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Emenda 1
David Cormand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li skont id-Direttiva 
(UE) 2018/958 il-bnedmin dejjem 
għandhom jerfgħu r-responsabbiltà 
aħħarija għat-teħid ta' deċiżjonijiet li 
jinvolvi riskji għall-kisba ta' objettivi ta' 
interess pubbliku;

1. Ifakkar li skont id-Direttiva 
(UE) 2018/958 il-bnedmin dejjem iridu 
jerfgħu r-responsabbiltà aħħarija u jibqgħu 
jżommu kontroll fir-rigward tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet u l-azzjonijiet li jinvolvu riskji 
għall-kisba ta' objettivi ta' interess 
pubbliku, jew li potenzjalment jistgħu 
jkunu ta' ħsara għall-individwi jew għas-
soċjetà inġenerali;

Or. en

Emenda 2
Martin Schirdewan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li skont id-Direttiva 
(UE) 2018/958 il-bnedmin dejjem 
għandhom jerfgħu r-responsabbiltà 
aħħarija għat-teħid ta' deċiżjonijiet li 
jinvolvi riskji għall-kisba ta' objettivi ta' 
interess pubbliku;

1. Ifakkar li skont id-Direttiva 
(UE) 2018/958 il-bnedmin dejjem 
għandhom jerfgħu r-responsabbiltà 
aħħarija għat-teħid ta' deċiżjonijiet li 
jinvolvi riskji għall-kisba ta' objettivi ta' 
interess pubbliku; jissottolinja li 
kwalunkwe teknoloġija tal-IA għandha 
tkun soġġetta għal sorveljanza umana;

Or. en

Emenda 3
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li skont id-Direttiva 
(UE) 2018/958 il-bnedmin dejjem 
għandhom jerfgħu r-responsabbiltà 
aħħarija għat-teħid ta' deċiżjonijiet li 
jinvolvi riskji għall-kisba ta' objettivi ta' 
interess pubbliku;

1. Ifakkar li l-IA għandha tkun 
teknoloġija ċċentrata fuq il-bniedem u li l-
bnedmin dejjem iridu jerfgħu r-
responsabbiltà aħħarija għat-teħid ta' 
deċiżjonijiet li jinvolvi riskji għall-kisba ta' 
objettivi ta' interess pubbliku; jenfasizza li 
l-magni la għandhom jitħallew ikunu 
f'pożizzjoni li jkunu jistgħu jagħmlu 
ħsara lill-integrità fiżika tal-bnedmin u 
lanqas ma għandhom jitħallew jagħtu 
drittijiet lil individwi jew jimponu obbligi 
legali fuqhom; jilqa' l-isforzi 
internazzjonali favur il-projbizzjoni ta' 
sistema ta' armi awtonomi letali mingħajr 
kontroll uman sinifikanti u jistieden lill-
Kummissjoni tkun minn ta' quddiem biex 
tappoġġa dawn l-isforzi;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Ifakkar fil-pożizzjonijiet preċedenti 
tiegħu dwar l-armi awtonomi letali u l-
ħtieġa li tiġi żviluppata pożizzjoni komuni 
tal-UE dwar is-sistemi ta' armi awtonomi 
letali li tiżgura kontroll uman sinifikanti 
fuq il-funzjonijiet kritiċi tas-sistemi tal-
armi, inkluż waqt li jkunu qed jintużaw;

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Ifakkar li l-obbligu li tiġi rispettata 
u protetta d-dinjità tal-persuna umana 
huwa prinċipju ġenerali tad-dritt 
internazzjonali, huwa s-sors u l-pilastru 
ewlieni tad-drittijiet fundamentali kollha 
minquxa fil-Karta, u huwa komuni għat-
tradizzjonijiet kostituzzjonali tal-Istati 
Membri tal-UE; jenfasizza għalhekk li l-
prinċipju tad-dinjità tal-bniedem għandu 
dejjem ikun il-mudell aħħari ta' kontroll 
fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi 
dwar l-intelliġenza artifiċjali u l-element 
essenzjali li jistabbilixxi approċċ iċċentrat 
fuq il-bniedem għall-intelliġenza 
artifiċjali, li jidderieġi l-użu tagħha lejn il-
ġid tal-individwi, il-gruppi ta' utenti, il-
konsumaturi u s-soċjetà kollha kemm hi;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jemmen li l-UE għandu jkollha l-
għan li tassumi rwol ta' gwida dwar l-IA 
f'dinja iperkonnessa billi tadotta strateġija 
effiċjenti fil-konfront tas-sħab esterni 
tagħha, filwaqt li trawwem l-isforzi 
tagħha biex tistabbilixxi normi etiċi 
globali għall-IA fil-livell internazzjonali 
b'konformità mad-drittijiet fundamentali 
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u l-valuri Ewropej; iqis li dan huwa 
importanti wkoll għall-kompetittività tal-
kumpaniji Ewropej tagħna; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jikkooperaw ma' pajjiżi terzi biex jevitaw 
li s-sistemi tal-IA tagħhom jiksru s-
sikurezza u d-drittijiet tal-konsumatur;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jistieden lill-Kummissjoni żżid il-
kooperazzjoni fil-livell internazzjonali 
dwar l-IA, tikkoordina l-ħidma dwar l-IA 
mal-OECD u tippromwovi l-mudell futur 
tal-UE tagħna dwar l-IA fix-xena 
internazzjonali; jemmen li l-G7 u l-G20 
huma wkoll fora importanti fejn l-UE 
jista' jkollha rwol determinanti, bħala l-
ewwel pass biex jintlaħaq kunsens globali 
fin-NU;

