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Amendamentul 1
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că din Directiva (UE) 
2018/958 rezultă că oamenii trebuie să 
poarte întotdeauna responsabilitatea finală 
pentru luarea deciziilor care implică riscuri 
pentru îndeplinirea obiectivelor de interes 
public;

1. reamintește că din Directiva (UE) 
2018/958 rezultă că oamenii trebuie să 
poarte întotdeauna responsabilitatea finală 
pentru luarea deciziilor și acțiunile care 
implică riscuri pentru îndeplinirea 
obiectivelor de interes public sau care ar 
putea dăuna persoanelor sau societății în 
ansamblu, și să păstreze controlul asupra 
acestor decizii și acțiuni;

Or. en

Amendamentul 2
Martin Schirdewan

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că din Directiva (UE) 
2018/958 rezultă că oamenii trebuie să 
poarte întotdeauna responsabilitatea finală 
pentru luarea deciziilor care implică riscuri 
pentru îndeplinirea obiectivelor de interes 
public;

1. reamintește că din Directiva (UE) 
2018/958 rezultă că oamenii trebuie să 
poarte întotdeauna responsabilitatea finală 
pentru luarea deciziilor care implică riscuri 
pentru îndeplinirea obiectivelor de interes 
public; subliniază că orice tehnologie IA 
ar trebui să facă obiectul supravegherii 
umane;

Or. en

Amendamentul 3
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoș, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că din Directiva (UE) 
2018/958 rezultă că oamenii trebuie să 
poarte întotdeauna responsabilitatea finală 
pentru luarea deciziilor care implică riscuri 
pentru îndeplinirea obiectivelor de interes 
public;

1. reamintește că IA ar trebui să fie o 
tehnologie centrată pe factorul uman și că 
oamenii trebuie să poarte întotdeauna 
responsabilitatea finală pentru luarea 
deciziilor care implică riscuri pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes public; 
subliniază că mașinile nu ar trebui să 
aibă posibilitatea de a afecta integritatea 
fizică a ființelor umane, nici să confere 
drepturi sau să impună obligații juridice 
persoanelor; salută eforturile 
internaționale de interzicere a sistemelor 
de arme autonome letale fără control 
uman semnificativ și solicită Comisiei să-
și asume un rol de lider în sprijinirea 
acestor eforturi;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește pozițiile sale 
anterioare privind armele autonome letale 
și necesitatea de a se elabora o poziție 
comună a UE privind aceste sisteme, care 
să asigure un control uman semnificativ 
asupra funcțiilor de importanță critică ale 
sistemelor de arme, inclusiv pe durata 
desfășurării;

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că obligația de a 
respecta și de a proteja demnitatea ființei 
umane constituie un principiu general al 
dreptului internațional, comun tradițiilor 
constituționale ale statelor membre ale 
UE, sursa și pilonul principal al tuturor 
drepturilor fundamentale consacrate în 
Cartă; subliniază, prin urmare, că 
principiul demnității umane ar trebui să 
fie întotdeauna cel mai important model 
de control atunci când se interpretează și 
se aplică legea privind inteligența 
artificială și elementul esențial care 
determină abordarea centrată pe factorul 
uman a inteligenței artificiale, 
direcționând utilizarea sa către binele 
persoanelor, al grupurilor de utilizatori, al 
consumatorilor și al societății în 
ansamblu;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că UE ar trebui să-și 
asume obiectivul de a deveni o referință în 
stabilirea de norme privind IA într-o lume 
hiperconectată, prin adoptarea unei 
strategii eficiente față de partenerii săi 
externi, încurajând eforturile de a stabili 
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norme etice globale pentru IA la nivel 
internațional, în conformitate cu valorile 
europene și cu drepturile fundamentale; 
consideră că acesta este, de asemenea, un 
aspect esențial pentru competitivitatea 
întreprinderilor europene; invită Comisia 
și statele membre să coopereze cu țările 
terțe, pentru a evita încălcarea drepturilor 
și a siguranței consumatorilor de către 
sistemele lor de IA;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia să intensifice 
cooperarea în domeniul IA la nivel 
internațional, să coordoneze activitățile de 
IA cu OCDE și să promoveze model 
nostru viitor al UE în acest domeniu pe 
scena internațională; consideră că G7 și 
G20 reprezintă și ele foruri importante în 
care UE poate juca un rol hotărâtor, ca 
un prim pas în direcția unui consens la 
nivel mondial în cadrul ONU;

