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Alteração 1
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que, nos termos da 
Diretiva (UE) 2018/958, incumbe sempre 
ao ser humano a responsabilidade última 
pela tomada de decisões que impliquem 
riscos para a realização dos objetivos de 
interesse público;

1. Recorda que, nos termos da 
Diretiva (UE) 2018/958, os seres humanos 
devem ser sempre os responsáveis últimos 
pela tomada das decisões e as ações que 
impliquem riscos para a realização dos 
objetivos de interesse público ou que 
possam causar dano às pessoas ou à 
sociedade em geral e devem manter o 
controlo destas decisões e ações;

Or. en

Alteração 2
Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que, nos termos da 
Diretiva (UE) 2018/958, incumbe sempre 
ao ser humano a responsabilidade última 
pela tomada de decisões que impliquem 
riscos para a realização dos objetivos de 
interesse público;

1. Recorda que, nos termos da 
Diretiva (UE) 2018/958, incumbe sempre 
ao ser humano a responsabilidade última 
pela tomada de decisões que impliquem 
riscos para a realização dos objetivos de 
interesse público; sublinha que toda a 
tecnologia de inteligência artificial deverá 
estar sujeita a uma supervisão humana;

Or. en

Alteração 3
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie 
Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que, nos termos da 
Diretiva (UE) 2018/958, incumbe sempre 
ao ser humano a responsabilidade última 
pela tomada de decisões que impliquem 
riscos para a realização dos objetivos de 
interesse público;

1. Recorda que a inteligência 
artificial deverá ser uma tecnologia 
centrada no ser humano e que incumbe 
sempre ao ser humano a responsabilidade 
última pela tomada de decisões que 
impliquem riscos para a realização dos 
objetivos de interesse público; salienta que 
as máquinas não podem ser habilitadas a 
atentar contra a integridade física dos 
seres humanos nem a conferir direitos ou 
impor obrigações jurídicas às pessoas; 
congratula-se com os esforços 
internacionais para proibir os sistemas de 
armas autónomas letais sem um controlo 
humano sério e insta a Comissão a liderar 
o apoio a estes esforços;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda as suas anteriores 
posições sobre as armas autónomas letais 
e a necessidade de desenvolver uma 
posição comum da UE sobre os sistemas 
de armas autónomas letais que assegure 
um controlo humano sério sobre as 
funções críticas dos sistemas de armas, 
incluindo durante o destacamento;

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

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda que a obrigação de 
respeitar e proteger a dignidade da pessoa 
humana é um princípio geral do direito 
internacional, a fonte e o principal pilar 
de todos os direitos fundamentais 
consagrados na Carta, comum às 
tradições constitucionais dos 
Estados-Membros da UE; salienta, por 
conseguinte, que o princípio da dignidade 
humana deverá ser sempre o padrão de 
controlo, ao interpretar e aplicar a lei 
sobre a inteligência artificial, e o 
elemento essencial determinante da 
abordagem centrada no ser humano em 
relação à inteligência artificial, 
orientando a sua utilização para o bem 
das pessoas, dos grupos de utilizadores, 
dos consumidores e do conjunto da 
sociedade;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que a UE deve procurar 
ser um modelo em matéria de inteligência 
artificial num mundo hiperconectado, 
adotando uma estratégia eficiente em 
relação aos seus parceiros externos, 
promovendo os seus esforços para 
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estabelecer modelos éticos globais em 
matéria de inteligência artificial a nível 
internacional de acordo com os valores 
europeus e os direitos fundamentais; 
considera que isto é também fundamental 
para a competitividade das nossas 
empresas europeias; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a cooperar com os 
países terceiros, para evitar que os seus 
sistemas de inteligência artificial violem 
os direitos e a segurança dos 
consumidores;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Insta a Comissão a aumentar a 
cooperação a nível internacional no 
domínio da inteligência artificial, 
coordenando o trabalho sobre a 
inteligência artificial com a OCDE e 
promovendo o nosso futuro modelo da UE 
em matéria de inteligência artificial na 
cena internacional; considera que o G7 e 
o G20 são também instâncias capitais, em 
que a UE pode desempenhar um papel 
determinante, como primeiro passo para 
alcançar um consenso global na ONU;