Or. en

Emenda 8
David Cormand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa 
tal-COVID-19, bosta Stati Membri nedew 
l-iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli 
biex jipproteġu s-saħħa pubblika billi 

imħassar
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javżaw liċ-ċittadini rigward kuntatt li 
kellhom ma' xi ħadd li ttestja pożittiv 
għall-virus; jitlob approċċ komuni tal-UE 
għall-apps għall-apparati mobbli attivati 
bl-IA, li l-iżvilupp tagħhom irid jibqa' taħt 
il-kontroll tal-istat;

Or. en

Emenda 9
Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-
istat;

2. Jenfasizza li t-teknoloġiji tal-IA sa 
mill-bidu kienu kruċjali biex tiġi 
indirizzata l-kriżi tal-COVID-19 u se 
jkomplu jkunu kruċjali hekk kif il-pajjiżi 
jkomplu jtaffu l-miżuri ta' lockdown u 
jfittxu soluzzjonijiet biex jipprevjenu 
mewġiet ġodda tal-virus; jinnota li waqt il-
kriżi tas-saħħa tal-COVID-19, bosta Stati 
Membri nedew l-iżvilupp ta' apps għall-
apparati mobbli biex jipproteġu s-saħħa 
pubblika billi javżaw liċ-ċittadini dwar 
jekk kellhomx kuntatt mill-qrib ma' xi 
ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE fir-rigward tal-
apps għall-apparati mobbli għat-traċċar 
tal-kuntatti li jkunu interoperabbli, 
volontarji u siguri, u jipproteġu l-
privatezza individwali; jinnota li filwaqt li 
l-IA tista' tkun utli fl-analiżi tad-data biex 
l-esperti tas-saħħa jkunu jistgħu, 
pereżempju, jipprevedu hotspots futuri, il-
potenzjal ta' ksur tal-privatezza jew użu 
ħażin ta' data sensittiva relatata mas-
saħħa jfisser li jrid ikun hemm fis-seħħ 
salvagwardji suffiċjenti; ifakkar li r-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data jrid jiġi rrispettat u li d-data 
użata trid tiġi anonimizzata;
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Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-istat;

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-istat; 
jinnota li dan l-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet għall-apparati mobbli 
kien tardiv; jinnota li ċerti esperti jqisu li 
l-utilità tagħhom issa hija dgħajfa fid-
dawl tal-evoluzzjoni tal-pandemija u ta' 
metodi ta' traċċar alternattivi possibbli; 
jenfasizza t-tħassib leġittimu dwar il-
kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-data 
personali u l-inadegwatezza tat-testijiet 
imwettqa;

Or. fr

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
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liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-istat;

liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-istat; 
jemmen li l-użu ta' kwalunkwe 
applikazzjoni għat-traċċar għandu jibqa' 
volontarju u li d-data miġbura għandha 
tkun anonima u la għandha tintuża għal 
skopijiet kummerċjali u lanqas għal 
skopijiet ta' infurzar tal-liġi; jenfasizza li 
tali applikazzjonijiet iridu jkunu 
disponibbli biss waqt il-pandemija, u ma 
għandhomx jintużaw jew ikunu jistgħu 
jintużaw matul żminijiet normali;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-
istat;

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni b'bażi ta' sors miftuħ fi 
ħdan l-UE li jaħżen id-data lokalment u li 
dejjem ikun volontarju; jenfasizza li l-
apps għall-apparati mobbli għat-traċċar 
tal-kuntatti jridu jirrispettaw b'mod strett 
id-drittijiet internazzjonali tal-bniedem, ir-
regoli dwar il-privatezza u l-libertà ta' 
assoċjazzjoni; iqis li t-teknoloġija tal-IA 
m'għandhiex tintuża fl-apps sabiex jiġu 
limitati r-riskji għall-privatezza u s-
sigurtà;

