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Ändringsförslag 1
David Cormand
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erinrar om att 
det följer av direktiv (EU) 2018/958 att 
människor alltid måste ha det yttersta 
ansvaret för beslutsfattande som inbegriper 
risker för uppnåendet av mål av allmänt 
intresse.

1. Europaparlamentet erinrar om att 
det följer av direktiv (EU) 2018/958 att 
människor alltid måste ha det yttersta 
ansvaret för och behålla kontrollen över 
beslutsfattande och handlingar som 
inbegriper risker för uppnåendet av mål av 
allmänt intresse eller potentiellt sett kan 
skada enskilda eller samhället i stort.

Or. en

Ändringsförslag 2
Martin Schirdewan

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erinrar om att 
det följer av direktiv (EU) 2018/958 att 
människor alltid måste ha det yttersta 
ansvaret för beslutsfattande som inbegriper 
risker för uppnåendet av mål av allmänt 
intresse.

1. Europaparlamentet erinrar om att 
det följer av direktiv (EU) 2018/958 att 
människor alltid måste ha det yttersta 
ansvaret för beslutsfattande som inbegriper 
risker för uppnåendet av mål av allmänt 
intresse. Parlamentet understryker att all 
AI-teknik bör omfattas av mänsklig 
tillsyn.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet erinrar om att 
det följer av direktiv (EU) 2018/958 att 
människor alltid måste ha det yttersta 
ansvaret för beslutsfattande som inbegriper 
risker för uppnåendet av mål av allmänt 
intresse.

1. Europaparlamentet erinrar om att 
AI bör vara en människocentrerad teknik 
och att människor alltid måste ha det 
yttersta ansvaret för beslutsfattande som 
inbegriper risker för uppnåendet av mål av 
allmänt intresse. Parlamentet betonar att 
maskiner inte bör tillåtas skada 
människors fysiska integritet eller 
tillerkänna enskilda personer rättigheter 
eller ålägga dem rättsliga skyldigheter. 
Parlamentet välkomnar de internationella 
insatserna för att förbjuda dödliga 
autonoma vapensystem utan meningsfull 
mänsklig kontroll, och uppmanar 
kommissionen att ta täten för att stödja 
dessa insatser.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om 
sina tidigare ståndpunkter om dödliga 
autonoma vapen och behovet att utarbeta 
en gemensam EU-ståndpunkt om dödliga 
autonoma vapensystem för att säkerställa 
meningsfull mänsklig kontroll över de 
kritiska funktionerna i vapensystem, även 
under utplaceringen.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om 
att skyldigheten att respektera och skydda 
människans värdighet är en allmän 
princip i internationell rätt, källan till och 
huvudpelaren i alla grundläggande 
rättigheter som fastställs i stadgan och 
gemensam för EU-medlemsstaternas 
konstitutionella traditioner. Parlamentet 
betonar därför att principen om mänsklig 
värdighet alltid bör vara det yttersta 
rättesnöret vid tolkning och tillämpning 
av lagstiftning om artificiell intelligens 
och kärnan i en människocentrerad 
strategi för artificiell intelligens, så att 
dess användning den blir till godo för 
enskilda personer, grupper av användare, 
konsumenter och samhället som helhet.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att EU 
bör sträva efter att agera som normgivare 
för AI i en hyperuppkopplad värld genom 
att anta en effektiv strategi gentemot sina 
externa partner och öka sina insatser för 
att fastställa globala etiska normer för AI 
på internationell nivå i linje med 
europeiska värden och grundläggande 
rättigheter. Parlamentet anser att detta 
också är avgörande för våra europeiska 
företags konkurrenskraft. Kommissionen 
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och medlemsstaterna uppmanas att 
samarbeta med tredjeländer för att 
undvika att dessas AI-system åsidosätter 
konsumenternas rättigheter och säkerhet.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka samarbetet om AI 
på internationell nivå, samordna arbetet 
kring AI med OECD och främja vår 
framtida EU-modell för AI på den 
internationella arenan. Parlamentet anser 
att G7 och G20 också är viktiga forum där 
EU kan spela en avgörande roll, som ett 
första steg mot ett globalt samförstånd i 
FN.

