmantot ne komerciāliem, ne 
tiesībaizsardzības mērķiem; uzsver, ka 
šādām lietotnēm ir jābūt pieejamām tikai 
pandēmijas laikā un ka tās normālos 
apstākļos darboties un būt izmantojamas 
nedrīkst;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju ES 
pieeju ar MI iespējotām mobilajām 
lietotnēm, kuru izstrāde arī turpmāk ir 
jākontrolē valstīm;

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa, lai Eiropas 
Savienībā tiktu izmantota kopīga, uz 
atklāto pirmkodu balstīta pieeja, saskaņā 
ar kuru dati tiek glabāti konkrētā vietā un 
glabāšana vienmēr ir brīvprātīga; uzsver, 
ka līgumu izsekošanai mobilajām 
lietotnēm ir stingri jāievēro starptautiskās 
cilvēktiesības, noteikumi par privātumu 
un biedrošanās brīvību; uzskata, ka MI 
tehnoloģiju nedrīkst izmantot lietotnēs 
nolūkā ierobežot privātumu un drošības 
riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju ES 
pieeju ar MI iespējotām mobilajām 
lietotnēm, kuru izstrāde arī turpmāk ir 
jākontrolē valstīm;

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju ES 
pieeju ar MI iespējotām mobilajām 
lietotnēm, kuru izstrāde arī turpmāk ir 
jākontrolē valstīm; uzskata, ka ar MI 
aprīkotām mobilajām lietotnēm nedrīkst 
pārkāpt Eiropas iedzīvotāju privātumu un 
Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju ES 
pieeju ar MI iespējotām mobilajām 
lietotnēm, kuru izstrāde arī turpmāk ir 
jākontrolē valstīm;

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju ES 
pieeju MI iespējotajām mobilajām 
lietotnēm, saskaņā ar kuru iestādes 
nedrīkst noteikt iedzīvotāju atrašanās 
vietu, nodrošina decentralizētu datu 
vākšanas pieeju un kopumā dod 
priekšroku vismazāk invazīvajām 
pieejamajām tehnoloģijām;

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju ES 
pieeju ar MI iespējotām mobilajām 
lietotnēm, kuru izstrāde arī turpmāk ir 
jākontrolē valstīm;

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa piemērot kopēju ES 
pieeju sadarbspējīgām, drošām un 
privātumam atbilstošām MI iespējotām 
mobilajām lietotnēm, kuru izstrāde arī 
turpmāk ir jākontrolē valstij un kuru datu 
glabāšanai arī turpmāk ir jābūt 
decentralizētai mobilajās ierīcēs;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Dominik Tarczyński

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt kopēju ES 
pieeju ar MI iespējotām mobilajām 
lietotnēm, kuru izstrāde arī turpmāk ir 
jākontrolē valstīm;

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir sākušas 
izstrādāt mobilās lietotnes, ar kurām 
aizsargā sabiedrības veselību, brīdinot 
iedzīvotājus par iepriekšēju kontaktu ar 
kādu, kura testa rezultāti attiecībā uz vīrusu 
ir bijuši pozitīvi; prasa piemērot kopēju ES 
pieeju MI iespējotajām mobilajām 
lietotnēm, tostarp publicēt to pamatā esošo 
pirmkodu, un nodrošināt, lai šādu lietotņu 
izstrādi arī turpmāk kontrolētu valsts;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Martin Schirdewan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka Covid-19 veselības 
krīzes laikā vairākas dalībvalstis ir 
sākušas izstrādāt mobilās lietotnes, ar 
kurām aizsargā sabiedrības veselību, 
brīdinot iedzīvotājus par iepriekšēju 
kontaktu ar kādu, kura rezultāti attiecībā 
uz vīrusu ir bijuši pozitīvi; prasa izstrādāt 
kopēju ES pieeju ar MI iespējotām 
mobilajām lietotnēm, kuru izstrāde arī 
turpmāk ir jākontrolē valstīm;