Or. en

Amendamentul 8
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că în cursul crizei 
sanitare provocate de COVID-19 mai 
multe state membre au lansat dezvoltarea 
de aplicații mobile pentru protejarea 
sănătății publice prin alertarea cetățenilor 
în legătură cu contactarea de persoane 
purtătoare ale virusului; solicită 
adoptarea unei abordări comune la 
nivelul UE în legătură cu aplicațiile 
mobile bazate pe IA, a căror dezvoltare 
trebuie să rămână sub controlul statului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 9
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub controlul 
statului;

2. subliniază faptul că tehnologiile 
IA au fost esențiale pentru a face față 
crizei COVID-19 și vor continua să fie pe 
măsură ce țările își relaxează și mai mult 
măsurile de restricționare și caută soluții 
pentru a preveni noi valuri de virus; 
constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
alertându-i pe cetățeni dacă au fost în 
strânsă legătură cu persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile de depistare a 
contacților, care să fie interoperabile, 
voluntare, sigure și să protejeze viața 
privată a persoanelor; ia act de faptul că, 
deși IA poate fi utilă în analizarea datelor, 
permițând experților în materie de 
sănătate, de exemplu, să prevadă 
viitoarele focare de epidemie, posibilitatea 
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de a încălca viața privată sau de a utiliza 
în mod abuziv date sensibile legate de 
sănătate înseamnă că trebuie să existe 
garanții suficiente; reamintește că RGPD 
trebuie respectat și că datele utilizate 
trebuie să fie anonimizate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub controlul 
statului;

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub controlul 
statului; constată că această dezvoltare a 
aplicațiilor mobile a fost tardivă; ia act de 
faptul că unii experți consideră că 
utilitatea sa este în prezent limitată, având 
în vedere evoluția pandemiei și posibilele 
metode alternative de urmărire; 
subliniază preocupările legitime cu privire 
la protecția datelor cu caracter personal și 
testarea insuficientă;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub controlul 
statului;

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub controlul 
statului; consideră că utilizarea oricărei 
aplicații de depistare ar trebui să rămână 
voluntară, iar datele colectate ar trebui să 
fie anonime și nu ar trebui să fie utilizate 
nici în scopuri comerciale, nici în scopuri 
de aplicare a legii; subliniază că astfel de 
aplicații trebuie să fie disponibile numai 
în timpul pandemiei, și nu trebuie să fie 
utilizate în timpul perioadelor normale;

Or. en

Amendamentul 12
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoș, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub 
controlul statului;

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită o abordare comună și 
accesibilă, bazată pe surse deschise în 
UE, care să implice stocarea datelor la 
nivel local și să aibă întotdeauna caracter 
voluntar; subliniază că aplicațiile mobile 
de depistare a contacților trebuie să 
respecte cu strictețe drepturile 
internaționale ale omului, normele 
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privind viața privată și libertatea de 
asociere; consideră că tehnologia IA nu 
ar trebui utilizată în aplicații, pentru a se 
limita riscurile legate de confidențialitate 
și securitate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub controlul 
statului;

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub controlul 
statului; consideră că aplicațiile mobile 
bazate pe IA trebuie să respecte viața 
privată a cetățenilor europeni și 
Regulamentul general privind protecția 
datelor;

Or. en

Amendamentul 14
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
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membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub 
controlul statului;

membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, care să 
împiedice geolocalizarea cetățenilor de 
către autorități, să asigure o abordare 
descentralizată a colectării de date și, în 
general, să favorizeze tehnologia existentă 
care este cea mai puțin invazivă;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub controlul 
statului;

