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Τροπολογία 1
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί τόσο με την 
ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους 
παρόχους τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) όσο 
και με την εμπέδωση της εμπιστοσύνης 
των χρηστών μέσω της διεύρυνσης των 
εγγυήσεων για το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί τόσο με την 
ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους 
παρόχους τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) όσο 
και με την εμπέδωση της εμπιστοσύνης 
των χρηστών μέσω της διεύρυνσης των 
εγγυήσεων για το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως για το 
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το δικαίωμα στην ισότητα 
και την απαγόρευση των διακρίσεων, και 
το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση και τη 
δίκαιη δίκη·

Or. en

Τροπολογία 2
Markus Buchheit, Christine Anderson
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί τόσο με την 
ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους 
παρόχους τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) όσο 
και με την εμπέδωση της εμπιστοσύνης 
των χρηστών μέσω της διεύρυνσης των 
εγγυήσεων για το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) μέσω της 
διεύρυνσης των εγγυήσεων για το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
τονίζοντας, παράλληλα, ότι η νομοθεσία 
στον τομέα του ποινικού δικαίου εμπίπτει 
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στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 3
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί τόσο με την 
ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους 
παρόχους τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) όσο 
και με την εμπέδωση της εμπιστοσύνης 
των χρηστών μέσω της διεύρυνσης των 
εγγυήσεων για το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί τόσο με την 
ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους 
παρόχους τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) όσο 
και με την εμπέδωση της εμπιστοσύνης 
των χρηστών στην τεχνητή νοημοσύνη 
και τη χρήση της από την αστυνομία και 
τις δικαστικές αρχές σε ποινικές 
υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 4
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί τόσο με την 
ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους 
παρόχους τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) όσο 
και με την εμπέδωση της εμπιστοσύνης 
των χρηστών μέσω της διεύρυνσης των 
εγγυήσεων για το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί τόσο με την 
ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους 
παρόχους συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) όσο και με την 
εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών 
και την ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της 
διεύρυνσης των εγγυήσεων για το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 5
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές 
και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης 
από τις αστυνομικές και τις δικαστικές 
αρχές είναι ευρέως διαδεδομένες, με τα 
διαφορετικά είδη χρήσης, τις συνέπειες 
και τους κινδύνους που συνεπάγονται, 
όπως τα συστήματα αναγνώρισης 
προσώπου, η κατάρτιση προφίλ DNA, η 
προληπτική χαρτογράφηση του 
εγκλήματος, η εξαγωγή δεδομένων από 
κινητά τηλέφωνα, οι προηγμένες μηχανές 
αναζήτησης νομολογίας, η ηλεκτρονική 
επίλυση διαφορών και μηχανική μάθηση 
στον τομέα της απονομής της 
δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 6
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινή 
ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ΤΝ και η 
ρύθμιση της χρήσης της σε ποινικές 
υποθέσεις από την αστυνομία και τις 
αρχές επιβολής του νόμου είναι 
απαραίτητες, προκειμένου να αποφευχθεί 
ο κατακερματισμός στην ενιαία αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 7
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να 
αλλάξει την νοοτροπία που επικρατεί 
στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 8
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την έκθεση του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
εξακολουθούν να επί του παρόντος 
διαθέσιμες μόνο περιορισμένες 
πληροφορίες σχετικά με την πιθανή 
χρήση ή δοκιμή των τεχνολογιών 
αναγνώρισης προσώπου στα κράτη 
μέλη1α·
__________________
1α Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τεχνολογία 
αναγνώρισης προσώπου: σκέψεις σχετικά 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο 
της επιβολής του νόμου (FRA Focus), 27 
Νοεμβρίου 2019 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2019-facial-recognition-
technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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Or. en

Τροπολογία 9
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της ΤΝ μπορεί να αναπτύξει υψηλό 
δυναμικό, αλλά μπορεί, ταυτόχρονα, να 
συνεπάγεται και σημαντικούς κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 10
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
κράτη μέλη όπου υπήρχαν διαθέσιμες 
ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση των τεχνολογιών αναγνώρισης 
προσώπου, οι αρχές προστασίας 
δεδομένων διαπίστωσαν ότι η χρήση των 
εν λόγω τεχνολογιών δεν ήταν σύμφωνη 
με τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων και δεν υπήρχε νομική βάση 
για την ανάπτυξή τους·