Or. en

Ändringsförslag 8
David Cormand
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har 
testats positivt för viruset. Parlamentet 

utgår
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efterlyser ett samlat EU-grepp på AI-
baserad mobilappar, vars utveckling 
måste förbli under statlig kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 9
Dita Charanzová

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserad 
mobilappar, vars utveckling måste förbli 
under statlig kontroll.

2. Europaparlamentet framhåller att 
AI-teknik har varit avgörande för att 
bemöta covid-19-krisen och kommer att 
fortsätta att vara det när länderna 
ytterligare lättar på 
nedstängningsåtgärderna och söker 
lösningar för att förhindra nya vågor av 
viruset. Parlamentet konstaterar att flera 
medlemsstater i samband med covid-19-
krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
huruvida de har varit i nära kontakt med 
någon som har testats positivt för viruset. 
Parlamentet efterlyser ett samlat EU-grepp 
på mobilappar för kontaktspårning som är 
driftskompatibla, frivilliga och säkra och 
skyddar den personliga integriteten. AI 
kan vara användbart för att analysera 
data som gör det möjligt för hälsoexperter 
att till exempel förutsäga framtida utbrott, 
men risken för integritetsintrång eller 
missbruk av känsliga hälsorelaterade 
uppgifter innebär att det måste finnas 
tillräckliga skyddsåtgärder. Parlamentet 
påminner om att den allmänna 
dataskyddsförordningen måste 
respekteras och att data som används 
måste vara anonymiserade.

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserad 
mobilappar, vars utveckling måste förbli 
under statlig kontroll.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserade 
mobilappar, vars utveckling måste förbli 
under statlig kontroll. Parlamentet noterar 
att denna utveckling av mobilappar har 
skett sent och att vissa experter anser att 
de numera inte är till stor nytta med tanke 
på utvecklingen av pandemin och möjliga 
alternativa spårningsmetoder. 
Parlamentet framhåller den legitima oron 
kring frågorna om personuppgiftsskyddet 
och de använda testernas otillräcklighet.

Or. fr

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserad 
mobilappar, vars utveckling måste förbli 

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserade 
mobilappar, vars utveckling måste förbli 
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under statlig kontroll. under statlig kontroll. Parlamentet anser 
att användningen av eventuella 
spårningsappar bör förbli frivillig och att 
insamlade data bör vara anonyma och 
inte användas för vare sig kommersiella 
eller brottsbekämpande ändamål. 
Parlamentet betonar att sådana appar 
måste vara tillgängliga endast under 
pandemin och inte får vara aktiverade 
eller möjliga att använda under normala 
omständigheter.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserad 
mobilappar, vars utveckling måste förbli 
under statlig kontroll.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat grepp baserat på öppen källkod 
inom EU som innebär lokal lagring av 
data och alltid är frivilligt. Parlamentet 
betonar att kontaktspårande mobilappar 
strikt måste respektera internationella 
mänskliga rättigheter, regler om personlig 
integritet och föreningsfrihet. 
Parlamentet anser att AI-teknik inte bör 
användas i apparna, så att integritets- och 
säkerhetsriskerna begränsas.

Or. en

Ändringsförslag 13
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel
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Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserad 
mobilappar, vars utveckling måste förbli 
under statlig kontroll.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserade 
mobilappar, vars utveckling måste förbli 
under statlig kontroll. Parlamentet anser 
att AI-baserade mobilappar måste 
respektera EU-medborgarnas personliga 
integritet och den allmänna 
dataskyddsförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 14
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserad 
mobilappar, vars utveckling måste förbli 
under statlig kontroll.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserade 
mobilappar som förhindrar 
geolokalisering av medborgare från 
myndigheternas sida, säkerställer en 
decentraliserad metod för datainsamling 
och generellt gynnar den minst invasiva 
teknik som finns tillgänglig.