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-istat;

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-istat; 
iqis li l-apps għall-apparati mobbli attivati 
bl-IA jridu jirrispettaw il-privatezza taċ-
ċittadini Ewropej u r-Regolament 
Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data;

Or. en

Emenda 14
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-
istat;

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li jipprevjeni 
l-ġeolokalizzazzjoni taċ-ċittadini mill-
awtoritajiet, jiżgura approċċ 
deċentralizzat għall-ġbir tad-data u 
jiffavorixxi b'mod ġenerali t-teknoloġija l-
inqas invażiva disponibbli;
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Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-istat;

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
li jkun hemm approċċ komuni tal-UE fir-
rigward ta' apps għall-apparati mobbli 
attivati bl-IA interoperabbli, sikuri u li 
jirrispettaw il-privatezza, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-istat 
u li l-ħżin tad-data tagħhom irid jibqa' 
deċentralizzat fl-apparat mobbli;

Or. en

Emenda 16
Dominik Tarczyński

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp 
tagħhom irid jibqa' taħt il-kontroll tal-istat;

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-
COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-
iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli biex 
jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw 
liċ-ċittadini rigward kuntatt li kellhom ma' 
xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob 
approċċ komuni tal-UE għall-apps għall-
apparati mobbli attivati bl-IA, inklużi l-
pubblikazzjoni tal-kodiċi tas-sors 
sottostanti u l-iżgurar li l-iżvilupp ta' tali 
apps jibqa' taħt il-kontroll tal-istat;
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Or. en

Emenda 17
Martin Schirdewan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa 
tal-COVID-19, bosta Stati Membri nedew 
l-iżvilupp ta' apps għall-apparati mobbli 
biex jipproteġu s-saħħa pubblika billi 
javżaw liċ-ċittadini rigward kuntatt li 
kellhom ma' xi ħadd li ttestja pożittiv 
għall-virus; jitlob approċċ komuni tal-UE 
għall-apps għall-apparati mobbli attivati 
bl-IA, li l-iżvilupp tagħhom irid jibqa' taħt 
il-kontroll tal-istat;

2. Jinnota li s'issa għadu ma ġiex 
ippruvat li l-apps għall-apparati mobbli 
għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika 
mnedija fil-kriżi tal-COVID-19 huma 
effettivi; jistieden lill-Istati Membri jniedu 
tali apps għall-apparati mobbli biss jekk 
ikun żgurat il-karattru volontarju, 
trasparenti u temporanju tal-apps u meta 
d-data ta' lokalizzazzjoni tkun eskluża 
mill-ġbir delokalizzat fuq l-apparati;

Or. en

Emenda 18
David Cormand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Ifakkar li l-prinċipju ta' 
proporzjonalità jeħtieġ jiġi rrispettat u li 
jeħtieġ jiġu ċċarati kwistjonijiet ta' 
kawżalità u responsabbiltà biex jiġi 
ddeterminat sa liema punt l-Istat bħala attur 
fid-dritt internazzjonali pubbliku, iżda 
wkoll fl-eżerċizzju tal-awtorità tiegħu 
stess, jista' fil-fatt jittrasferixxi dik l-
awtorità għal sistemi bbażati fuq l-IA, li 
għandhom ċerta awtonomija;

3. Ifakkar li l-prinċipju ta' 
proporzjonalità fid-dritt internazzjonali 
jeħtieġ jiġi rrispettat u li jeħtieġ jiġu ċċarati 
kwistjonijiet ta' kawżalità u responsabbiltà 
biex jiġi ddeterminat sa liema punt l-Istat 
bħala attur fid-dritt internazzjonali 
pubbliku, iżda wkoll fl-eżerċizzju tal-
awtorità tiegħu stess, jista' jaġixxi bl-
għajnuna ta' sistemi bbażati fuq l-IA 
filwaqt li jibqa' responsabbli u soġġett 
għal skrutinju demokratiku, b'mod 
partikolari mill-parlamenti; 
b'kunsiderazzjoni tal-eġemonija 
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deċiżjonali u l-kontroll ta' ċerti atturi 
privati fuq l-iżvilupp ta' teknoloġiji bħal 
dawn, jitlob it-tisħiħ tar-responsabbiltà ta' 
tali atturi privati skont id-dritt 
internazzjonali;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Ifakkar li l-prinċipju ta' 
proporzjonalità jeħtieġ jiġi rrispettat u li 
jeħtieġ jiġu ċċarati kwistjonijiet ta' 
kawżalità u responsabbiltà biex jiġi 
ddeterminat sa liema punt l-Istat bħala attur 
fid-dritt internazzjonali pubbliku, iżda 
wkoll fl-eżerċizzju tal-awtorità tiegħu 
stess, jista' fil-fatt jittrasferixxi dik l-
awtorità għal sistemi bbażati fuq l-IA, li 
għandhom ċerta awtonomija;