Or. en

Τροπολογία 11
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
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Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον 
τομέα της εσωτερικής αγοράς, μέσω της 
μεταρρύθμισης των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων, η Ένωση 
μπορεί να κάνει συντελέσει σε θεμελιώδη 
αλλαγή όσον αφορά την ευθυγράμμιση 
των κυβερνητικών δράσεων και 
συμπεριφορών με δευτερεύοντες στόχους 
πολιτικής, όπως η προστασία των 
δεδομένων και η απαγόρευση των 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 12
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
φάση του σχεδιασμού, της δοκιμής και 
της υλοποίησης, είναι δυνατόν να 
πραγματοποιούνται διακρίσεις στο 
πλαίσιο της βασιζόμενης σε δεδομένα 
αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων, μέσω 
των σφαλμάτων που είναι ενσωματωμένα 
στα σύνολα δεδομένων ή στους 
αλγόριθμους·

Or. en

Τροπολογία 13
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
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Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
βασισμένη σε αρχές τεχνική ανάπτυξη και 
εφαρμογή της ΤΝ είναι απαραίτητη για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα 
ανθρώπινα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 14
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 
Δεκεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα 
της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης δημοσίευσε τον δεοντολογικό 
χάρτη για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης 
στα δικαστικά συστήματα, ο οποίος 
ορίζει τις δεοντολογικές αρχές για τη 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
στα δικαστικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 15
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
χρήσεις των τεχνολογιών ΤΝ είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητες και επιρρεπείς σε 
καταχρήσεις, γεγονός που πρόσφατα 
οδήγησε ορισμένες εταιρείες τεχνολογίας 
να αποφασίσουν να σταματήσουν να 
προσφέρουν συναφή λογισμικά·

Or. en

Τροπολογία 16
Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 17
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν 
ταχθεί να προασπίζουν το δημόσιο 
συμφέρον· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

1. φρονεί ότι υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη για ένα κοινό ευρωπαϊκό 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την ΤΝ στην 
εσωτερική αγορά, το οποίο θα βαίνει 
πέραν του ελέγχου από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
εθνική και ενωσιακή νομοθεσία στους 
τομείς της επιβολής του νόμου και της 
δημόσιας ασφάλειας· θεωρεί, επιπλέον, 
ότι το εν λόγω κοινό ενωσιακό ρυθμιστικό 
πλαίσιο θα πρέπει να χαρακτηρίζει τη 
χρήση ΤΝ από αστυνομικές και 
δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις 
ως εφαρμογή υψηλού κινδύνου που 
απαιτεί λεπτομερή ρύθμιση σε επίπεδο 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 18
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου και να 
αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη προσοχή 
και τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας 
δεδομένων, δεδομένου ότι οι αρχές αυτές 
έχουν ταχθεί να προασπίζουν το δημόσιο 
συμφέρον· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση υψηλών 
προτύπων, κανόνων και αρχών 
βασισμένων στα θεμελιώδη δικαιώματα 
για την ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ, ώστε 
να εξασφαλιστεί ένα εξίσου υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 19
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον, και 
δεδομένης της δυνητικής απειλής που 
μπορούν να συνιστούν οι εν λόγω 
τεχνολογίες για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδίως λόγω του ότι οι αξίες 
που αποτυπώνονται στο άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
βρίσκονται κίνδυνο σε πολλά κράτη μέλη· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 20
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 



AM\1207688EL.docx 13/37 PE653.820v01-00

EL

ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ, με 
παράλληλη ενθάρρυνση της καινοτομίας 
και ελαχιστοποίηση του διοικητικού 
φόρτου για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον και 
λόγω της φύσης της ευθύνης τους· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών και ομοιόμορφα 
βιομηχανικά πρότυπα σε ολόκληρη την 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 22
Maria Grapini, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 



PE653.820v01-00 14/37 AM\1207688EL.docx

EL

αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ, και 
για να καταστεί δυνατή η καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 23
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Liesje 
Schreinemacher, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ένα εξίσου 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ·