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserad 
mobilappar, vars utveckling måste förbli 
under statlig kontroll.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på driftskompatibla 
och säkra AI-baserade mobilappar som 
respekterar den personliga integriteten, 
vars utveckling måste förbli under statlig 
kontroll och vars datalagring måste förbli 
decentraliserad till mobila enheter.

Or. en

Ändringsförslag 16
Dominik Tarczyński

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserad 
mobilappar, vars utveckling måste förbli 
under statlig kontroll.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har testats 
positivt för viruset. Parlamentet efterlyser 
ett samlat EU-grepp på AI-baserade 
mobilappar, inbegripet offentliggörande 
av den underliggande källkoden och 
säkerställande av att utvecklingen av 
sådana appar förblir under statlig kontroll.
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Or. en

Ändringsförslag 17
Martin Schirdewan

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att 
flera medlemsstater i samband med covid-
19-krisen har inlett en utveckling av 
mobilappar för att skydda folkhälsan 
genom att uppmärksamma medborgare på 
tidigare kontakt med någon som har 
testats positivt för viruset. Parlamentet 
efterlyser ett samlat EU-grepp på AI-
baserad mobilappar, vars utveckling 
måste förbli under statlig kontroll.

2. Europaparlamentet konstaterar att 
det ännu inte har bevisats att de 
mobilappar för att skydda folkhälsan som 
lanserats i samband med covid-19-krisen 
har någon effekt. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att endast lansera 
sådana mobilappar om man ser till att de 
är frivilliga, transparenta och tillfälliga, 
och om delokaliserad insamling av 
lokaliseringsdata utesluts på enheterna.

Or. en

Ändringsförslag 18
David Cormand
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
proportionalitetsprincipen måste 
respekteras och att frågor om 
orsakssamband och ansvarsskyldighet 
måste klargöras för att avgöra i vilken 
utsträckning staten, som en folkrättslig 
aktör, men även i utövandet av sina egna 
befogenheter, faktiskt kan överföra dessa 
befogenheter till AI-baserade system, som 
har en viss autonomi.

3. Europaparlamentet påminner om att 
proportionalitetsprincipen i den 
internationella rätten måste respekteras 
och att frågor om orsakssamband och 
ansvarsskyldighet måste klargöras för att 
avgöra i vilken utsträckning staten, som en 
folkrättslig aktör, men även i utövandet av 
sina egna befogenheter, kan agera med 
hjälp av AI-baserade system, samtidigt 
som den förblir ansvarsskyldig och 
föremål för demokratisk granskning, 
särskilt parlamentarisk sådan. Med tanke 
på att vissa privata aktörer har 
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beslutsmakt och kontroll över 
utvecklingen av AI-teknik anser 
parlamentet att sådana privata aktörers 
ansvarsskyldighet enligt internationell rätt 
bör stärkas.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
proportionalitetsprincipen måste 
respekteras och att frågor om 
orsakssamband och ansvarsskyldighet 
måste klargöras för att avgöra i vilken 
utsträckning staten, som en folkrättslig 
aktör, men även i utövandet av sina egna 
befogenheter, faktiskt kan överföra dessa 
befogenheter till AI-baserade system, som 
har en viss autonomi.

3. Europaparlamentet påminner om att 
principerna om icke-diskriminering och 
proportionalitet samt kravet på motivering 
måste respekteras och att frågor om 
orsakssamband, skadeståndsskyldighet och 
ansvar, liksom transparens, 
ansvarsskyldighet och förklarbarhet, 
måste klargöras för att avgöra i vilken 
utsträckning staten, som en folkrättslig 
aktör, men även i utövandet av sina egna 
befogenheter, faktiskt kan överföra dessa 
befogenheter till AI-baserade system, som 
har en viss autonomi.