Or. en

Alteração 8
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2



AM\1206239PT.docx 7/31 PE652.520v01-00

PT

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o 
resultado tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal;

Suprimido

Or. en

Alteração 9
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal;

2. Salienta que as tecnologias de 
inteligência artificial foram essenciais 
para responder à crise da COVID-19 e 
continuarão a sê-lo, à medida que os 
países aliviam as medidas de 
confinamento e procuram soluções para 
impedir novas vagas do vírus; observa 
que, na crise sanitária da COVID-19, 
vários Estados-Membros promoveram o 
desenvolvimento de aplicações móveis 
para proteger a saúde pública, alertando os 
cidadãos para o facto de terem estado em 
contacto próximo com alguém que já fez o 
teste para o vírus e o resultado tenha sido 
positivo; apela a uma abordagem comum 
da UE em relação a aplicações móveis de 
rastreio de contactos que sejam 
interoperáveis, voluntárias, seguras e 
protejam a privacidade individual; 
observa que, se a inteligência artificial 
pode ser útil no tocante à análise dos 
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dados, para permitir aos especialistas em 
saúde, por exemplo, prever futuros focos, 
o perigo de uma violação da privacidade 
ou de uma utilização abusiva de dados 
sensíveis relacionados com a saúde faz 
com que sejam necessárias garantias 
suficientes; recorda que o RGPD deve ser 
respeitado e que os dados utilizados 
devem ser anonimizados;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal;

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal; observa que este 
desenvolvimento das aplicações móveis foi 
tardio; assinala que alguns peritos 
consideram que estas aplicações são 
agora de pouca utilidade, atendendo à 
evolução da pandemia e aos outros 
métodos de rastreio possíveis; sublinha as 
preocupações legítimas em relação às 
questões relativas à proteção dos dados 
pessoais e ao número insuficiente de 
testes realizados;

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal;

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal; considera que a utilização 
das aplicações de rastreio de contactos 
deverá permanecer voluntária e que os 
dados recolhidos deverão ser anónimos e 
não poderão ser utilizados nem para fins 
comerciais nem para fins policiais; 
salienta que estas aplicações só podem 
estar disponíveis durante a pandemia e 
não podem funcionar nem ser utilizáveis 
em tempo normal;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
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que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal;

que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum na UE, baseada em 
código-fonte aberto, que armazene os 
dados localmente e que seja sempre de 
caráter voluntário; salienta que as 
aplicações móveis de rastreio de contactos 
devem respeitar rigorosamente os direitos 
humanos internacionais, as regras em 
matéria de privacidade e a liberdade de 
associação; considera que, para limitar os 
riscos para a privacidade e a segurança, a 
tecnologia de inteligência artificial não 
deverá ser utilizada nas aplicações;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal;

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal; considera que as 
aplicações móveis baseadas na IA devem 
respeitar a privacidade dos cidadãos 
europeus e o Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados;

Or. en
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Alteração 14
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal;

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE em relação às 
aplicações móveis baseadas na IA, que 
impeça a geolocalização dos cidadãos 
pelas autoridades, assegure uma 
abordagem descentralizada no que se 
refere à recolha de dados e favoreça, de 
um modo geral, a tecnologia menos 
invasiva disponível;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE em relação a 
aplicações móveis baseadas na IA 
interoperáveis, seguras e compatíveis com 
o respeito da privacidade, cujo 
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controlo estatal; desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal e com um armazenamento 
de dados que deve permanecer 
descentralizado nos dispositivos móveis;

Or. en

Alteração 16
Dominik Tarczyński

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal;

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 
contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o resultado 
tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE em relação às 
aplicações móveis baseadas na IA, 
incluindo a publicação do seu 
código-fonte e garantindo que o 
desenvolvimento destas aplicações 
permaneça sob o controlo estatal;

Or. en

Alteração 17
Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Observa que, na crise sanitária da 
COVID-19, vários Estados-Membros 
promoveram o desenvolvimento de 
aplicações móveis para proteger a saúde 
pública, alertando os cidadãos para os 