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει 
να χαρακτηριστεί γενικά υψηλού κινδύνου, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές έχουν ταχθεί 
να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον· 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
πρωτοστατήσει στη θέσπιση βασικών 
κανόνων για την ανάπτυξη και χρήση της 
ΤΝ από τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να 
εξασφαλιστεί ένα εξίσου υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 24
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει ότι η χρήση της ΤΝ 
στον τομέα της δικαιοσύνης μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
των διαδικασιών· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι πρέπει να τηρούνται ιδίως οι 
κανόνες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την προστασία του ατόμου από την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 25
Christine Anderson, Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει, ταυτόχρονα, ότι η 
αστυνόμευση αποτελεί κυρίως ζήτημα 
που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών και ότι η πιθανή χρήση 
της ΤΝ στην αστυνόμευση εναπόκειται 
τελικά σε κάθε κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 26
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να ελέγχει την 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και 
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την επιβολή της, καθώς και τα μέτρα 
αυτορρύθμισης, πριν από την ανάληψη 
πρωτοβουλίας για τυχόν νέα νομοθετική 
πρόταση·

Or. en

Τροπολογία 27
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την τεχνολογία ΤΝ που είναι 
διαθέσιμη στην αγορά και το επίπεδο 
χρήσης από τις αστυνομικές και 
δικαστικές αρχές ανά χώρα·

Or. en

Τροπολογία 28
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν βασικές ηθικές 
αρχές της ΤΝ για την προστασία των 
δεδομένων, τον ανθρώπινο έλεγχο και την 
απαγόρευση των διακρίσεων στις 
απαιτήσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών 
δημόσιων συμβάσεων για τις ψηφιακές 
εφαρμογές και την ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται από τις αστυνομικές 
και δικαστικές αρχές·
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Or. en

Τροπολογία 29
Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών, χωρίς ποτέ 
να υποκαθιστά στη λήψη των αποφάσεων 
τον άνθρωπο, υπό τον έλεγχο του οποίου 
θα πρέπει να τελούν όλα τα συστήματα 
ΤΝ·

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών, χωρίς ποτέ 
να υποκαθιστά στη λήψη των αποφάσεων 
τον άνθρωπο, υπό τον έλεγχο του οποίου 
πρέπει να τελούν όλα τα συστήματα ΤΝ· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί 
η χρήση αλγορίθμων σε δικαστικά 
καθήκοντα, σε προγνωστικές 
αξιολογήσεις σχετικά με την 
επικινδυνότητα ατόμων και σε 
προγνωστικές πρακτικές αστυνόμευσης·

Or. en

Τροπολογία 30
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών, χωρίς ποτέ 
να υποκαθιστά στη λήψη των αποφάσεων 
τον άνθρωπο, υπό τον έλεγχο του οποίου 
θα πρέπει να τελούν όλα τα συστήματα 
ΤΝ·

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών και στην 
αύξηση της αποδοτικότητάς τους στο 
πλαίσιο της λήψης αποφάσεων, χωρίς 
ποτέ να υποκαθιστά στη λήψη των 
αποφάσεων τον άνθρωπο, υπό τον έλεγχο 
του οποίου θα πρέπει να τελούν όλα τα 
συστήματα ΤΝ·
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Or. en

Τροπολογία 31
Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών, χωρίς ποτέ 
να υποκαθιστά στη λήψη των αποφάσεων 
τον άνθρωπο, υπό τον έλεγχο του οποίου 
θα πρέπει να τελούν όλα τα συστήματα 
ΤΝ·

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών, χωρίς ποτέ 
να υποκαθιστά στη λήψη των αποφάσεων 
και τον συντονισμό τον άνθρωπο, υπό τον 
έλεγχο, με τη συνεργασία και τον 
συντονισμό του οποίου θα πρέπει να 
τελούν όλα τα συστήματα ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 32
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών, χωρίς ποτέ 
να υποκαθιστά στη λήψη των αποφάσεων 
τον άνθρωπο, υπό τον έλεγχο του οποίου 
θα πρέπει να τελούν όλα τα συστήματα 
ΤΝ·

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών· 
υπογραμμίζει ότι τα συστήματα ΤΝ δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να να 
υποκαθιστούν στη λήψη των αποφάσεων 
τον άνθρωπο, υπό τον έλεγχο του οποίου 
πρέπει πάντα να τελούν όλα τα συστήματα 
ΤΝ·