Or. en

Ändringsförslag 20
Dominik Tarczyński

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
proportionalitetsprincipen måste 
respekteras och att frågor om 
orsakssamband och ansvarsskyldighet 

3. Europaparlamentet påminner om att 
proportionalitetsprincipen måste 
respekteras och att frågor om 
orsakssamband och ansvarsskyldighet 
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måste klargöras för att avgöra i vilken 
utsträckning staten, som en folkrättslig 
aktör, men även i utövandet av sina egna 
befogenheter, faktiskt kan överföra dessa 
befogenheter till AI-baserade system, som 
har en viss autonomi.

måste klargöras för att avgöra om, eller i 
vilken utsträckning, en stat som en 
folkrättslig aktör, men även i utövandet av 
sina egna befogenheter, faktiskt kan 
överföra ursprungliga befogenheter till 
AI-baserade system.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
proportionalitetsprincipen måste 
respekteras och att frågor om 
orsakssamband och ansvarsskyldighet 
måste klargöras för att avgöra i vilken 
utsträckning staten, som en folkrättslig 
aktör, men även i utövandet av sina egna 
befogenheter, faktiskt kan överföra dessa 
befogenheter till AI-baserade system, som 
har en viss autonomi.

3. Europaparlamentet påminner om att 
proportionalitetsprincipen måste 
respekteras och att frågor om 
orsakssamband och ansvarsskyldighet 
måste klargöras för att avgöra i vilken 
utsträckning staten, som en folkrättslig 
aktör, men även i utövandet av sina egna 
befogenheter, faktiskt kan överföra dessa 
befogenheter till AI-baserade system, som 
har en viss autonomi, utan att man skapar 
ytterligare risker.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
proportionalitetsprincipen måste 
respekteras och att frågor om 
orsakssamband och ansvarsskyldighet 

3. Europaparlamentet påminner om att 
proportionalitetsprincipen måste 
respekteras och att frågor om 
orsakssamband och ansvarsskyldighet 
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måste klargöras för att avgöra i vilken 
utsträckning staten, som en folkrättslig 
aktör, men även i utövandet av sina egna 
befogenheter, faktiskt kan överföra dessa 
befogenheter till AI-baserade system, som 
har en viss autonomi.

måste klargöras för att avgöra i vilken 
utsträckning staten, som en folkrättslig 
aktör, men även i utövandet av sina egna 
befogenheter, faktiskt kan överföra dessa 
befogenheter till AI-baserade system, som 
har en viss autonomi, utan att bryta mot 
skyldigheter som härrör från 
internationell rätt, såsom ett korrekt 
rättsförfarande.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
därför kraftfullt medlemsstaterna att 
bedöma de risker som är förknippade med 
AI-teknik innan de automatiserar 
verksamhet med koppling till utövandet av 
statliga befogenheter, såsom god 
rättskipning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga behovet att 
införa skyddsåtgärder som föreskrivs i 
direktiv (EU) 2018/958, såsom tillsyn av 
en kvalificerad yrkesperson och 
yrkesetiska regler.

4. Europaparlamentet uppmanar 
därför kraftfullt medlemsstaterna att 
bedöma de risker som är förknippade med 
AI-teknik innan de automatiserar 
yrkesmässiga tjänster med koppling till 
utövandet av statliga befogenheter, till 
exempel de risker som är förknippade 
med skyddet av konsumenter, 
tjänstemottagare och arbetstagare, så att 
säkra, sunda och trygga 
arbetsförhållanden, god rättskipning, en 
hög utbildningsstandard och miljöskydd 
säkerställs. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga behovet att 
införa skyddsåtgärder som föreskrivs i 
direktiv (EU) 2018/958, såsom tillsyn av 
en kvalificerad yrkesperson.

Or. en

Ändringsförslag 24
David Cormand
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
därför kraftfullt medlemsstaterna att 
bedöma de risker som är förknippade med 
AI-teknik innan de automatiserar 
verksamhet med koppling till utövandet av 
statliga befogenheter, såsom god 
rättskipning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga behovet att 
införa skyddsåtgärder som föreskrivs i 
direktiv (EU) 2018/958, såsom tillsyn av 
en kvalificerad yrkesperson och 
yrkesetiska regler.