2. konstatē, ka vēl nav pierādīts, ka ar 
Covid-19 krīzes laikā ieviestajām 
mobilajām lietotnēm sabiedrības veselību 
aizsargā efektīvi; aicina dalībvalstis šādas 
mobilās lietotnes ieviest tikai tad, ja tiek 
nodrošināta lietotņu lietošanas 
brīvprātība, to pārredzamība un pagaidu 
raksturs, un ja atrašanās vietas dati no 
delokalizētas datu vākšanas ierīcēs tiek 
izslēgti;

Or. en

Grozījums Nr. 18
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka ir jāievēro 
proporcionalitātes princips un ka ir 
jānoskaidro cēloņsakarības un atbildības 
jautājumi, lai noteiktu, cik lielā mērā valsts 
ne tikai kā starptautisko publisko tiesību 
subjekts, bet arī patstāvīgi ir tiesīga praksē 
nodot šo varu sistēmām, kuru pamatā ir 
MI un kurām ir zināma autonomija;

3. atgādina, ka ir jāievēro 
starptautiskajās tiesībās noteiktais 
proporcionalitātes princips un ka ir 
jānoskaidro cēloņsakarības un atbildības 
jautājumi, lai noteiktu, cik lielā mērā valsts 
ne tikai kā starptautisko publisko tiesību 
subjekts, bet arī patstāvīgi var rīkoties, 
izmantojot MI iespējotās sistēmas un 
vienlaikus būt pārskatatbildīga un 
pakļauta demokrātiskai uzraudzībai, jo 
īpaši no parlamentu puses; ņemot vērā 
atsevišķu privāto rīcībspēku hegemoniju 
pār lēmumu pieņemšanu un kontroli 
attiecībā uz šādu tehnoloģiju izstrādi, 
prasa stiprināt šādu privāto dalībnieku 
pārskatatbildību saskaņā ar 
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starptautiskajām tiesībām;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka ir jāievēro 
proporcionalitātes princips un ka ir 
jānoskaidro cēloņsakarības un atbildības 
jautājumi, lai noteiktu, cik lielā mērā valsts 
ne tikai kā starptautisko publisko tiesību 
subjekts, bet arī patstāvīgi ir tiesīga praksē 
nodot šo varu sistēmām, kuru pamatā ir MI 
un kurām ir zināma autonomija;

3. atgādina, ka ir jāievēro 
nediskriminācijas un proporcionalitātes 
princips un pamatojuma prasība un ka ir 
jānoskaidro ne tikai cēloņsakarības, 
atbildības par kaitējumu un atbildības 
plašākā nozīmē jautājumi, bet arī 
jautājumi, kas skar pārredzamību, 
pārskatatbildību un izskaidrojamību, lai 
noteiktu, cik lielā mērā valsts ne tikai kā 
starptautisko publisko tiesību subjekts, bet 
arī patstāvīgi ir tiesīga praksē nodot šo varu 
sistēmām, kuru pamatā ir MI un kurām ir 
zināma autonomija;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Dominik Tarczyński

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka ir jāievēro 
proporcionalitātes princips un ka ir 
jānoskaidro cēloņsakarības un atbildības 
jautājumi, lai noteiktu, cik lielā mērā valsts 
ne tikai kā starptautisko publisko tiesību 
subjekts, bet arī patstāvīgi ir tiesīga praksē 
nodot šo varu sistēmām, kuru pamatā ir MI 

3. atgādina, ka ir jāievēro 
proporcionalitātes princips un ka ir 
jānoskaidro cēloņsakarības un atbildības 
jautājumi, lai noteiktu, vai un cik lielā 
mērā valsts ne tikai kā starptautisko 
publisko tiesību subjekts, bet arī patstāvīgi 
ir tiesīga praksē nodot sākotnējo varu 
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un kurām ir zināma autonomija; sistēmām, kuru pamatā ir MI;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka ir jāievēro 
proporcionalitātes princips un ka ir 
jānoskaidro cēloņsakarības un atbildības 
jautājumi, lai noteiktu, cik lielā mērā valsts 
ne tikai kā starptautisko publisko tiesību 
subjekts, bet arī patstāvīgi ir tiesīga praksē 
nodot šo varu sistēmām, kuru pamatā ir MI 
un kurām ir zināma autonomija;