Or. en
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Τροπολογία 33
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών, χωρίς ποτέ 
να υποκαθιστά στη λήψη των αποφάσεων 
τον άνθρωπο, υπό τον έλεγχο του οποίου 
θα πρέπει να τελούν όλα τα συστήματα 
ΤΝ·

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών και ότι τα 
συστήματα ΤΝ θα πρέπει να τελούν υπό 
ανθρώπινο έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 34
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Liesje 
Schreinemacher, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών, χωρίς ποτέ 
να υποκαθιστά στη λήψη των αποφάσεων 
τον άνθρωπο, υπό τον έλεγχο του οποίου 
θα πρέπει να τελούν όλα τα συστήματα 
ΤΝ·

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών, χωρίς ποτέ 
να υποκαθιστά πλήρως στη λήψη των 
αποφάσεων τον άνθρωπο, υπό τον έλεγχο 
του οποίου θα πρέπει να τελούν όλα τα 
συστήματα ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 35
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των δημόσιων αρχών, χωρίς ποτέ 
να υποκαθιστά στη λήψη των αποφάσεων 
τον άνθρωπο, υπό τον έλεγχο του οποίου 
θα πρέπει να τελούν όλα τα συστήματα 
ΤΝ·

2. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να 
στηρίζει τις αστυνομικές και δικαστικές 
αρχές και ότι οι άνθρωποι θα πρέπει 
πάντα να φέρουν την τελική ευθύνη για τη 
λήψη αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 36
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
δεσμευτικούς κανόνες για τις εταιρείες 
όσον αφορά την τεκμηρίωση της 
ανάπτυξης των συστημάτων ΤΝ· 
σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς πρέπει 
οπωσδήποτε να έχουν πλήρη πρόσβαση 
στα έγγραφα εκτίμησης κινδύνου, στα 
έγγραφα τεκμηρίωσης του λογισμικού, 
στους αλγόριθμους και στα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται, σε 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 37
Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι τα εργαλεία αυτά 
θα πρέπει να διατίθενται ως λογισμικό 
ανοικτής πηγής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και ότι η συμβατότητά τους 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει 
να αποτελεί μέρος μιας πρότερης 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης αυτής· 
πιστεύει ότι, σε συνθήκες όπου 
διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου και 
των αξιών της ΕΕ, καθώς και της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 
των δεδομένων, και δεν διακυβεύονται η 
διεξαγωγή ερευνών και η άσκηση 
ποινικών διώξεων, τα δεδομένα 
κατάρτισης πρέπει να είναι ανοικτά 
δεδομένα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι τα εργαλεία αυτά 
θα πρέπει να διατίθενται ως λογισμικό 
ανοικτής πηγής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και ότι η συμβατότητά τους με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να 
αποτελεί μέρος μιας πρότερης 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης αυτής· 
πιστεύει ότι, σε συνθήκες όπου 
διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου και 
των αξιών της ΕΕ, καθώς και της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 
των δεδομένων, και δεν διακυβεύονται η 
διεξαγωγή ερευνών και η άσκηση ποινικών 
διώξεων, τα δεδομένα κατάρτισης πρέπει 

3. υποστηρίζει ότι τα εργαλεία αυτά 
θα πρέπει να διατίθενται ως λογισμικό στο 
πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων, με τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών να έχουν πλήρη 
πρόσβαση στην τεκμηρίωση του 
λογισμικού και των αλγορίθμων, 
επιτρέποντας, επίσης, στις αρχές 
εποπτείας ή προσφυγής να επανεξετάσουν 
τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ΤΝ 
κατέληξε σε κάποιο συμπέρασμα, και ότι 
η συμβατότητά τους με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
μιας πρότερης αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης αυτής· πιστεύει ότι, σε 
συνθήκες όπου διασφαλίζεται η τήρηση 
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να είναι ανοικτά δεδομένα· του δικαίου και των αξιών της ΕΕ, καθώς 
και της ισχύουσας νομοθεσίας περί 
προστασίας των δεδομένων, και δεν 
διακυβεύονται η διεξαγωγή ερευνών και η 
άσκηση ποινικών διώξεων, τα δεδομένα 
κατάρτισης πρέπει να είναι προσβάσιμα 
για περιοδικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 39
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι τα εργαλεία αυτά 
θα πρέπει να διατίθενται ως λογισμικό 
ανοικτής πηγής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και ότι η συμβατότητά τους με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να 
αποτελεί μέρος μιας πρότερης 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης αυτής· 
πιστεύει ότι, σε συνθήκες όπου 
διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου και 
των αξιών της ΕΕ, καθώς και της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 
των δεδομένων, και δεν διακυβεύονται η 
διεξαγωγή ερευνών και η άσκηση 
ποινικών διώξεων, τα δεδομένα 
κατάρτισης πρέπει να είναι ανοικτά 
δεδομένα·