4. Europaparlamentet betonar 
behovet att satsa på mänsklig kompetens 
för att utnyttja AI som ett stöd för 
mänskliga beslut i stället för att ersätta 
människor, genom att förstärka och utöka 
människors kunskap. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att överväga 
behovet att införa skyddsåtgärder som 
föreskrivs i direktiv (EU) 2018/958, såsom 
tillsyn av en kvalificerad yrkesperson och 
yrkesetiska regler.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
därför kraftfullt medlemsstaterna att 
bedöma de risker som är förknippade med 
AI-teknik innan de automatiserar 
verksamhet med koppling till utövandet av 
statliga befogenheter, såsom god 
rättskipning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga behovet att 
införa skyddsåtgärder som föreskrivs i 
direktiv (EU) 2018/958, såsom tillsyn av 
en kvalificerad yrkesperson och 
yrkesetiska regler.

4. Europaparlamentet uppmanar 
därför kraftfullt medlemsstaterna att 
bedöma de risker som är förknippade med 
AI-teknik innan de automatiserar 
verksamhet med koppling till utövandet av 
statliga befogenheter, såsom god 
rättskipning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga behovet att 
införa skyddsåtgärder som föreskrivs i 
direktiv (EU) 2018/958, såsom tillsyn och 
övervakning av en kvalificerad 
yrkesperson och yrkesetiska regler.

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
därför kraftfullt medlemsstaterna att 
bedöma de risker som är förknippade med 
AI-teknik innan de automatiserar 
verksamhet med koppling till utövandet av 
statliga befogenheter, såsom god 
rättskipning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga behovet att 
införa skyddsåtgärder som föreskrivs i 
direktiv (EU) 2018/958, såsom tillsyn av 
en kvalificerad yrkesperson och 
yrkesetiska regler.

4. Europaparlamentet uppmanar 
därför kraftfullt medlemsstaterna att 
bedöma de risker som är förknippade med 
AI-teknik innan de automatiserar 
verksamhet med koppling till utövandet av 
statliga befogenheter, såsom god 
rättskipning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga behovet att 
införa skyddsåtgärder såsom tillsyn av en 
kvalificerad yrkesperson och yrkesetiska 
regler.

Or. en

Ändringsförslag 27
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
därför kraftfullt medlemsstaterna att 
bedöma de risker som är förknippade med 
AI-teknik innan de automatiserar 
verksamhet med koppling till utövandet av 
statliga befogenheter, såsom god 
rättskipning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga behovet att 
införa skyddsåtgärder som föreskrivs i 
direktiv (EU) 2018/958, såsom tillsyn av 
en kvalificerad yrkesperson och 
yrkesetiska regler.

4. Europaparlamentet uppmanar 
därför kraftfullt medlemsstaterna att 
bedöma de risker som är förknippade med 
AI-teknik innan de automatiserar 
verksamhet med koppling till utövandet av 
statliga befogenheter, såsom god 
rättskipning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga behovet att 
införa skyddsåtgärder som föreskrivs i 
direktiv (EU) 2018/958, såsom tillsyn av 
en kvalificerad yrkesperson och 
yrkesetiska regler, i synnerhet för att se till 
att sådan automatisering inte på något 
sätt påverkar eller inkräktar på 
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medborgarnas grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 28
Andreas Schwab

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
därför kraftfullt medlemsstaterna att 
bedöma de risker som är förknippade med 
AI-teknik innan de automatiserar 
verksamhet med koppling till utövandet av 
statliga befogenheter, såsom god 
rättskipning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga behovet att 
införa skyddsåtgärder som föreskrivs i 
direktiv (EU) 2018/958, såsom tillsyn av 
en kvalificerad yrkesperson och 
yrkesetiska regler.