2. Observa que ainda não está 
demonstrado que as aplicações móveis 
para proteger a saúde pública introduzidas 
durante a crise da COVID-19 sejam 
eficazes; insta os Estados-Membros a só 
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contactos que possam ter tido com alguém 
que já fez o teste para o vírus e o 
resultado tenha sido positivo; apela a uma 
abordagem comum da UE às aplicações 
móveis baseadas na IA, cujo 
desenvolvimento deve permanecer sob o 
controlo estatal;

introduzir essas aplicações móveis se o 
caráter voluntário, transparente e 
temporário das aplicações for garantido e 
se os dados de localização forem 
excluídos da recolha não local efetuada 
fora dos dispositivos;

Or. en

Alteração 18
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o princípio da 
proporcionalidade deve ser respeitado e 
que é necessário clarificar questões 
relativas à causalidade e à responsabilidade 
para determinar em que medida o Estado, 
enquanto interveniente no Direito 
internacional público, mas também no 
exercício da sua própria autoridade, pode 
efetivamente transferir essa autoridade 
para sistemas baseados na IA, que têm 
uma certa autonomia;

3. Recorda que o princípio da 
proporcionalidade no Direito 
internacional deve ser respeitado e que é 
necessário clarificar as questões relativas à 
causalidade e à responsabilidade para 
determinar em que medida o Estado, 
enquanto interveniente no Direito 
internacional público, mas também no 
exercício da sua própria autoridade, pode 
atuar com recurso aos sistemas baseados 
na IA, permanecendo responsável e 
sujeito ao controlo democrático, 
designadamente pelos parlamentos; 
considerando a hegemonia decisória e o 
controlo de certos intervenientes privados 
sobre o desenvolvimento dessas 
tecnologias, apela a um reforço da 
responsabilidade desses intervenientes 
privados no quadro do Direito 
internacional;

Or. en

Alteração 19
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o princípio da 
proporcionalidade deve ser respeitado e 
que é necessário clarificar questões 
relativas à causalidade e à responsabilidade 
para determinar em que medida o Estado, 
enquanto interveniente no Direito 
internacional público, mas também no 
exercício da sua própria autoridade, pode 
efetivamente transferir essa autoridade para 
sistemas baseados na IA, que têm uma 
certa autonomia;

3. Recorda que os princípios da não 
discriminação e da proporcionalidade e a 
exigência de uma justificação devem ser 
respeitados e que é necessário clarificar as 
questões relativas à causalidade, à 
reparação e à responsabilidade, assim 
como à transparência, à prestação de 
contas e à explicabilidade, para determinar 
em que medida o Estado, enquanto 
interveniente no Direito internacional 
público, mas também no exercício da sua 
própria autoridade, pode efetivamente 
transferir essa autoridade para sistemas 
baseados na IA, que têm uma certa 
autonomia;

Or. en

Alteração 20
Dominik Tarczyński

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o princípio da 
proporcionalidade deve ser respeitado e 
que é necessário clarificar questões 
relativas à causalidade e à responsabilidade 
para determinar em que medida o Estado, 
enquanto interveniente no Direito 
internacional público, mas também no 
exercício da sua própria autoridade, pode 
efetivamente transferir essa autoridade 
para sistemas baseados na IA, que têm 
uma certa autonomia;

3. Recorda que o princípio da 
proporcionalidade deve ser respeitado e 
que é necessário clarificar questões 
relativas à causalidade e à responsabilidade 
para determinar se ou em que medida um 
Estado, enquanto interveniente no Direito 
internacional público, mas também no 
exercício da sua própria autoridade, pode 
efetivamente transferir a autoridade inicial 
para sistemas baseados na IA;

Or. en
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Alteração 21
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o princípio da 
proporcionalidade deve ser respeitado e 
que é necessário clarificar questões 
relativas à causalidade e à responsabilidade 
para determinar em que medida o Estado, 
enquanto interveniente no Direito 
internacional público, mas também no 
exercício da sua própria autoridade, pode 
efetivamente transferir essa autoridade para 
sistemas baseados na IA, que têm uma 
certa autonomia;