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA 
interoperabile, sigure și care respectă 
principiile de confidențialitate, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub controlul 
statului și a căror stocare de date trebuie 
să rămână descentralizată în cazul 
dispozitivelor mobile;

Or. en

Amendamentul 16
Dominik Tarczyński
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, a căror 
dezvoltare trebuie să rămână sub controlul 
statului;

2. constată că în cursul crizei sanitare 
provocate de COVID-19 mai multe state 
membre au lansat dezvoltarea de aplicații 
mobile pentru protejarea sănătății publice 
prin alertarea cetățenilor în legătură cu 
contactarea de persoane purtătoare ale 
virusului; solicită adoptarea unei abordări 
comune la nivelul UE în legătură cu 
aplicațiile mobile bazate pe IA, inclusiv 
publicarea codului sursă și asigurarea 
faptului că dezvoltarea acestor aplicații 
rămâne sub controlul statului;

Or. en

Amendamentul 17
Martin Schirdewan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că în cursul crizei 
sanitare provocate de COVID-19 mai 
multe state membre au lansat dezvoltarea 
de aplicații mobile pentru protejarea 
sănătății publice prin alertarea cetățenilor 
în legătură cu contactarea de persoane 
purtătoare ale virusului; solicită 
adoptarea unei abordări comune la 
nivelul UE în legătură cu aplicațiile 
mobile bazate pe IA, a căror dezvoltare 
trebuie să rămână sub controlul statului;

2. ia act de faptul că încă nu s-a 
dovedit că aplicațiile mobile pentru 
protejarea sănătății publice lansate în criza 
COVID-19 sunt eficiente; invită statele 
membre să lanseze astfel de aplicații 
mobile numai în cazul în care se asigură 
caracterul voluntar, transparent și 
temporar al aplicațiilor și atunci când 
datele de localizare sunt excluse din 
colectarea delocalizată pe dispozitive;

Or. en

Amendamentul 18
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că principiul 
proporționalității trebuie să fie respectat și 
că aspectele legate de cauzalitate și de 
răspundere trebuie să fie clarificate pentru 
a stabili măsura în care statul, în calitate de 
actor al dreptului internațional public, dar 
și în exercitarea propriei autorități, poate 
transfera efectiv această autoritate unor 
sisteme bazate pe IA, care au o anumită 
autonomie;

3. reamintește că principiul 
proporționalității din dreptul internațional 
trebuie să fie respectat și că aspectele 
legate de cauzalitate și de răspundere 
trebuie să fie clarificate pentru a stabili 
măsura în care statul, în calitate de actor al 
dreptului internațional public, dar și în 
exercitarea propriei autorități, poate 
acționa cu ajutorul sistemelor bazate pe 
IA, rămânând totodată responsabil și 
făcând obiectul controlului democratic, în 
special al parlamentelor; având în vedere 
hegemonia decizională și controlul 
anumitor actori privați asupra dezvoltării 
acestor tehnologii, solicită consolidarea 
responsabilității acestor actori privați, în 
temeiul dreptului internațional;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că principiul 
proporționalității trebuie să fie respectat și 
că aspectele legate de cauzalitate și de 
răspundere trebuie să fie clarificate pentru 
a stabili măsura în care statul, în calitate de 
actor al dreptului internațional public, dar 
și în exercitarea propriei autorități, poate 
transfera efectiv această autoritate unor 
sisteme bazate pe IA, care au o anumită 
autonomie;

3. reamintește că principiul 
nediscriminării și al proporționalității și 
cerința privind justificarea trebuie 
respectate și că aspectele legate de 
cauzalitate, de imputabilitate și de 
responsabilitate, precum și de 
transparență, răspundere și explicabilitate 
trebuie să fie clarificate pentru a stabili 
măsura în care statul, în calitate de actor al 
dreptului internațional public, dar și în 
exercitarea propriei autorități, poate 
transfera efectiv această autoritate unor 
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sisteme bazate pe IA, care au o anumită 
autonomie;