4. Europaparlamentet uppmanar 
därför kraftfullt medlemsstaterna att 
bedöma de risker som är förknippade med 
AI-teknik innan de automatiserar 
verksamhet med koppling till utövandet av 
statliga befogenheter, såsom god 
rättskipning. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga behovet att 
införa skyddsåtgärder som föreskrivs i 
direktiv (EU) 2018/958, såsom tillsyn av 
en kvalificerad yrkesperson och 
yrkesetiska regler. Parlamentet betonar 
behovet av ett korrekt införlivande och 
genomförande av detta direktiv i 
medlemsstaterna, och uppmanar 
kommissionen att noga övervaka frågan.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet påminner om 
att den första offensiva användningen av 
vapen som bygger på artificiell intelligens 
har varit it-angrepp som direkt eller 
indirekt påverkar EU-medborgare och 
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EU-företag, med teknik som rör allt från 
politisk hackning till stöld av 
företagshemligheter. Parlamentet 
uppmanar därför kraftfullt 
medlemsstaterna och kommissionen att ta 
dessa hot på allvar och göra stora 
satsningar för att uppnå en hög nivå av 
allmän digital kompetens, 
säkerhetsforskning och användning av 
teknik med öppen källkod för att minska 
beroendet av leverantörer från 
tredjeländer och stärka den inre 
marknaden.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar att 
robotar som mekaniska föremål bör 
omfattas av den definition av maskiner 
som fastställs i direktivet om maskiner 
(2006/42/EG) och utformas och monteras 
i enlighet med de standarder och 
säkerhetsåtgärder som anges i direktivet, 
liksom bestämmelserna om att släppa ut 
maskiner på marknaden och ta dem i 
bruk.

Or. en

Ändringsförslag 31
Andreas Schwab

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet insisterar på 
vikten av att anpassa den digitala 
kompetensen till de vetenskapliga 
framsteg som inbegriper AI-baserade 
lösningar för personer som utövar 
reglerade yrken, inklusive verksamhet i 
samband med utövandet av offentliga 
maktbefogenheter, såsom rättskipning. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och kommissionen att ta vederbörlig 
hänsyn till detta inom ramen för 
genomförandet av direktiv 2005/36/EG.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet understryker 
att självkörande bilar, fartyg och andra 
transportmedel så småningom kan 
komma att operera över gränser och att 
detta kan ge upphov till nya frågor om 
tolkning och tillämpning av internationell 
rätt. Kommissionen uppmanas kraftfullt 
att samarbeta med internationella partner 
i denna fråga.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)



AM\1206239SV.docx 21/30 PE652.520v01-00

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet anser att 
utvecklingen av AI också medför 
möjligheter att förbättra den globala 
marknadsövervakningen och hantera 
produktsäkerhet, förfalskning och 
konsumentskydd på ett mycket effektivare 
sätt och i stor skala.

Or. en

Ändringsförslag 34
Clara Ponsatí Obiols

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga 
algoritmer är viktiga för att företag och 
konsumenter ska kunna dra nytta av bättre, 
icke-diskriminerande och tillförlitliga 
offentliga tjänster till en lägre kostnad.

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna, regionala och lokala 
myndigheter och kommissionen bör främja 
AI-teknik som arbetar för människor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och regionala och lokala myndigheter att i 
nära samarbete med kommissionen 
utveckla AI-tillämpningar som syftar till att 
automatisera och underlätta e-
förvaltningstjänster, till exempel inom 
skatteförvaltningen. Parlamentet begär att 
sådana e-förvaltningstjänster ska 
erbjudas även på regionala språk och 
minoritetsspråk i EU. Parlamentet 
understryker att förklarliga algoritmer är 
viktiga för att företag och konsumenter ska 
kunna dra nytta av bättre, icke-
diskriminerande och tillförlitliga offentliga 
tjänster till en lägre kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 35
David Cormand
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga 
algoritmer är viktiga för att företag och 
konsumenter ska kunna dra nytta av bättre, 
icke-diskriminerande och tillförlitliga 
offentliga tjänster till en lägre kostnad.