3. υποστηρίζει ότι, όσον αφορά την 
ΤΝ που χρησιμοποιείται από την 
αστυνομία και τις αρχές επιβολής του 
νόμου σε ποινικές υποθέσεις, η 
συμβατότητά της με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
μιας πρότερης αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 40
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι τα εργαλεία αυτά 
θα πρέπει να διατίθενται ως λογισμικό 
ανοικτής πηγής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και ότι η συμβατότητά τους με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να 
αποτελεί μέρος μιας πρότερης 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης αυτής· 
πιστεύει ότι, σε συνθήκες όπου 
διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου και 
των αξιών της ΕΕ, καθώς και της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 
των δεδομένων, και δεν διακυβεύονται η 
διεξαγωγή ερευνών και η άσκηση ποινικών 
διώξεων, τα δεδομένα κατάρτισης πρέπει 
να είναι ανοικτά δεδομένα·

3. υποστηρίζει ότι τα άρθρα 18 
παράγραφος 2, 42 και 43 και το 
παράρτημα X της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, ώστε οι αστυνομικές 
και δικαστικές αρχές να μπορούν να 
απαιτούν τα εργαλεία αυτά να διατίθενται 
ως λογισμικό ανοικτής πηγής στο πλαίσιο 
της διαδικασίας σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και ότι η συμβατότητά τους με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να 
αποτελεί μέρος μιας πρότερης 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης αυτής· 
πιστεύει ότι, σε συνθήκες όπου 
διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου και 
των αξιών της ΕΕ, καθώς και της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 
των δεδομένων, και δεν διακυβεύονται η 
διεξαγωγή ερευνών και η άσκηση ποινικών 
διώξεων, τα δεδομένα κατάρτισης πρέπει 
να είναι ανοικτά δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 41
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι τα εργαλεία αυτά 
θα πρέπει να διατίθενται ως λογισμικό 
ανοικτής πηγής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και ότι η συμβατότητά τους με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να 
αποτελεί μέρος μιας πρότερης 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης αυτής· 
πιστεύει ότι, σε συνθήκες όπου 
διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου και 
των αξιών της ΕΕ, καθώς και της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 

3. υποστηρίζει ότι τα εργαλεία αυτά 
θα πρέπει να διατίθενται ως λογισμικό 
ανοικτής πηγής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και ότι η συμβατότητά τους με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να 
αποτελεί μέρος μιας πρότερης 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης αυτής· 
πιστεύει ότι, σε συνθήκες όπου 
διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου και 
των αξιών της ΕΕ, καθώς και της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 
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των δεδομένων, και δεν διακυβεύονται η 
διεξαγωγή ερευνών και η άσκηση ποινικών 
διώξεων, τα δεδομένα κατάρτισης πρέπει 
να είναι ανοικτά δεδομένα·

των δεδομένων, και δεν διακυβεύονται η 
διεξαγωγή ερευνών και η άσκηση ποινικών 
διώξεων, τα δεδομένα κατάρτισης θα 
πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμα όταν 
τούτο είναι σημαντικό και αναλογικό·

Or. en

Τροπολογία 42
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Liesje Schreinemacher