Or. en

Amendamentul 20
Dominik Tarczyński

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că principiul 
proporționalității trebuie să fie respectat și 
că aspectele legate de cauzalitate și de 
răspundere trebuie să fie clarificate pentru 
a stabili măsura în care statul, în calitate 
de actor al dreptului internațional public, 
dar și în exercitarea propriei autorități, 
poate transfera efectiv această autoritate 
unor sisteme bazate pe IA, care au o 
anumită autonomie;

3. reamintește că principiul 
proporționalității trebuie să fie respectat și 
că aspectele legate de cauzalitate și de 
răspundere trebuie să fie clarificate pentru 
a stabili dacă, sau în ce măsură, un stat, în 
calitate de actor al dreptului internațional 
public, dar și în exercitarea propriei 
autorități, poate transfera efectiv 
autoritatea inițială unor sisteme bazate pe 
IA, care au o anumită autonomie;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că principiul 
proporționalității trebuie să fie respectat și 
că aspectele legate de cauzalitate și de 
răspundere trebuie să fie clarificate pentru 
a stabili măsura în care statul, în calitate de 
actor al dreptului internațional public, dar 
și în exercitarea propriei autorități, poate 
transfera efectiv această autoritate unor 
sisteme bazate pe IA, care au o anumită 

3. reamintește că principiul 
proporționalității trebuie să fie respectat și 
că aspectele legate de cauzalitate și de 
răspundere trebuie să fie clarificate pentru 
a stabili măsura în care statul, în calitate de 
actor al dreptului internațional public, dar 
și în exercitarea propriei autorități, poate 
transfera efectiv această autoritate unor 
sisteme bazate pe IA, care au o anumită 
autonomie, fără a genera riscuri 
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autonomie; suplimentare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că principiul 
proporționalității trebuie să fie respectat și 
că aspectele legate de cauzalitate și de 
răspundere trebuie să fie clarificate pentru 
a stabili măsura în care statul, în calitate de 
actor al dreptului internațional public, dar 
și în exercitarea propriei autorități, poate 
transfera efectiv această autoritate unor 
sisteme bazate pe IA, care au o anumită 
autonomie;

3. reamintește că principiul 
proporționalității trebuie să fie respectat și 
că aspectele legate de cauzalitate și de 
răspundere trebuie să fie clarificate pentru 
a stabili măsura în care statul, în calitate de 
actor al dreptului internațional public, dar 
și în exercitarea propriei autorități, poate 
transfera efectiv această autoritate unor 
sisteme bazate pe IA, care au o anumită 
autonomie, fără a încălca obligațiile 
derivate din dreptul internațional, cum ar 
fi respectarea garanțiilor procedurale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. prin urmare, îndeamnă statele 
membre să evalueze riscurile legate de 
tehnologiile bazate pe IA înainte de 
automatizarea activităților legate de 
exercitarea autorității de stat, cum ar fi 
buna administrare a justiției; invită statele 

4. prin urmare, îndeamnă statele 
membre să evalueze riscurile legate de 
tehnologiile bazate pe IA înainte de 
automatizarea serviciilor profesionale 
legate de exercitarea autorității de stat, cum 
ar fi riscurile legate de protecția 
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membre să ia în considerare necesitatea de 
a oferi garanții, prevăzute în Directiva 
(UE) 2018/958, cum ar fi supravegherea de 
către un profesionist calificat și normele 
privind etica profesională;

consumatorilor, ale beneficiarilor 
serviciilor și ale lucrătorilor, asigurând 
condiții de muncă sigure, sănătoase și 
securizate, buna administrare a justiției, 
respectându-se standardele înalte de 
educație și de protecție a mediului; invită 
statele membre să ia în considerare 
necesitatea de a oferi garanții, prevăzute în 
Directiva (UE) 2018/958, cum ar fi 
supravegherea de către un profesionist 
calificat;