3. Recorda que o princípio da 
proporcionalidade deve ser respeitado e 
que é necessário clarificar questões 
relativas à causalidade e à responsabilidade 
para determinar em que medida o Estado, 
enquanto interveniente no Direito 
internacional público, mas também no 
exercício da sua própria autoridade, pode 
efetivamente transferir essa autoridade para 
sistemas baseados na IA, que têm uma 
certa autonomia, sem gerar riscos 
adicionais;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Recorda que o princípio da 
proporcionalidade deve ser respeitado e 
que é necessário clarificar questões 
relativas à causalidade e à responsabilidade 
para determinar em que medida o Estado, 
enquanto interveniente no Direito 
internacional público, mas também no 
exercício da sua própria autoridade, pode 
efetivamente transferir essa autoridade para 
sistemas baseados na IA, que têm uma 
certa autonomia;

3. Recorda que o princípio da 
proporcionalidade deve ser respeitado e 
que é necessário clarificar questões 
relativas à causalidade e à responsabilidade 
para determinar em que medida o Estado, 
enquanto interveniente no Direito 
internacional público, mas também no 
exercício da sua própria autoridade, pode 
efetivamente transferir essa autoridade para 
sistemas baseados na IA, que têm uma 
certa autonomia, sem incumprir as 
obrigações decorrentes do Direito 
internacional, como o direito a um 
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processo equitativo;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a avaliarem os riscos 
associados às tecnologias baseadas na IA 
antes de procederem à automatização de 
atividades relacionadas com o exercício da 
autoridade do Estado, como a boa 
administração da Justiça; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, 
previstas na Diretiva (UE) 2018/958, como 
a supervisão por um profissional 
qualificado e regras relativas à 
deontologia profissional;

4. Insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a avaliarem os riscos 
associados às tecnologias baseadas na IA 
antes de procederem à automatização dos 
serviços profissionais relacionados com o 
exercício da autoridade do Estado, como, 
por exemplo, os riscos relacionados com a 
proteção dos consumidores, dos utentes de 
serviços e dos trabalhadores, garantindo 
condições de trabalho seguras, saudáveis 
e sem perigo, a boa administração da 
Justiça, garantindo elevados padrões de 
educação e proteção do ambiente; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, 
previstas na Diretiva (UE) 2018/958, como 
a supervisão por um profissional 
qualificado;

Or. en

Alteração 24
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a avaliarem os riscos 

4. Salienta a necessidade de investir 
em competências humanas para potenciar 
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associados às tecnologias baseadas na IA 
antes de procederem à automatização de 
atividades relacionadas com o exercício 
da autoridade do Estado, como a boa 
administração da Justiça; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, 
previstas na Diretiva (UE) 2018/958, como 
a supervisão por um profissional 
qualificado e regras relativas à deontologia 
profissional;

a inteligência artificial como apoio às 
decisões humanas, em vez de substituir o 
ser humano, reforçando e aumentando as 
competências humanas; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, 
previstas na Diretiva (UE) 2018/958, como 
a supervisão por um profissional 
qualificado e regras relativas à deontologia 
profissional;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a avaliarem os riscos 
associados às tecnologias baseadas na IA 
antes de procederem à automatização de 
atividades relacionadas com o exercício da 
autoridade do Estado, como a boa 
administração da Justiça; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, 
previstas na Diretiva (UE) 2018/958, como 
a supervisão por um profissional 
qualificado e regras relativas à deontologia 
profissional;

4. Insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a avaliarem os riscos 
associados às tecnologias baseadas na IA 
antes de procederem à automatização de 
atividades relacionadas com o exercício da 
autoridade do Estado, como a boa 
administração da Justiça; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, 
previstas na Diretiva (UE) 2018/958, como 
a supervisão e o acompanhamento por um 
profissional qualificado e regras relativas à 
deontologia profissional;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a avaliarem os riscos 
associados às tecnologias baseadas na IA 
antes de procederem à automatização de 
atividades relacionadas com o exercício da 
autoridade do Estado, como a boa 
administração da Justiça; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, 
previstas na Diretiva (UE) 2018/958, 
como a supervisão por um profissional 
qualificado e regras relativas à deontologia 
profissional;

4. Insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a avaliarem os riscos 
associados às tecnologias baseadas na IA 
antes de procederem à automatização de 
atividades relacionadas com o exercício da 
autoridade do Estado, como a boa 
administração da Justiça; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, como 
a supervisão por um profissional 
qualificado e regras relativas à deontologia 
profissional;

Or. en

Alteração 27
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a avaliarem os riscos 
associados às tecnologias baseadas na IA 
antes de procederem à automatização de 
atividades relacionadas com o exercício da 
autoridade do Estado, como a boa 
administração da Justiça; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, 
previstas na Diretiva (UE) 2018/958, como 
a supervisão por um profissional 
qualificado e regras relativas à deontologia 
profissional;

4. Insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a avaliarem os riscos 
associados às tecnologias baseadas na IA 
antes de procederem à automatização de 
atividades relacionadas com o exercício da 
autoridade do Estado, como a boa 
administração da Justiça; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, 
previstas na Diretiva (UE) 2018/958, como 
a supervisão por um profissional 
qualificado e regras relativas à deontologia 
profissional, nomeadamente para garantir 
que essa automatização não afete ou 
interfira de modo algum com os direitos 
fundamentais dos cidadãos;

Or. en
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Alteração 28
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a avaliarem os riscos 
associados às tecnologias baseadas na IA 
antes de procederem à automatização de 
atividades relacionadas com o exercício da 
autoridade do Estado, como a boa 
administração da Justiça; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, 
previstas na Diretiva (UE) 2018/958, como 
a supervisão por um profissional 
qualificado e regras relativas à deontologia 
profissional;

4. Insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a avaliarem os riscos 
associados às tecnologias baseadas na IA 
antes de procederem à automatização de 
atividades relacionadas com o exercício da 
autoridade do Estado, como a boa 
administração da Justiça; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
necessidade de garantir salvaguardas, 
previstas na Diretiva (UE) 2018/958, como 
a supervisão por um profissional 
qualificado e regras relativas à deontologia 
profissional; sublinha a necessidade de 
uma transposição e aplicação adequadas 
desta diretiva pelos Estados-Membros e 
incentiva a Comissão a acompanhar de 
perto esta questão;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Recorda que a primeira utilização 
ofensiva de armas baseadas na 
inteligência artificial foram ciberataques 
que afetam direta ou indiretamente os 
cidadãos e as empresas da UE, com 
técnicas que vão desde a pirataria política 
até ao furto de segredos comerciais; insta, 
por conseguinte, os Estados-Membros e a 
Comissão a levar a sério essas ameaças e 
a investir fortemente para alcançar um 
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elevado nível de literacia digital geral, de 
investigação em matéria de segurança e 
de utilização de tecnologias de fonte 
aberta, para reduzir a dependência em 
relação a vendedores de países terceiros e 
reforçar o mercado único;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que os robôs, como 
objetos mecânicos, devem ser abrangidos 
pela definição de máquinas estabelecida 
pela Diretiva relativa às máquinas 
(2006/42/CE) e devem ser concebidos e 
montados em conformidade com as 
normas e as medidas de segurança 
previstas nessa diretiva, bem como com as 
disposições relativas à colocação das 
máquinas no mercado e à sua entrada em 
serviço;

Or. en

Alteração 31
Andreas Schwab

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insiste na importância de adaptar 
as competências digitais ao progresso 
científico que integra soluções baseadas 
na inteligência artificial no caso das 
pessoas que exercem profissões 
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regulamentadas, nomeadamente as 
atividades relacionadas com o exercício 
dos poderes da autoridade do Estado, 
como a administração da justiça; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a ter 
devidamente em conta esta questão na 
aplicação da Diretiva 2005/36/CE;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Sublinha que os automóveis, os 
navios e outros meios de transporte 
autónomos podem vir a operar a nível 
transnacional e que este facto pode 
suscitar novas questões de interpretação e 
aplicação do direito internacional; insta a 
Comissão a tratar deste assunto com os 
parceiros internacionais;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Considera que o desenvolvimento 
da inteligência artificial oferece também 
oportunidades para melhorar a vigilância 
do mercado mundial e atuar nos domínios 
da segurança dos produtos, da 
contrafação e da proteção dos 
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consumidores de uma forma muito mais 
eficaz e em grande escala;

Or. en

Alteração 34
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha a importância de 
algoritmos explicáveis, para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 
serviços públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios e fiáveis, a um custo 
inferior.