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει ότι τα εργαλεία αυτά 
θα πρέπει να διατίθενται ως λογισμικό 
ανοικτής πηγής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και ότι η συμβατότητά τους με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να 
αποτελεί μέρος μιας πρότερης 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης αυτής· 
πιστεύει ότι, σε συνθήκες όπου 
διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου και 
των αξιών της ΕΕ, καθώς και της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 
των δεδομένων, και δεν διακυβεύονται η 
διεξαγωγή ερευνών και η άσκηση ποινικών 
διώξεων, τα δεδομένα κατάρτισης πρέπει 
να είναι ανοικτά δεδομένα·

3. υποστηρίζει ότι τα εργαλεία αυτά 
θα πρέπει να διατίθενται ως λογισμικό 
ανοικτής πηγής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και ότι η συμβατότητά τους με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να 
αποτελεί μέρος μιας πρότερης 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης αυτής· 
πιστεύει ότι, σε συνθήκες όπου 
διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου και 
των αξιών της ΕΕ, καθώς και της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 
των δεδομένων, και δεν διακυβεύονται η 
διεξαγωγή ερευνών και η άσκηση ποινικών 
διώξεων, τα δεδομένα κατάρτισης πρέπει 
να είναι πάντα ανοικτά δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 43
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η χρήση της ΤΝ πρέπει 
να βασίζεται στην αρχή της μη 
διακριτικής μεταχείρισης, προκειμένου 
να αποτρέπονται οι διακρίσεις σε βάρος 
ατόμων ή ομάδων κατά την εισαγωγή και 
την ανάλυση δεδομένων· υπογραμμίζει 
ότι προς τον σκοπό αυτό είναι σημαντική 
η ποιότητα των αλγόριθμων, των 
αρχικών δεδομένων και η εκ των 
προτέρων επανεξέταση των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 44
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι οι διαδικασίες βάσει 
αλγορίθμων για την ανάλυση νομικών 
δεδομένων πρέπει να είναι προσβάσιμες, 
κατανοητές και επαληθεύσιμες, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
διαφάνεια και η ανεξαρτησία στις 
ποινικές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 45
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)



PE653.820v01-00 26/37 AM\1207688EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
ανοικτού κώδικα για την ΤΝ, 
προκειμένου να αποφευχθούν εμπόδια 
όπως τα υψηλά τέλη αδειοδότησης, να 
διασφαλιστεί η διαφάνεια και η 
ιχνηλασιμότητα, καθώς και η 
επαλήθευση, να καταστεί δυνατή η 
καινοτομία, να ενισχυθεί η συνεργασία 
στην εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΤΝ 
και μια νοοτροπία ανταλλαγής ιδεών και 
εμπειριών από τη χρήση αλγορίθμων και 
τη δημιουργία τους·

Or. en

Τροπολογία 46
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι συλλογή δεδομένων και 
παρακολουθήσεις μεμονωμένων ατόμων 
θα πρέπει να διενεργούνται μόνο όταν 
υπάρχουν υποψίες τέλεσης εγκληματικών 
πράξεων·

4. τονίζει ότι συλλογή δεδομένων και 
παρακολουθήσεις μεμονωμένων ατόμων 
θα πρέπει να διενεργούνται μόνο όταν 
υπάρχουν υποψίες τέλεσης εγκληματικών 
πράξεων και θα πρέπει να υπόκεινται σε 
προηγούμενη έγκριση από δικαστή 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 47
Markus Buchheit, Christine Anderson
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι συλλογή δεδομένων και 
παρακολουθήσεις μεμονωμένων ατόμων 
θα πρέπει να διενεργούνται μόνο όταν 
υπάρχουν υποψίες τέλεσης εγκληματικών 
πράξεων·

4. τονίζει ότι συλλογή δεδομένων και 
παρακολουθήσεις μεμονωμένων ατόμων 
θα πρέπει να διενεργούνται μόνο όταν 
υπάρχουν υποψίες τέλεσης εγκληματικών 
πράξεων· τονίζει ότι δεδομένα που δεν 
είναι πλέον σχετικά με τις διαδικασίες 
πρέπει να διαγράφονται·

Or. en

Τροπολογία 48
Maria Grapini, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι συλλογή δεδομένων και 
παρακολουθήσεις μεμονωμένων ατόμων 
θα πρέπει να διενεργούνται μόνο όταν 
υπάρχουν υποψίες τέλεσης εγκληματικών 
πράξεων·