Or. en

Amendamentul 24
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. prin urmare, îndeamnă statele 
membre să evalueze riscurile legate de 
tehnologiile bazate pe IA înainte de 
automatizarea activităților legate de 
exercitarea autorității de stat, cum ar fi 
buna administrare a justiției; invită statele 
membre să ia în considerare necesitatea de 
a oferi garanții, prevăzute în Directiva 
(UE) 2018/958, cum ar fi supravegherea de 
către un profesionist calificat și normele 
privind etica profesională;

4. subliniază necesitatea de a investi 
în competențele umane, cu scopul de a 
valorifica IA mai degrabă ca sprijin în 
luarea deciziilor umane, decât în 
înlocuirea oamenilor, prin consolidarea și 
extinderea competențelor umane; invită 
statele membre să ia în considerare 
necesitatea de a oferi garanții, prevăzute în 
Directiva (UE) 2018/958, cum ar fi 
supravegherea de către un profesionist 
calificat și normele privind etica 
profesională;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. prin urmare, îndeamnă statele 
membre să evalueze riscurile legate de 
tehnologiile bazate pe IA înainte de 
automatizarea activităților legate de 
exercitarea autorității de stat, cum ar fi 
buna administrare a justiției; invită statele 
membre să ia în considerare necesitatea de 
a oferi garanții, prevăzute în Directiva 
(UE) 2018/958, cum ar fi supravegherea de 
către un profesionist calificat și normele 
privind etica profesională;

4. prin urmare, îndeamnă statele 
membre să evalueze riscurile legate de 
tehnologiile bazate pe IA înainte de 
automatizarea activităților legate de 
exercitarea autorității de stat, cum ar fi 
buna administrare a justiției; invită statele 
membre să ia în considerare necesitatea de 
a oferi garanții, prevăzute în Directiva 
(UE) 2018/958, cum ar fi supravegherea și 
monitorizarea de către un profesionist 
calificat și normele privind etica 
profesională;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. prin urmare, îndeamnă statele 
membre să evalueze riscurile legate de 
tehnologiile bazate pe IA înainte de 
automatizarea activităților legate de 
exercitarea autorității de stat, cum ar fi 
buna administrare a justiției; invită statele 
membre să ia în considerare necesitatea de 
a oferi garanții, prevăzute în Directiva 
(UE) 2018/958, cum ar fi supravegherea de 
către un profesionist calificat și normele 
privind etica profesională;

4. prin urmare, îndeamnă statele 
membre să evalueze riscurile legate de 
tehnologiile bazate pe IA înainte de 
automatizarea activităților legate de 
exercitarea autorității de stat, cum ar fi 
buna administrare a justiției; invită statele 
membre să ia în considerare necesitatea de 
a oferi garanții, cum ar fi supravegherea de 
către un profesionist calificat și normele 
privind etica profesională;

Or. en

Amendamentul 27
Clara Ponsatí Obiols
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. prin urmare, îndeamnă statele 
membre să evalueze riscurile legate de 
tehnologiile bazate pe IA înainte de 
automatizarea activităților legate de 
exercitarea autorității de stat, cum ar fi 
buna administrare a justiției; invită statele 
membre să ia în considerare necesitatea de 
a oferi garanții, prevăzute în Directiva 
(UE) 2018/958, cum ar fi supravegherea de 
către un profesionist calificat și normele 
privind etica profesională;

4. prin urmare, îndeamnă statele 
membre să evalueze riscurile legate de 
tehnologiile bazate pe IA înainte de 
automatizarea activităților legate de 
exercitarea autorității de stat, cum ar fi 
buna administrare a justiției; invită statele 
membre să ia în considerare necesitatea de 
a oferi garanții, prevăzute în Directiva 
(UE) 2018/958, cum ar fi supravegherea de 
către un profesionist calificat și normele 
privind etica profesională, mai ales pentru 
a se asigura că această automatizare nu 
afectează drepturile fundamentale ale 
cetățenilor sau nu le aduce atingere în 
niciun fel;