3. Ifakkar li l-prinċipji ta' 
nondiskriminazzjoni u proporzjonalità u r-
rekwiżit ta' ġustifikazzjoni jeħtieġ jiġu 
rrispettati u li jeħtieġ jiġu ċċarati l-
kwistjonijiet ta' kawżalità u responsabbiltà, 
kif ukoll dawk ta' trasparenza, 
akkontabbiltà u spjegabbiltà biex jiġi 
ddeterminat sa liema punt l-Istat bħala attur 
fid-dritt internazzjonali pubbliku, iżda 
wkoll fl-eżerċizzju tal-awtorità tiegħu 
stess, jista' fil-fatt jittrasferixxi dik l-
awtorità għal sistemi bbażati fuq l-IA, li 
għandhom ċerta awtonomija;

Or. en

Emenda 20
Dominik Tarczyński

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Ifakkar li l-prinċipju ta' 
proporzjonalità jeħtieġ jiġi rrispettat u li 
jeħtieġ jiġu ċċarati kwistjonijiet ta' 
kawżalità u responsabbiltà biex jiġi 

3. Ifakkar li l-prinċipju ta' 
proporzjonalità jeħtieġ jiġi rrispettat u li 
jeħtieġ jiġu ċċarati kwistjonijiet ta' 
kawżalità u responsabbiltà biex jiġi 
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ddeterminat sa liema punt l-Istat bħala 
attur fid-dritt internazzjonali pubbliku, iżda 
wkoll fl-eżerċizzju tal-awtorità tiegħu 
stess, jista' fil-fatt jittrasferixxi dik l-
awtorità għal sistemi bbażati fuq l-IA, li 
għandhom ċerta awtonomija;

ddeterminat jekk u sa liema punt Stat bħala 
attur fid-dritt internazzjonali pubbliku, iżda 
wkoll fl-eżerċizzju tal-awtorità tiegħu 
stess, jista' fil-fatt jittrasferixxi l-awtorità 
inizjali għal sistemi bbażati fuq l-IA;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Ifakkar li l-prinċipju ta' 
proporzjonalità jeħtieġ jiġi rrispettat u li 
jeħtieġ jiġu ċċarati kwistjonijiet ta' 
kawżalità u responsabbiltà biex jiġi 
ddeterminat sa liema punt l-Istat bħala attur 
fid-dritt internazzjonali pubbliku, iżda 
wkoll fl-eżerċizzju tal-awtorità tiegħu 
stess, jista' fil-fatt jittrasferixxi dik l-
awtorità għal sistemi bbażati fuq l-IA, li 
għandhom ċerta awtonomija;

3. Ifakkar li l-prinċipju ta' 
proporzjonalità jeħtieġ jiġi rrispettat u li 
jeħtieġ jiġu ċċarati kwistjonijiet ta' 
kawżalità u responsabbiltà biex jiġi 
ddeterminat sa liema punt l-Istat bħala attur 
fid-dritt internazzjonali pubbliku, iżda 
wkoll fl-eżerċizzju tal-awtorità tiegħu 
stess, jista' fil-fatt jittrasferixxi dik l-
awtorità għal sistemi bbażati fuq l-IA, li 
għandhom ċerta awtonomija, mingħajr ma 
jiġu ġġenerati riskji addizzjonali;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Ifakkar li l-prinċipju ta' 
proporzjonalità jeħtieġ jiġi rrispettat u li 
jeħtieġ jiġu ċċarati kwistjonijiet ta' 
kawżalità u responsabbiltà biex jiġi 