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga, av 
människor läsbara och väldokumenterade 
algoritmer som respekterar skyldigheten 
till information och transparens är mycket 
viktiga för att företag och konsumenter ska 
kunna känna förtroende för och dra nytta 
av bättre, icke-diskriminerande och 
tillförlitliga offentliga tjänster till en rimlig 
kostnad.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga 

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla tillämpningar med 
öppen källkod som syftar till att 
automatisera och underlätta e-
förvaltningstjänster, till exempel inom 
skatteförvaltningen. Parlamentet 
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algoritmer är viktiga för att företag och 
konsumenter ska kunna dra nytta av bättre, 
icke-diskriminerande och tillförlitliga 
offentliga tjänster till en lägre kostnad.

understryker att förklarliga algoritmer, 
öppna data och offentliga källkoder är 
viktiga för att företag och konsumenter ska 
kunna dra nytta av innovativa, icke-
diskriminerande och tillförlitliga offentliga 
tjänster till en lägre kostnad över hela 
Europa på ett kompatibelt sätt.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga 
algoritmer är viktiga för att företag och 
konsumenter ska kunna dra nytta av bättre, 
icke-diskriminerande och tillförlitliga 
offentliga tjänster till en lägre kostnad.

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen, tullen 
eller konsumentskyddet. Parlamentet 
understryker att förklarliga algoritmer är 
viktiga för att företag och konsumenter ska 
kunna dra nytta av bättre, icke-
diskriminerande mellan EU-medborgare 
och tillförlitliga offentliga tjänster till en 
lägre kostnad.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Dominik Tarczyński

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga 
algoritmer är viktiga för att företag och 
konsumenter ska kunna dra nytta av bättre, 
icke-diskriminerande och tillförlitliga 
offentliga tjänster till en lägre kostnad.

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen, eller 
anmälan och godkännande av 
gränsöverskridande affärsverksamhet. 
Parlamentet understryker att förklarliga 
algoritmer är viktiga för att företag och 
konsumenter ska kunna dra nytta av bättre, 
icke-diskriminerande och tillförlitliga 
offentliga tjänster till en lägre kostnad.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga 
algoritmer är viktiga för att företag och 
konsumenter ska kunna dra nytta av bättre, 
icke-diskriminerande och tillförlitliga 
offentliga tjänster till en lägre kostnad.

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga, 
opartiska och transparenta algoritmer är 
viktiga för att företag och konsumenter ska 
kunna dra nytta av bättre, icke-
diskriminerande och tillförlitliga offentliga 
tjänster till en lägre kostnad.
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Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga 
algoritmer är viktiga för att företag och 
konsumenter ska kunna dra nytta av bättre, 
icke-diskriminerande och tillförlitliga 
offentliga tjänster till en lägre kostnad.

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga 
algoritmer är viktiga för att företag och 
konsumenter ska kunna dra nytta av bättre, 
tillgängliga, snabba, icke-diskriminerande 
och tillförlitliga offentliga tjänster till en 
lägre kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 41
Martin Schirdewan

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 

5. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaterna och kommissionen bör 
främja AI-teknik som arbetar för 
människor. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i nära samarbete med 
kommissionen utveckla AI-tillämpningar 
som syftar till att automatisera och 
underlätta e-förvaltningstjänster, till 
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exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga 
algoritmer är viktiga för att företag och 
konsumenter ska kunna dra nytta av bättre, 
icke-diskriminerande och tillförlitliga 
offentliga tjänster till en lägre kostnad.