Or. en

Amendamentul 28
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. prin urmare, îndeamnă statele 
membre să evalueze riscurile legate de 
tehnologiile bazate pe IA înainte de 
automatizarea activităților legate de 
exercitarea autorității de stat, cum ar fi 
buna administrare a justiției; invită statele 
membre să ia în considerare necesitatea de 
a oferi garanții, prevăzute în Directiva 
(UE) 2018/958, cum ar fi supravegherea de 
către un profesionist calificat și normele 
privind etica profesională;

4. prin urmare, îndeamnă statele 
membre să evalueze riscurile legate de 
tehnologiile bazate pe IA înainte de 
automatizarea activităților legate de 
exercitarea autorității de stat, cum ar fi 
buna administrare a justiției; invită statele 
membre să ia în considerare necesitatea de 
a oferi garanții, prevăzute în Directiva 
(UE) 2018/958, cum ar fi supravegherea de 
către un profesionist calificat și normele 
privind etica profesională; subliniază 
necesitatea unei transpuneri și aplicări 
corespunzătoare a prezentei directive de 
către statele membre și încurajează 
Comisia să monitorizeze îndeaproape 
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această chestiune;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că atacurile 
cibernetice au reprezentat prima utilizare 
ofensivă a armelor bazate pe inteligența 
artificială, afectând direct sau indirect 
cetățenii și întreprinderile din UE, cu 
tehnici care variază de la hacking politic 
la furtul de secrete comerciale; prin 
urmare, îndeamnă statele membre și 
Comisia să ia în serios aceste amenințări 
și să investească masiv în scopul 
dobândirii unui nivel ridicat de 
competențe digitale generale, de cercetare 
în domeniul securității și de utilizare a 
tehnologiei cu sursă deschisă, pentru a 
reduce dependența de vânzătorii din țări 
terțe și a consolida piața unică;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că roboții ca obiecte 
mecanice ar trebui să intre sub incidența 
definiției echipamentelor tehnice, 
prevăzute de Directiva 2006/42/CE 
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privind echipamentele tehnice și ar trebui 
să fie proiectate și asamblate în 
conformitate cu standardele și măsurile 
de siguranță stabilite în aceasta, precum 
și cu dispozițiile privind introducerea pe 
piață și punerea în funcțiune a 
echipamentelor tehnice;

Or. en

Amendamentul 31
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. insistă asupra importanței de a 
adapta competențele digitale la progresele 
științifice care implică soluții bazate pe IA 
pentru persoanele care exercită profesii 
reglementate, inclusiv activitățile legate de 
exercitarea competențelor autorității de 
stat, cum ar fi administrarea justiției; 
invită statele membre și Comisia să țină 
seama în mod corespunzător de acest 
aspect ca parte a punerii în aplicare a 
Directivei 2005/36/CE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că autoturismele, 
navele și alte mijloace de transport 
autonome pot, în cele din urmă, să 
funcționeze la nivel transnațional și că 
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acest fapt poate ridica noi probleme de 
interpretare și de aplicare a dreptului 
internațional; îndeamnă Comisia să 
colaboreze cu partenerii internaționali în 
această privință;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. consideră că dezvoltarea IA 
implică, de asemenea, oportunități de 
îmbunătățire a supravegherii pieței 
mondiale și de abordare a siguranței 
produselor, contrafacerii și protecției 
consumatorilor, într-un mod mult mai 
eficient și la scară largă;

Or. en

Amendamentul 34
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază că transparența algoritmilor este 
importantă pentru a se garanta că 

5. consideră că statele membre, 
autoritățile regionale și locale, și Comisia 
ar trebui să promoveze tehnologiile IA care 
lucrează pentru oameni; invită statele 
membre și autoritățile regionale și locale, 
în strânsă cooperare cu Comisia, să 
dezvolte aplicații pe bază de IA care 
vizează automatizarea și facilitarea 
serviciilor de e-guvernare, de exemplu în 
domeniul administrației fiscale; solicită ca 
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întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice mai bune, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 
mici.

aceste servicii de e-guvernare să fie 
oferite și în limbile regionale și minoritare 
ale UE; subliniază că transparența 
algoritmilor este importantă pentru a se 
garanta că întreprinderile și consumatorii 
beneficiază de servicii publice mai bune, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 
mici.