3. Ifakkar li l-prinċipju ta' 
proporzjonalità jeħtieġ jiġi rrispettat u li 
jeħtieġ jiġu ċċarati kwistjonijiet ta' 
kawżalità u responsabbiltà biex jiġi 
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ddeterminat sa liema punt l-Istat bħala attur 
fid-dritt internazzjonali pubbliku, iżda 
wkoll fl-eżerċizzju tal-awtorità tiegħu 
stess, jista' fil-fatt jittrasferixxi dik l-
awtorità għal sistemi bbażati fuq l-IA, li 
għandhom ċerta awtonomija;

ddeterminat sa liema punt l-Istat bħala attur 
fid-dritt internazzjonali pubbliku, iżda 
wkoll fl-eżerċizzju tal-awtorità tiegħu 
stess, jista' fil-fatt jittrasferixxi dik l-
awtorità għal sistemi bbażati fuq l-IA, li 
għandhom ċerta awtonomija, mingħajr 
ksur tal-obbligi li jirriżultaw mid-dritt 
internazzjonali, bħal pereżempju dak ta' 
proċess ġust;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati 
Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-
teknoloġiji bbażati fuq l-IA qabel ma 
jawtomatizzaw attivitajiet marbuta mal-
eżerċizzju ta' awtorità Statali, bħall-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, 
previsti fid-Direttiva (UE) 2018/958, bħal 
superviżjoni minn professjonist kwalifikat 
u regoli dwar l-etika professjonali;

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati 
Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-
teknoloġiji bbażati fuq l-IA qabel ma 
jawtomatizzaw servizzi professjonali 
marbuta mal-eżerċizzju ta' awtorità tal-
Istat, bħal, pereżempju, ir-riskji relatati 
mal-protezzjoni tal-konsumaturi, tar-
riċevituri ta' servizzi u tal-ħaddiema, l-
iżgurar ta' kundizzjonijiet tax-xogħol 
sikuri, tajbin għas-saħħa u siguri, l-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja u l-
iżgurar ta' standards għoljin ta' 
edukazzjoni u protezzjoni tal-ambjent; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, 
previsti fid-Direttiva (UE) 2018/958, bħal 
superviżjoni minn professjonist kwalifikat;

Or. en

Emenda 24
David Cormand
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati 
Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-
teknoloġiji bbażati fuq l-IA qabel ma 
jawtomatizzaw attivitajiet marbuta mal-
eżerċizzju ta' awtorità Statali, bħall-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, 
previsti fid-Direttiva (UE) 2018/958, bħal 
superviżjoni minn professjonist kwalifikat 
u regoli dwar l-etika professjonali;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir 
investiment fil-ħiliet tal-bniedem biex l-IA 
tiġi sfruttata bħala appoġġ għad-
deċiżjonijiet tal-bniedem minflok bħala 
sostituzzjoni tal-bniedem, billi jissaħħaħ u 
jiżdied l-għarfien espert uman; jistieden 
lill-Istati Membri jikkunsidraw il-ħtieġa li 
jiġu pprovduti salvagwardji, previsti fid-
Direttiva (UE) 2018/958, bħal superviżjoni 
minn professjonist kwalifikat u regoli dwar 
l-etika professjonali;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati 
Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-
teknoloġiji bbażati fuq l-IA qabel ma 
jawtomatizzaw attivitajiet marbuta mal-
eżerċizzju ta' awtorità Statali, bħall-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, 
previsti fid-Direttiva (UE) 2018/958, bħal 
superviżjoni minn professjonist kwalifikat 
u regoli dwar l-etika professjonali;

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati 
Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-
teknoloġiji bbażati fuq l-IA qabel ma 
jawtomatizzaw attivitajiet marbuta mal-
eżerċizzju ta' awtorità tal-Istat, bħall-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, 
previsti fid-Direttiva (UE) 2018/958, bħal 
superviżjoni u monitoraġġ minn 
professjonist kwalifikat u regoli dwar l-
etika professjonali;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati 
Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-
teknoloġiji bbażati fuq l-IA qabel ma 
jawtomatizzaw attivitajiet marbuta mal-
eżerċizzju ta' awtorità Statali, bħall-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, 
previsti fid-Direttiva (UE) 2018/958, bħal 
superviżjoni minn professjonist kwalifikat 
u regoli dwar l-etika professjonali;

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati 
Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-
teknoloġiji bbażati fuq l-IA qabel ma 
jawtomatizzaw attivitajiet marbuta mal-
eżerċizzju ta' awtorità tal-Istat, bħall-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, bħal 
superviżjoni minn professjonist kwalifikat 
u regoli dwar l-etika professjonali;

Or. en

Emenda 27
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati 
Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-
teknoloġiji bbażati fuq l-IA qabel ma 
jawtomatizzaw attivitajiet marbuta mal-
eżerċizzju ta' awtorità Statali, bħall-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, 
previsti fid-Direttiva (UE) 2018/958, bħal 
superviżjoni minn professjonist kwalifikat 
u regoli dwar l-etika professjonali;