3. atgādina, ka ir jāievēro 
proporcionalitātes princips un ka ir 
jānoskaidro cēloņsakarības un atbildības 
jautājumi, lai noteiktu, cik lielā mērā valsts 
ne tikai kā starptautisko publisko tiesību 
subjekts, bet arī patstāvīgi ir tiesīga praksē 
nodot šo varu sistēmām, kuru pamatā ir MI 
un kurām ir zināma autonomija, taču 
neradot papildu riska faktorus;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka ir jāievēro 
proporcionalitātes princips un ka ir 
jānoskaidro cēloņsakarības un atbildības 
jautājumi, lai noteiktu, cik lielā mērā valsts 
ne tikai kā starptautisko publisko tiesību 
subjekts, bet arī patstāvīgi ir tiesīga praksē 
nodot šo varu sistēmām, kuru pamatā ir MI 
un kurām ir zināma autonomija;

3. atgādina, ka ir jāievēro 
proporcionalitātes princips un ka ir 
jānoskaidro cēloņsakarības un atbildības 
jautājumi, lai noteiktu, cik lielā mērā valsts 
ne tikai kā starptautisko publisko tiesību 
subjekts, bet arī patstāvīgi ir tiesīga praksē 
nodot šo varu sistēmām, kuru pamatā ir MI 
un kurām ir zināma autonomija, taču 
nepārkāpjot no starptautiskajām tiesībām 
izrietošās saistības, piemēram, likumā 
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paredzēto kārtību;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Sándor Rónai

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. tādēļ mudina dalībvalstis pirms 
tādu darbību automatizācijas, kas ir 
saistītas ar valsts varas īstenošanu, 
piemēram, tieslietu pareizu pārvaldību, 
novērtēt uz MI balstīto tehnoloģiju radīto 
risku; aicina dalībvalstis apsvērt 
nepieciešamību nodrošināt Direktīvā (ES) 
2018/958 paredzētos aizsardzības 
pasākumus, piemēram, uzraudzību, ko 
veiktu kvalificēts profesionālis, un 
noteikumus par profesionālo ētiku;

4. tādēļ mudina dalībvalstis pirms 
tādu profesionālo pakalpojumu 
automatizācijas, kas ir saistīti ar valsts 
varas īstenošanu, novērtēt riskus, kurus 
var izraisīt MI iespējotās tehnoloģijas, 
piemēram, novērst riskus, kas skar 
patērētāju, pakalpojumu saņēmēju un 
darba ņēmēju aizsardzību, garantējot 
tehniski drošus, veselīgus un kriminogēni 
aizsargātus darba apstākļus, pareizu 
tiesvedību un augstus izglītības un vides 
aizsardzības standartus; aicina dalībvalstis 
apsvērt nepieciešamību nodrošināt 
Direktīvā (ES) 2018/958 paredzētos 
aizsardzības pasākumus, piemēram, 
uzraudzību, ko veiktu kvalificēts 
profesionālis;

Or. en

Grozījums Nr. 24
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. tādēļ mudina dalībvalstis pirms 
tādu darbību automatizācijas, kas ir 
saistītas ar valsts varas īstenošanu, 