Or. en

Amendamentul 35
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază că transparența algoritmilor 
este importantă pentru a se garanta că 
întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice mai bune, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 
mici.

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază că algoritmii explicabili, lizibili 
pentru oameni și bine documentați, care 
respectă obligația de informare și de 
transparență, sunt foarte importanți 
pentru a se asigura că întreprinderile și 
consumatorii pot avea încredere în servicii 
publice mai bune, nediscriminatorii și 
fiabile, la un cost echitabil și pot beneficia 
de acestea;

Or. en

Amendamentul 36
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoș, Jordi Cañas
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea 
și facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază că transparența algoritmilor 
este importantă pentru a se garanta că 
întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice mai bune, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 
mici.

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
cu sursă deschisă, care vizează 
automatizarea și facilitarea serviciilor de e-
guvernare, de exemplu în domeniul 
administrației fiscale; subliniază 
importanța algoritmilor explicabili, a 
datelor deschise și a codurilor sursă 
publice pentru a se garanta că 
întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice inovatoare, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 
mici, în toată Europa, într-un mod 
compatibil.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază că transparența algoritmilor este 
importantă pentru a se garanta că 
întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice mai bune, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale, 
în domeniul vamal sau al protecției 
consumatorilor; subliniază că transparența 
algoritmilor este importantă pentru a se 
garanta că întreprinderile și consumatorii 
beneficiază de servicii publice fiabile, mai 
bune, nediscriminatorii între cetățenii 
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mici. europeni și la costuri mai mici.

Or. fr

Amendamentul 38
Dominik Tarczyński

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază că transparența algoritmilor este 
importantă pentru a se garanta că 
întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice mai bune, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 
mici.

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale 
sau al notificării și al aprobării 
activităților comerciale transfrontaliere; 
subliniază că transparența algoritmilor este 
importantă pentru a se garanta că 
întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice mai bune, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 
mici.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
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pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază că transparența algoritmilor este 
importantă pentru a se garanta că 
întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice mai bune, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 
mici.

pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază importanța algoritmilor 
explicabili, obiectivi și transparenți pentru 
a se garanta că întreprinderile și 
consumatorii beneficiază de servicii 
publice mai bune, nediscriminatorii și 
fiabile la costuri mai mici.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază că transparența algoritmilor este 
importantă pentru a se garanta că 
întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice mai bune, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 
mici.

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază că transparența algoritmilor este 
importantă pentru a se garanta că 
întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice mai bune, accesibile, 
rapide, nediscriminatorii și fiabile la 
costuri mai mici.

Or. en

Amendamentul 41
Martin Schirdewan

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază că transparența algoritmilor este 
importantă pentru a se garanta că 
întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice mai bune, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 
mici.

5. consideră că statele membre și 
Comisia ar trebui să promoveze 
tehnologiile IA care lucrează pentru 
oameni; invită statele membre, în strânsă 
cooperare cu Comisia, să dezvolte aplicații 
pe bază de IA care vizează automatizarea și 
facilitarea serviciilor de e-guvernare, de 
exemplu în domeniul administrației fiscale; 
subliniază că transparența algoritmilor este 
esențială pentru a se garanta că 
întreprinderile și consumatorii beneficiază 
de servicii publice mai bune, 
nediscriminatorii și fiabile la costuri mai 
mici.