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati 
Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-
teknoloġiji bbażati fuq l-IA qabel ma 
jawtomatizzaw attivitajiet marbuta mal-
eżerċizzju ta' awtorità tal-Istat, bħall-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, 
previsti fid-Direttiva (UE) 2018/958, bħal 
superviżjoni minn professjonist kwalifikat 
u regoli dwar l-etika professjonali, b'mod 
partikolari biex jiġi żgurat li tali 
awtomatizzazzjoni ma taffettwa jew 
tinterferixxi bl-ebda mod mad-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini;

Or. en
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Emenda 28
Andreas Schwab

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati 
Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-
teknoloġiji bbażati fuq l-IA qabel ma 
jawtomatizzaw attivitajiet marbuta mal-
eżerċizzju ta' awtorità Statali, bħall-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, 
previsti fid-Direttiva (UE) 2018/958, bħal 
superviżjoni minn professjonist kwalifikat 
u regoli dwar l-etika professjonali;

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati 
Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-
teknoloġiji bbażati fuq l-IA qabel ma 
jawtomatizzaw attivitajiet marbuta mal-
eżerċizzju ta' awtorità tal-Istat, bħall-
amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; 
jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, 
previsti fid-Direttiva (UE) 2018/958, bħal 
superviżjoni minn professjonist kwalifikat 
u regoli dwar l-etika professjonali; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' traspożizzjoni u 
implimentazzjoni xierqa ta' din id-
Direttiva mill-Istati Membri, u jħeġġeġ 
lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib il-
kwistjoni;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Ifakkar li l-ewwel użu offensiv ta' 
armi abbażi tal-intelliġenza artifiċjali 
kienu l-attakki ċibernetiċi li jaffettwaw 
direttament jew indirettament liċ-ċittadini 
u lill-kumpaniji tal-UE, b'tekniki li 
jvarjaw minn hacking politiku għal serq 
ta' sigrieti kummerċjali; iħeġġeġ 
għalhekk lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni jieħdu dawk it-theddidiet 
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bis-serjetà u jinvestu ħafna biex jiksbu 
livell għoli ta' litteriżmu diġitali ġenerali, 
riċerka dwar is-sigurtà u l-użu ta' 
teknoloġija b'sors miftuħ biex jitnaqqsu d-
dipendenzi fuq bejjiegħa minn pajjiżi terzi 
u jissaħħaħ is-suq uniku;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza li r-robots bħala oġġetti 
mekkaniċi għandhom jaqgħu taħt id-
definizzjoni ta' makkinarju stabbilita bid-
direttiva dwar il-makkinarju (2006/42/KE) 
u għandhom jitfasslu u jiġu assemblati 
b'konformità mal-istandards u l-miżuri ta' 
sikurezza previsti fiha, kif ukoll mad-
dispożizzjonijiet dwar it-tqegħid fis-suq 
tal-makkinarju u t-tħaddim tiegħu;

Or. en

Emenda 31
Andreas Schwab

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jinsisti dwar l-importanza li l-
ħiliet diġitali jiġu adattati għall-progress 
xjentifiku bl-għajnuna ta' soluzzjonijiet 
ibbażati fuq l-IA għal individwi li 
jeżerċitaw professjonijiet regolati, inklużi 
attivitajiet marbuta mal-eżerċizzju tas-
setgħat ta' awtorità tal-Istat, bħall-
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amministrazzjoni tal-ġustizzja; jistieden 
lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jqisu 
dan kif dovut bħala parti mill-
implimentazzjoni tad-
Direttiva 2005/36/KE;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jissottolinja li l-karozzi, il-
bastimenti u mezzi oħra ta' trasport 
mingħajr sewwieq jistgħu finalment 
joperaw fuq livell transnazzjonali u li dan 
jista' jqajjem kwistjonijiet ġodda ta' 
interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt 
internazzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tinteraġixxi mas-sħab internazzjonali 
dwar din il-kwistjoni;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4c. Iqis li l-iżvilupp tal-IA jinvolvi 
wkoll opportunitajiet biex tittejjeb is-
sorveljanza tas-suq globali u jiġu 
indirizzati s-sikurezza tal-prodotti, il-
falsifikazzjoni u l-protezzjoni tal-
konsumaturi b'mod ferm aktar effettiv u 
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fuq skala kbira;

Or. en

Emenda 34
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
t-trasparenza tal-algoritmi hija importanti 
biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi aħjar, mhux diskriminatorji u 
affidabbli b'inqas spejjeż.