5. Considera que os 
Estados-Membros, os poderes locais e 
regionais e a Comissão devem promover 
tecnologias de IA que estejam ao serviço 
das pessoas; insta os Estados-Membros e 
os poderes regionais e locais a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; solicita que esses serviços de 
administração pública em linha sejam 
também oferecidos nas línguas regionais 
e minoritárias da UE; sublinha a 
importância de algoritmos explicáveis, para 
garantir que as empresas e os 
consumidores beneficiem de serviços 
públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios e fiáveis, a um custo 
inferior.

Or. en

Alteração 35
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha a importância de 
algoritmos explicáveis, para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 
serviços públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios e fiáveis, a um custo 
inferior.

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha a grande importância de 
algoritmos explicáveis, suscetíveis de 
leitura humana e bem documentados, que 
respeitem a obrigação de informação e 
transparência, para garantir que as 
empresas e os consumidores possam 
confiar e beneficiar de serviços públicos 
de melhor qualidade, não discriminatórios 
e fiáveis, a um custo justo.

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha a importância de 
algoritmos explicáveis, para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 
serviços públicos de melhor qualidade, 
não discriminatórios e fiáveis, a um custo 

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de fonte aberta 
destinadas a automatizar e facilitar os 
serviços de administração pública em 
linha, por exemplo, no domínio da 
administração fiscal; sublinha a 
importância de algoritmos explicáveis, de 
dados abertos e de códigos-fonte públicos, 
para garantir que as empresas e os 
consumidores beneficiem de serviços 
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inferior. públicos inovadores, não discriminatórios 
e fiáveis, a um custo inferior, em toda a 
Europa e de maneira compatível.

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha a importância de 
algoritmos explicáveis, para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 
serviços públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios e fiáveis, a um custo 
inferior.

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal, das alfândegas ou da proteção dos 
consumidores; sublinha a importância de 
algoritmos explicáveis, para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 
serviços públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios entre cidadãos europeus e 
fiáveis, a um custo inferior.

Or. fr

Alteração 38
Dominik Tarczyński

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
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cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha a importância de 
algoritmos explicáveis, para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 
serviços públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios e fiáveis, a um custo 
inferior.

cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal ou da notificação e aprovação de 
atividades empresariais transfronteiriças; 
sublinha a importância de algoritmos 
explicáveis, para garantir que as empresas 
e os consumidores beneficiem de serviços 
públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios e fiáveis, a um custo 
inferior.

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha a importância de 
algoritmos explicáveis, para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 
serviços públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios e fiáveis, a um custo 
inferior.

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha a importância de 
algoritmos explicáveis, imparciais e 
transparentes para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 
serviços públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios e fiáveis, a um custo 
inferior.

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

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha a importância de 
algoritmos explicáveis, para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 
serviços públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios e fiáveis, a um custo 
inferior.

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha a importância de 
algoritmos explicáveis, para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 
serviços públicos de melhor qualidade, 
acessíveis, rápidos, não discriminatórios e 
fiáveis, a um custo inferior.

Or. en

Alteração 41
Martin Schirdewan

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha a importância de 
algoritmos explicáveis, para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 

5. Considera que os Estados-Membros 
e a Comissão devem promover tecnologias 
de IA que estejam ao serviço das pessoas; 
insta os Estados-Membros a, em estreita 
cooperação com a Comissão, 
desenvolverem aplicações de IA destinadas 
a automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por 
exemplo, no domínio da administração 
fiscal; sublinha que algoritmos explicáveis 
são essenciais, para garantir que as 
empresas e os consumidores beneficiem de 
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serviços públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios e fiáveis, a um custo 
inferior.

serviços públicos de melhor qualidade, não 
discriminatórios e fiáveis, a um custo 
inferior.