4. uzsver, ka ir jāiegulda cilvēku 
prasmēs, lai MI izmantotu kā cilvēku 
lēmumu pieņemšanas palīglīdzekli, nevis 
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piemēram, tieslietu pareizu pārvaldību, 
novērtēt uz MI balstīto tehnoloģiju radīto 
risku; aicina dalībvalstis apsvērt 
nepieciešamību nodrošināt Direktīvā (ES) 
2018/958 paredzētos aizsardzības 
pasākumus, piemēram, uzraudzību, ko 
veiktu kvalificēts profesionālis, un 
noteikumus par profesionālo ētiku;

kā cilvēku aizstājēju, uzlabojot un 
paplašinot cilvēku zinātību; aicina 
dalībvalstis apsvērt nepieciešamību 
nodrošināt Direktīvā (ES) 2018/958 
paredzētos aizsardzības pasākumus, 
piemēram, uzraudzību, ko veiktu 
kvalificēts profesionālis, un noteikumus 
par profesionālo ētiku;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. tādēļ mudina dalībvalstis pirms 
tādu darbību automatizācijas, kas ir 
saistītas ar valsts varas īstenošanu, 
piemēram, tieslietu pareizu pārvaldību, 
novērtēt uz MI balstīto tehnoloģiju radīto 
risku; aicina dalībvalstis apsvērt 
nepieciešamību nodrošināt Direktīvā (ES) 
2018/958 paredzētos aizsardzības 
pasākumus, piemēram, uzraudzību, ko 
veiktu kvalificēts profesionālis, un 
noteikumus par profesionālo ētiku;

4. tādēļ mudina dalībvalstis pirms 
tādu darbību automatizācijas, kas ir 
saistītas ar valsts varas īstenošanu, 
piemēram, tieslietu pareizu pārvaldību, 
novērtēt uz MI balstīto tehnoloģiju radīto 
risku; aicina dalībvalstis apsvērt 
nepieciešamību nodrošināt Direktīvā (ES) 
2018/958 paredzētos aizsardzības 
pasākumus, piemēram, uzraudzību un 
novērošanu, ko veiktu kvalificēts 
profesionālis, un noteikumus par 
profesionālo ētiku;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. tādēļ mudina dalībvalstis pirms 4. tādēļ mudina dalībvalstis pirms 
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tādu darbību automatizācijas, kas ir 
saistītas ar valsts varas īstenošanu, 
piemēram, tieslietu pareizu pārvaldību, 
novērtēt uz MI balstīto tehnoloģiju radīto 
risku; aicina dalībvalstis apsvērt 
nepieciešamību nodrošināt Direktīvā (ES) 
2018/958 paredzētos aizsardzības 
pasākumus, piemēram, uzraudzību, ko 
veiktu kvalificēts profesionālis, un 
noteikumus par profesionālo ētiku;

tādu darbību automatizācijas, kas ir 
saistītas ar valsts varas īstenošanu, 
piemēram, tieslietu pareizu pārvaldību, 
novērtēt uz MI balstīto tehnoloģiju radīto 
risku; aicina dalībvalstis apsvērt 
nepieciešamību nodrošināt aizsardzības 
pasākumus, piemēram, uzraudzību, ko 
veiktu kvalificēts profesionālis, un 
noteikumus par profesionālo ētiku;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. tādēļ mudina dalībvalstis pirms 
tādu darbību automatizācijas, kas ir 
saistītas ar valsts varas īstenošanu, 
piemēram, tieslietu pareizu pārvaldību, 
novērtēt uz MI balstīto tehnoloģiju radīto 
risku; aicina dalībvalstis apsvērt 
nepieciešamību nodrošināt Direktīvā (ES) 
2018/958 paredzētos aizsardzības 
pasākumus, piemēram, uzraudzību, ko 
veiktu kvalificēts profesionālis, un 
noteikumus par profesionālo ētiku;