5. Jemmen li l-Istati Membri, l-
awtoritajiet reġjonali u lokali u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jitlob li 
dawn is-servizzi tal-Gvern-e jiġu offruti 
wkoll fil-lingwi reġjonali u minoritarji tal-
UE; jenfasizza li t-trasparenza tal-algoritmi 
hija importanti biex ikun żgurat li n-
negozji u l-konsumaturi jibbenefikaw minn 
servizzi pubbliċi aħjar, mhux 
diskriminatorji u affidabbli b'inqas spejjeż.

Or. en

Emenda 35
David Cormand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
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jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
t-trasparenza tal-algoritmi hija importanti 
biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi aħjar, mhux diskriminatorji u 
affidabbli b'inqas spejjeż.

jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza 
algoritmi spjegabbli, li jistgħu jinqraw 
mill-bniedem u dokumentati sew li 
jirrispettaw l-obbligu ta' informazzjoni u 
trasparenza huma importanti ħafna biex 
ikun żgurat li n-negozji u l-konsumaturi 
jkunu jistgħu jafdaw u jibbenefikaw minn 
servizzi pubbliċi aħjar, mhux 
diskriminatorji u affidabbli bi prezz ġust.

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
t-trasparenza tal-algoritmi hija importanti 
biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi aħjar, mhux diskriminatorji u 
affidabbli b'inqas spejjeż.

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet b'sors 
miftuħ bil-għan li jiġu awtomatizzati u 
ffaċilitati servizzi tal-Gvern-e, pereżempju 
fil-qasam tal-amministrazzjoni tat-taxxa; 
jenfasizza li l-algoritmi spjegabbli, id-data 
miftuħa u l-kodiċijiet sors pubbliċi huma 
importanti biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi innovattivi, mhux diskriminatorji 
u affidabbli b'inqas spejjeż madwar l-
Ewropa kollha b'mod kompattibbli.

Or. en
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Emenda 37
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
t-trasparenza tal-algoritmi hija importanti 
biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi aħjar, mhux diskriminatorji u 
affidabbli b'inqas spejjeż.

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa, fil-qasam 
doganali jew fil-qasam tal-protezzjoni tal-
konsumaturi; jenfasizza li t-trasparenza 
tal-algoritmi hija importanti biex ikun 
żgurat li n-negozji u l-konsumaturi 
jibbenefikaw minn servizzi pubbliċi 
affidabbli, aħjar, mhux diskriminatorji fost 
iċ-ċittadini Ewropej u b'inqas spejjeż.

Or. fr

Emenda 38
Dominik Tarczyński

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
t-trasparenza tal-algoritmi hija importanti 
biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa jew in-
notifika u l-approvazzjoni ta' attivitajiet 
kummerċjali transfruntieri; jenfasizza li t-
trasparenza tal-algoritmi hija importanti 
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pubbliċi aħjar, mhux diskriminatorji u 
affidabbli b'inqas spejjeż.

biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi aħjar, mhux diskriminatorji u 
affidabbli b'inqas spejjeż.

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
t-trasparenza tal-algoritmi hija importanti 
biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi aħjar, mhux diskriminatorji u 
affidabbli b'inqas spejjeż.

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
l-algoritmi spjegabbli, imparzjali u 
trasparenti huma importanti biex ikun 
żgurat li n-negozji u l-konsumaturi 
jibbenefikaw minn servizzi pubbliċi aħjar, 
mhux diskriminatorji u affidabbli b'inqas 
spejjeż.

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
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teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
t-trasparenza tal-algoritmi hija importanti 
biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi aħjar, mhux diskriminatorji u 
affidabbli b'inqas spejjeż.

teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
l-algoritmi spjegabbli huma importanti 
biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi aħjar, aċċessibbli, rapidi, mhux 
diskriminatorji u affidabbli b'inqas spejjeż.

Or. en

Emenda 41
Martin Schirdewan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
t-trasparenza tal-algoritmi hija importanti 
biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi aħjar, mhux diskriminatorji u 
affidabbli b'inqas spejjeż.

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippromwovu 
teknoloġiji tal-IA għas-servizz tan-nies; 
jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-
għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam 
tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
t-trasparenza tal-algoritmi hija essenzjali 
biex ikun żgurat li n-negozji u l-
konsumaturi jibbenefikaw minn servizzi 
pubbliċi aħjar, mhux diskriminatorji u 
affidabbli b'inqas spejjeż.

Or. en

Emenda 42
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5 bis. Insiste pour que les États membres 
et la Commission protègent les entreprises 
européennes contre toute sanction 
politique imposée par des États étrangers 
dans les marchés publics et dans le 
domaine militaire ou civil : 
l'extraterritorialité d'un droit étranger ne 
doit pas pouvoir prendre prétexte de 
l'utilisation d'outils d'intelligence 
artificielle lors de prestations de services 
sur le sol européen, même s'ils ont été 
achetés ou développés utilisant des 
technologies, en tout ou en partie, ne 
provenant pas de l'Europe.