Or. en

Amendamentul 42
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. insistă ca statele membre și 
Comisia să protejeze întreprinderile 
europene împotriva oricăror sancțiuni 
politice impuse de state străine asupra 
achizițiilor publice și în domeniul militar 
sau civil: aplicarea extrateritorială a unui 
drept străin nu trebuie să servească drept 
pretext pentru utilizarea unor instrumente 
de inteligență artificială în prestarea de 
servicii pe teritoriul european, chiar dacă 
acestea au fost achiziționate sau 
dezvoltate utilizând tehnologii, în 
totalitate sau în parte, din afara Europei.

Or. fr
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Amendamentul 43
Dominik Tarczyński

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de faptul că programele de 
achiziții publice care sprijină achizițiile 
comune ale produselor din domeniul 
apărării exclud achiziționarea acelor 
produse din domeniul apărării care sunt 
interzise de dreptul internațional 
aplicabil; constată, de asemenea, că 
poziția Parlamentului referitoare la 
viitorul Fond european de apărare 
precizează această excludere, în ceea ce 
privește sistemele autonome de arme, fără 
a aduce atingere posibilității de a 
achiziționa sisteme de alertă timpurie sau 
de contraacțiune utilizate în scopuri 
defensive.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că Parlamentul a 
prevăzut în Rezoluția sa din 16 februarie 
2017 referitoare la normele de drept civil 
privind robotica posibilitatea ca 
inteligența artificială să devină un subiect 
independent de drept civil, ceea ce ar avea 
implicații semnificative pentru 
funcționarea pieței unice; îndeamnă, prin 
urmare, Comisia să monitorizeze și să 
analizeze evoluțiile în acest domeniu atât 
în dreptul internațional, cât și în 
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legislațiile naționale ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 45
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că tehnologiile IA și 
sistemele de rețea ar trebui să aibă ca 
obiectiv securitatea juridică pentru 
cetățeni și consumatori; prin urmare, 
subliniază că ar trebui să se aplice 
normele privind conflictul de legi și de 
jurisdicții, ținând seama, în același timp, 
de interesul consumatorilor și de riscul de 
căutare a jurisdicției celei mai favorabile, 
precum și că ar trebui să se depună 
eforturi de combatere a geoblocării 
nejustificate.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită o actualizare a legislației 
europene în materie de concurență și 
achiziții publice, pentru a încuraja 
apariția unor actori ai inteligenței 
artificiale de talie mondială cu sediul în 
Europa.

Or. fr
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Amendamentul 47
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că sistemele de rețea 
bazate pe IA, în special atunci când sunt 
concepute pentru a fi utilizate în 
domeniul militar sau pentru probleme de 
securitate națională, ar putea aduce 
atingere drepturilor sau intereselor și ar 
putea cauza prejudicii persoanelor sau 
societății în ansamblu, și că trebuie să 
respecte standardele etice și tehnice ce 
urmează a fi stabilite de autoritățile de 
supraveghere competente atât la nivelul 
Uniunii și la nivel național, cât și la nivel 
mondial; solicită stabilirea unor autorități 
jurisdicționale competente pentru a 
gestiona astfel de încălcări și a asigura 
căi de atac adecvate.

Or. en

Amendamentul 48
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. reamintește Rezoluția sa din 12 
septembrie 2018 referitoare la sistemele 
de arme autonome; își reiterează 
solicitarea de a se interzice producerea, 
dezvoltarea și utilizarea unor arme pe 
deplin autonome care permit efectuarea 
de atacuri fără intervenție umană; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
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lanseze un dialog amplu privind politica 
internațională în vederea stabilirii unor 
standarde juridice la nivel mondial 
referitoare la dezvoltarea, răspândirea și 
utilizarea unor sisteme de arme din ce în 
ce mai autonome, precum și a unor 
limitări juridice și etice ale acestora, de 
exemplu sub forma unui acord 
internațional cu caracter obligatoriu.

Or. en

Amendamentul 49
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. solicită Uniunii să creeze o 
structură de guvernanță și de 
supraveghere a pieței pentru sistemele 
bazate pe IA, care să ofere orientări, avize 
și expertiză autorităților statelor membre.

Or. en