4. tādēļ mudina dalībvalstis pirms 
tādu darbību automatizācijas, kas ir 
saistītas ar valsts varas īstenošanu, 
piemēram, tieslietu pareizu pārvaldību, 
novērtēt uz MI balstīto tehnoloģiju radīto 
risku; aicina dalībvalstis apsvērt 
nepieciešamību nodrošināt Direktīvā (ES) 
2018/958 paredzētos aizsardzības 
pasākumus, piemēram, uzraudzību, ko 
veiktu kvalificēts profesionālis, un 
noteikumus par profesionālo ētiku, jo īpaši, 
lai garantētu, ka minētā automatizācija 
nekādi neietekmē vai neierobežo 
iedzīvotāju cilvēktiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. tādēļ mudina dalībvalstis pirms 
tādu darbību automatizācijas, kas ir 
saistītas ar valsts varas īstenošanu, 
piemēram, tieslietu pareizu pārvaldību, 
novērtēt uz MI balstīto tehnoloģiju radīto 
risku; aicina dalībvalstis apsvērt 
nepieciešamību nodrošināt Direktīvā (ES) 
2018/958 paredzētos aizsardzības 
pasākumus, piemēram, uzraudzību, ko 
veiktu kvalificēts profesionālis, un 
noteikumus par profesionālo ētiku;

4. tādēļ mudina dalībvalstis pirms 
tādu darbību automatizācijas, kas ir 
saistītas ar valsts varas īstenošanu, 
piemēram, tieslietu pareizu pārvaldību, 
novērtēt uz MI balstīto tehnoloģiju radīto 
risku; aicina dalībvalstis apsvērt 
nepieciešamību nodrošināt Direktīvā (ES) 
2018/958 paredzētos aizsardzības 
pasākumus, piemēram, uzraudzību, ko 
veiktu kvalificēts profesionālis, un 
noteikumus par profesionālo ētiku; uzsver, 
ka dalībvalstīm šī direktīva ir pienācīgi 
jātransponē un jāīsteno, un mudina 
Komisiju šim jautājumam cieši sekot līdzi;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka uz MI balstītu ieroču 
pirmā ofensīvā izmantošana bija 
kiberuzbrukumi, kas tieši vai netieši 
ietekmē ES iedzīvotājus un uzņēmumus, 
izmantojot dažādas metodes —, sākot no 
politiskas uzlaušanas līdz 
komercnoslēpumu zagšanai; tādēļ mudina 
dalībvalstis un Komisiju šos draudus 
uztvert nopietni un veikt lielus 
ieguldījumus, lai panāktu augstu 
vispārējo digitālo pratību, drošības 
pētniecību un atvērtā pirmkoda 
tehnoloģiju izmantošanu nolūkā 
samazināt atkarību no trešo valstu 
pārdevējiem un stiprināt vienoto tirgu;

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sándor Rónai

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka robotiem kā 
mehāniskiem priekšmetiem būtu 
jāattiecas uz Direktīvā par mašīnām 
(2006/42/EK) noteikto mašīnu definīciju 
un tie būtu jāprojektē un jāmontē saskaņā 
ar šajā direktīvā noteiktajiem standartiem 
un drošības pasākumiem, kā arī ar 
normām par mašīnu laišanu tirgū un 
nodošanu ekspluatācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Andreas Schwab

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzstāj, ka ir svarīgi pielāgot 
digitālās prasmes zinātnes progresam, kas 
ir saistīts ar MI atbalstītiem risinājumiem 
fiziskām personām, kuras strādā 
reglamentētās profesijās, tostarp 
darbībām, kuras veic, īstenojot valsts 
varas pilnvaras, piemēram, tiesvedību; 
aicina dalībvalstis un Komisiju to 
pienācīgi ņemt vērā, īstenojot Direktīvu 
2005/36/EK;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka pašgājēji automobiļi, 
kuģi un citi transportlīdzekļi galu galā var 
darboties transnacionāli un ka tas var 
radīt jaunus jautājumus par starptautisko 
tiesību interpretāciju un piemērošanu; 
mudina Komisiju šajā jautājumā 
sadarboties ar starptautiskajiem 
partneriem;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzskata, ka MI attīstība nozīmē arī 
iespējas uzlabot pasaules tirgus 
uzraudzību un risināt ražojuma drošuma, 
viltošanas un patērētāju aizsardzības 
jautājumus daudz efektīvāk un plašā 
mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem ir pieejami labāki, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