Or. fr

Emenda 43
Dominik Tarczyński

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jinnota li l-programmi ta' akkwist 
pubbliku li jappoġġaw l-akkwist konġunt 
ta' prodotti tad-difiża jeskludu l-akkwist 
ta' prodotti tad-difiża li huma pprojbiti 
bil-liġi internazzjonali applikabbli; 
jinnota wkoll li l-pożizzjoni tal-Parlament 
dwar il-Fond Ewropew għad-Difiża futur 
tispeċifika din l-esklużjoni, fir-rigward 
tas-sistemi ta' armi awtonomi, mingħajr 
preġudizzju għall-possibbiltà li jiġu 
akkwistati sistemi ta' twissija bikrija jew 
ta' kontramiżuri li jintużaw għal finijiet 
ta' difiża.

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Ifakkar li l-Parlament ippreveda 
fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 2017 
dwar ir-Regoli ta' Dritt Ċivili dwar ir-
Robotika, il-possibbiltà li l-intelliġenza 
artifiċjali tista' ssir suġġett indipendenti 
tad-dritt ċivili, li jkollu implikazzjonijiet 
sinifikanti għall-funzjonament tas-suq 
uniku; iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni 
timmonitorja u tanalizza l-iżviluppi ta' din 
il-kwistjoni kemm fid-dritt internazzjonali 
kif ukoll fil-liġijiet domestiċi tal-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 45
David Cormand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Iqis li s-sistemi tan-netwerk u t-
teknoloġiji tal-AI għandu jkollhom l-għan 
ta' ċertezza legali għaċ-ċittadini u l-
konsumaturi; jenfasizza għalhekk li 
għandhom japplikaw ir-regoli dwar il-
kunflitt tal-liġijiet u tal-ġuriżdizzjonijiet, 
filwaqt li jitqiesu l-interess tal-
konsumaturi u r-riskju ta' għażla 
opportunistika tal-ġurisdizzjoni, u li 
għandhom jitwettqu sforzi kontra l-
imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat.

Or. en



PE652.520v01-00 28/30 AM\1206239MT.docx

MT

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5 ter. Jitlob aġġornament tal-liġi 
Ewropea tal-kompetizzjoni u tal-akkwist 
pubbliku biex titrawwem l-emerġenza ta' 
atturi tal-intelliġenza artifiċjali ta' klassi 
mondjali bbażati fl-Ewropa.

Or. fr

Emenda 47
David Cormand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jenfasizza li s-sistemi ta' netwerk 
tal-IA, speċjalment meta jkunu maħsuba 
biex jintużaw f'żona militari jew għal 
kwistjonijiet ta' sigurtà nazzjonali, jistgħu 
jiksru d-drittijiet jew l-interessi u jistgħu 
jikkawżaw aċċidenti li jagħmlu ħsara lill-
individwi jew lis-soċjetà kollha kemm hi, 
u jridu jirrispettaw l-istandards etiċi u 
tekniċi li għandhom jiġu determinati bejn 
l-awtoritajiet superviżorji kompetenti fil-
livelli nazzjonali u tal-Unjoni iżda wkoll 
fuq livell dinji; jitlob it-twaqqif ta' 
awtoritajiet ġurisdizzjonali kompetenti 
biex jittrattaw dan it-tip ta' ksur u 
jiżguraw rimedju xieraq.

Or. en
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Emenda 48
David Cormand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5c. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta' Settembru 2018 dwar sistemi ta' 
armi awtonomi, itenni t-talba tiegħu għal 
projbizzjoni tal-produzzjoni, l-iżvilupp u l-
użu ta' armi kompletament awtonomi li 
jippermettu li jsiru attakki mingħajr 
intervent uman; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri jniedu djalogu ta' 
politika internazzjonali wiesa' bil-għan li 
jistabbilixxu standards legali globali dwar 
il-limitazzjonijiet legali u etiċi għall-
iżvilupp, il-proliferazzjoni u l-użu ta' 
sistemi ta' armi dejjem iktar awtonomi, 
pereżempju fil-forma ta' ftehim 
internazzjonali vinkolanti;

Or. en

Emenda 49
David Cormand
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5d. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi 
struttura Ewropea ta' governanza u 
sorveljanza tas-suq għas-sistemi bbażati 
fuq l-IA biex toħroġ gwida, opinjonijiet u 
għarfien espert għall-awtoritajiet tal-Istati 
Membri;

Or. en
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