Or. en

Alteração 42
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insiste em que os 
Estados-Membros e a Comissão protejam 
as empresas europeias contra quaisquer 
sanções políticas impostas por Estados 
estrangeiros nos mercados de contratos 
públicos e no domínio militar ou civil: a 
extraterritorialidade de um direito 
estrangeiro não deve poder invocar o 
pretexto da utilização de ferramentas de 
inteligência artificial na prestação de 
serviços em solo europeu, mesmo que 
tenham sido adquiridas ou desenvolvidas 
com recurso a tecnologias total ou 
parcialmente não provenientes da 
Europa.

Or. fr

Alteração 43
Dominik Tarczyński

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Observa que os programas de 
aquisições públicas que apoiam a 
aquisição conjunta de produtos de defesa 
excluem a aquisição de produtos de 
defesa proibidos pelo direito internacional 
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aplicável; observa ainda que a posição do 
Parlamento sobre o futuro Fundo 
Europeu de Defesa especifica esta 
exclusão, no que diz respeito aos sistemas 
de armas autónomas, sem prejuízo da 
possibilidade de adquirir sistemas de 
alerta rápido ou de contramedidas 
utilizados para fins defensivos.

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Recorda que o Parlamento previu, 
na sua Resolução, de 16 de fevereiro de 
2017, sobre disposições de Direito Civil 
sobre Robótica, a possibilidade de a 
inteligência artificial se tornar uma área 
independente do direito civil, o que teria 
implicações significativas para o 
funcionamento do mercado único; insta, 
por conseguinte, a Comissão a 
acompanhar e analisar a evolução desta 
matéria tanto no direito internacional 
como no direito nacional dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 45
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera que as tecnologias e os 
sistemas de rede de inteligência artificial 
devem ter como objetivo a segurança 
jurídica dos cidadãos e dos consumidores; 
sublinha, por conseguinte, que as regras 
em matéria de conflitos de leis e de 
jurisdições devem ser aplicáveis, tendo em 
conta o interesse dos consumidores e o 
risco da escolha do foro cuja decisão se 
supõe mais favorável, e que os esforços 
para combater o bloqueio geográfico 
injustificado devem ser prosseguidos.

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Exige uma atualização do direito 
europeu da concorrência e dos contratos 
públicos, para favorecer a emergência de 
intervenientes no domínio da inteligência 
artificial de dimensão mundial baseados 
na Europa.

Or. fr

Alteração 47
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Salienta que os sistemas de rede de 
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inteligência artificial, especialmente 
quando concebidos para uma utilização 
no domínio militar ou para assuntos de 
segurança nacional, poderão violar 
direitos ou interesses e provocar acidentes 
que causem dano às pessoas ou à 
sociedade no seu conjunto, e devem 
respeitar normas éticas e técnicas a 
determinar entre as autoridades de 
supervisão competentes a nível da União e 
a nível nacional, mas também a nível 
mundial; solicita a criação de autoridades 
jurisdicionais competentes para tratar 
destas violações e garantir vias de recurso 
adequadas.

Or. en

Alteração 48
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Recorda a sua Resolução, de 12 de 
setembro de 2018, sobre sistemas de 
armamento autónomos; reitera o seu 
pedido no sentido de proibir a produção, o 
desenvolvimento e a utilização de armas 
totalmente autónomas que permitam a 
realização de ataques sem intervenção 
humana; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a lançarem um amplo 
diálogo político internacional com vista a 
criar normas jurídicas globais e 
limitações jurídicas e éticas ao 
desenvolvimento, proliferação e utilização 
de sistemas de armas cada vez mais 
autónomos, por exemplo, sob a forma de 
um acordo internacional vinculativo.

Or. en
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Alteração 49
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Solicita que a União crie uma 
estrutura de governação e fiscalização do 
mercado para os sistemas baseados na 
inteligência artificial, para emitir 
orientações e pareceres e dar apoio 
técnico às autoridades dos 
Estados-Membros.

Or. en