5. uzskata, ka dalībvalstīm, 
reģionālām un vietējām iestādēm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis un reģionālās un vietējās 
iestādes ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; prasa šādus e-
pārvaldes pakalpojumus piedāvāt arī ES 
reģionālajās un minoritāšu valodās; 
uzsver, ka izskaidrojami algoritmi ir 
svarīgi, lai nodrošinātu, ka uzņēmumiem 
un patērētājiem ir pieejami labāki, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem ir pieejami labāki, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami, cilvēklasāmi un pietiekami 
labi dokumentēti algoritmi, attiecībā uz 
kuriem ir ievērots informēšanas un 
pārredzamības pienākums, ir ļoti svarīgi, 
lai nodrošinātu, ka uzņēmumi un patērētāji 
var paļauties uz labākiem, 
nediskriminējošiem un pastāvīgiem 



PE652.520v01-00 22/29 AM\1206239LV.docx

LV

sabiedriskajiem pakalpojumiem par 
taisnīgu cenu un gūt labumu no tiem.

Or. en

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

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem ir pieejami labāki, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt atklātā pirmkoda lietotnes, kuru 
mērķis būtu automatizēt un sekmēt e-
pārvaldes pakalpojumus, piemēram, 
nodokļu administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi, atklātais un 
publiskais pirmkods ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem visā Eiropā salīdzināmā 
veidā ir pieejami novatoriski, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, pateicoties kurām, 
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automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem ir pieejami labāki, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

varētu automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas, muitas vai patērētāju 
aizsardzības jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem ir pieejami pastāvīgi, labākas 
kvalitātes, nevienu Eiropas pilsoni 
nediskriminējoši sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Dominik Tarczyński

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem ir pieejami labāki, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā, vai informēt par 
pārrobežu darījumiem un tos apstiprināt; 
uzsver, ka izskaidrojami algoritmi ir 
svarīgi, lai nodrošinātu, ka uzņēmumiem 
un patērētājiem ir pieejami labāki, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

Or. en

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

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem ir pieejami labāki, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami, objektīvi un pārredzami 
algoritmi ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka 
uzņēmumiem un patērētājiem ir pieejami 
labāki, nediskriminējoši un pastāvīgi 
sabiedriskie pakalpojumiem par zemāku 
cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel, Brando Benifei

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem ir pieejami labāki, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumi un patērētāji 
var izmantot labākus, pieejamus, ātrus, 
nediskriminējošus un pastāvīgus 
sabiedriskos pakalpojumus par zemāku 
cenu.

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Martin Schirdewan

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi ir svarīgi, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem ir pieejami labāki, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

5. uzskata, ka dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāveicina MI tehnoloģijas, 
kuras cilvēkiem sniedz labumu; aicina 
dalībvalstis ciešā sadarbībā ar Komisiju 
izstrādāt MI lietotnes, kuru mērķis būtu 
automatizēt un sekmēt e-pārvaldes 
pakalpojumus, piemēram, nodokļu 
administrēšanas jomā; uzsver, ka 
izskaidrojami algoritmi ir būtiski, lai 
nodrošinātu, ka uzņēmumiem un 
patērētājiem ir pieejami labāki, 
nediskriminējoši un pastāvīgi sabiedriskie 
pakalpojumiem par zemāku cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzstāj, ka dalībvalstīm un 
Komisijai ir jāaizsargā Eiropas uzņēmumi 
pret jebkādām politiskām sankcijām, ko 
ārvalstis piemēro publiskiem iepirkumiem 
un militārajai vai civilajai sfērai: ārvalstu 
tiesību eksteritoriāla piemērošana 
nedrīkst kalpot par ieganstu Eiropas 
teritorijā sniedzot pakalpojumus, izmantot 
MI rīkus, pat ja tie ir iegādāti vai 
izstrādāti, pilnībā vai daļēji izmantojot 
tehnoloģijas, kurām ir trešo valstu 
izcelsme.