exempel inom skatteförvaltningen. 
Parlamentet understryker att förklarliga 
algoritmer är väsentliga för att företag och 
konsumenter ska kunna dra nytta av bättre, 
icke-diskriminerande och tillförlitliga 
offentliga tjänster till en lägre kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 42
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet insisterar på 
att medlemsstaterna och kommissionen 
måste skydda europeiska företag mot alla 
politiska sanktioner som införs av 
utländska stater avseende offentlig 
upphandling och det civila eller militära 
området. Det faktum att en utländsk 
rättighet är extraterritoriell får inte kunna 
utnyttjas som förevändning för 
användning av AI-verktyg vid 
tillhandahållandet av tjänster på 
europeiskt territorium, även om de har 
köpts in eller utvecklats med hjälp av 
teknik som helt eller delvis kommer från 
länder utanför Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Dominik Tarczyński

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet noterar att 
program för offentlig upphandling som 
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stöder gemensam upphandling av 
försvarsprodukter utesluter upphandling 
av försvarsprodukter som är förbjudna 
enligt tillämplig internationell rätt. 
Parlamentet noterar vidare att 
parlamentet i sin ståndpunkt om den 
framtida europeiska försvarsfonden 
specificerar detta undantag, med avseende 
på autonoma vapensystem, utan att det 
påverkar möjligheten att upphandla 
system för tidig varning eller 
motmedelssystem som används för 
försvarsändamål.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påminner om 
att parlamentet i sin resolution av den 16 
februari 2017 om civilrättsliga 
bestämmelser om robotteknik förutsåg 
möjligheten att artificiell intelligens kan 
bli ett självständigt civilrättsligt 
rättssubjekt, vilket skulle få betydande 
konsekvenser för den inre marknadens 
funktion. Kommissionen uppmanas 
därför kraftfullt att övervaka och 
analysera utvecklingen av denna fråga 
både i internationell rätt och i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 45
David Cormand
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet anser att 
teknik och nätverkssystem som bygger på 
AI bör syfta till rättssäkerhet för 
medborgare och konsumenter. 
Parlamentet understryker därför att 
reglerna om lagval och domstols 
behörighet bör tillämpas, samtidigt som 
hänsyn tas till konsumenternas intressen 
och risken för forum shopping, och att 
insatserna för att bekämpa omotiverad 
geoblockering bör fortsätta.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet kräver en 
uppdatering av EU:s konkurrensrätt och 
lagstiftning om offentlig upphandling för 
att gynna framväxten av globala AI-
aktörer med bas i Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 47
David Cormand
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet betonar att AI-
baserade nätverkssystem, särskilt när de 
är utformade för användning på det 
militära området eller i ärenden som rör 
den nationella säkerheten, kan överträda 
rättigheter eller intressen och orsaka 
olyckor som skadar enskilda eller 
samhället som helhet, och måste iaktta 
etiska och tekniska normer som ska 
fastställas av de behöriga 
tillsynsmyndigheterna på unionsnivå och 
nationell nivå, men även globalt. 
Parlamentet efterlyser inrättandet av 
rättskipande myndigheter med behörighet 
att hantera sådana överträdelser och 
säkerställa möjlighet till rättslig prövning.

Or. en

Ändringsförslag 48
David Cormand
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet påminner om 
sin resolution av den 12 september 2018 
om autonoma vapensystem. Parlamentet 
upprepar även sin begäran om ett förbud 
mot tillverkning, utveckling och 
användning av helt autonoma vapen som 
möjliggör anfall utan mänskligt 
ingripande. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas 
eftertryckligen att inleda en bred politisk 
dialog på internationell nivå i syfte att 
fastställa globala rättsliga standarder 
samt rättsliga och etiska begränsningar 
för utveckling, spridning och användning 
av i allt större utsträckning autonoma 
vapensystem, till exempel i form av ett 
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bindande internationellt avtal.

Or. en

Ändringsförslag 49
David Cormand
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5d. Europaparlamentet begär att 
unionen inrättar en struktur för styrning 
och marknadstillsyn av AI-baserade 
system för att ge medlemsstaternas 
myndigheter vägledning, synpunkter och 
sakkunskap.

Or. en