Or. fr
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Grozījums Nr. 43
Dominik Tarczyński

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a konstatē, ka publiskā iepirkuma 
programmās, ar kurām atbalsta 
aizsardzības ražojumu kopīgu iepirkumu, 
nav iekļauts tādu aizsardzības ražojumu 
iepirkums, kuri saskaņā ar 
piemērojamajiem starptautiskajiem 
tiesību aktiem ir aizliegti; turklāt norāda, 
ka Parlamenta nostājā attiecībā paredzēto 
Eiropas Aizsardzības fondu šis izņēmums 
ir precizēts attiecībā uz autonomu ieroču 
sistēmām, neskarot iespēju iepirkt agrīnās 
brīdināšanas vai pretpasākumu sistēmas, 
kuras izmanto aizsardzības vajadzībām.

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka Parlaments 
2017. gada 16. februāra rezolūcijā par 
civiltiesību noteikumiem par robotiku 
paredzēja iespēju, ka MI varētu kļūt par 
neatkarīgu civiltiesību subjektu, kam būtu 
būtiska ietekme uz vienotā tirgus darbību; 
tādēļ mudina Komisiju uzraudzīt un 
analizēt šā jautājuma attīstību gan 
starptautiskajās tiesībās, gan dalībvalstu 
tiesību aktos.
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Or. en

Grozījums Nr. 45
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ar MI tehnoloģijām un 
tīklu sistēmām ir jācenšas iedzīvotājiem 
un patērētājiem nodrošināt juridisko 
noteiktību; tādēļ pasvītro, ka ir jāpiemēro 
tiesību normu un jurisdikciju kolīziju 
noteikumi, vienlaikus ņemot vērā 
patērētāju intereses un labvēlīgākās tiesas 
izvēles risku, un ka būtu jāturpina 
centieni apkarot nepamatotu ģeogrāfisko 
bloķēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b prasa atjaunināt konkurenci un 
publisko iepirkumu reglamentējošos 
Eiropas tiesību aktus, lai veicinātu Eiropā 
bāzētu pasaules mēroga mākslīgā 
intelekta rīcībspēku rašanos;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka ar MI tīklu sistēmām, jo 
īpaši tad, ja tās ir izstrādātas izmantošanai 
militārām vai valsts drošības vajadzībām, 
var pārkāpt tiesības vai intereses un 
izraisīt negadījumus, kas kaitē atsevišķiem 
cilvēkiem vai sabiedrībai kopumā, un tām 
ir jāatbilst ētikas un tehniskajiem 
standartiem, kas ir jānosaka ne tikai 
Savienības un valstu līmeņa 
kompetentajām uzraudzības iestādēm, bet 
arī iestādēm visā pasaulē; prasa izveidot 
tiesu iestādes, kas būtu kompetentas 
izskatīt šādus pārkāpumus un nodrošināt 
pienācīgu tiesisko aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 48
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atgādina par Parlamenta 
2018. gada 12. septembra rezolūciju par 
autonomo ieroču sistēmām; atkārto savu 
prasību aizliegt tādu pilnīgi autonomu 
ieroču izstrādāšanu, ražošanu un 
izmantošanu, pateicoties kuriem, var veikt 
uzbrukumus bez cilvēku iejaukšanās; 
mudina Komisiju un dalībvalstis sākt 
plašu starptautisku politisko dialogu, kura 
mērķis būtu izveidot arvien autonomāku 
ieroču sistēmu izstrādes, izplatīšanas un 
izmantošanas pasaules mēroga tiesiskos 
standartus un tiesiskos un ētiskos 
ierobežojumus, kas vārētu izpausties, 
piemēram, kā saistošs starptautisks 
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nolīgums;

Or. en

Grozījums Nr. 49
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d aicina Savienību izveidot uz MI 
balstītu sistēmu pārvaldības un tirgus 
uzraudzības struktūru, kas dalībvalstu 
iestādēm izdotu pamācības un atzinumus 
un sniegtu zinātību.

Or. en