4. τονίζει ότι συλλογή δεδομένων και 
παρακολουθήσεις μεμονωμένων ατόμων 
θα πρέπει να διενεργούνται μόνο όταν 
υπάρχουν υποψίες τέλεσης εγκληματικών 
πράξεων, λαμβανομένων υπόψη του 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και του 
τεκμηρίου της αθωότητας·

Or. en

Τροπολογία 49
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Liesje 
Schreinemacher, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι συλλογή δεδομένων και 
παρακολουθήσεις μεμονωμένων ατόμων 
θα πρέπει να διενεργούνται μόνο όταν 
υπάρχουν υποψίες τέλεσης εγκληματικών 
πράξεων·

4. τονίζει ότι συλλογή δεδομένων και 
παρακολουθήσεις μεμονωμένων ατόμων 
θα πρέπει να διενεργούνται μόνο όταν 
υπάρχουν υποψίες τέλεσης εγκληματικών 
πράξεων και με τον έλεγχο του 
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δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 50
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι η χρήση της ΤΝ 
από τις δημόσιες αρχές σε ποινικές 
υποθέσεις πρέπει να γίνεται με ύψιστη 
προφύλαξη, μόνο εάν υπάρχουν 
τεκμηριωμένα στοιχεία για την 
αξιοπιστία του αλγορίθμου, και σύμφωνα 
με τα πρότυπα δεοντολογίας για την 
πρόληψη καταχρήσεων στον δημόσιο 
τομέα, όπως η μαζική παρακολούθηση 
και οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
δίκαιης δίκης·

Or. en

Τροπολογία 51
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επισημαίνει ότι οι εθνικές αρχές 
θα πρέπει να λαμβάνουν κατάρτιση και 
βασικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση 
των αλγοριθμικών συστημάτων και την 
υπεύθυνη χρήση των τεχνολογιών ΤΝ σε 
ποινικές υποθέσεις, με στόχο την 
προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από 
τους δυνητικούς κινδύνους και τις βλάβες 
για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους·

Or. en
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Τροπολογία 52
Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εμμένει στην άποψη ότι οι πολίτες 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής 
καταγγελιών και αιτήσεων θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς 
τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 53
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εμμένει στην άποψη ότι οι πολίτες 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής 
καταγγελιών και αιτήσεων θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς 
τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη·

5. εμμένει στην άποψη ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 
πολίτες ενημερώνονται όταν υπόκεινται 
σε χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ότι θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής 
καταγγελιών και αιτήσεων θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς 
τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 54
Maria Grapini
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εμμένει στην άποψη ότι οι πολίτες 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής 
καταγγελιών και αιτήσεων θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς 
τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη·

5. εμμένει στην άποψη ότι οι πολίτες 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε απλές 
αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής 
καταγγελιών και αιτήσεων θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς 
τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ώστε 
να μπορούν να υπερασπίζονται τα 
δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 55
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εμμένει στην άποψη ότι οι πολίτες 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής 
καταγγελιών και αιτήσεων θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς 
τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη·

5. εμμένει στην άποψη ότι οι πολίτες 
θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής 
καταγγελιών και αιτήσεων θεραπείας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς 
τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 56
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 

διαγράφεται
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προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ 
για την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι 
υψηλός και καλεί την Επιτροπή να 
απαγορεύσει τη χρήση των τεχνολογιών 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 57
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 
και καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τη 
χρήση των τεχνολογιών αυτών·

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς ή η κατάρτιση προφίλ, είναι 
υψηλός και καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι δημόσιες αρχές 
διεξάγουν κατάλληλες εκτιμήσεις 
επιπτώσεων σχετικά με τη εξ 
αποστάσεως χρήση βιομετρικών 
τεχνολογιών αναγνώρισης πριν τις 
χρησιμοποιήσουν· επικροτεί τις 
τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής για 
την αξιολόγηση της χρήσης των 
βιομετρικών τεχνολογιών και για την 
εξέταση των ρυθμιστικών επιλογών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσής 
τους σε συγκεκριμένες περιστάσεις, και 
της θέσπισης των απαραίτητων 
δικλείδων ασφαλείας σε περίπτωση που η 
χρήση τους είναι δικαιολογημένη·

Or. en
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Τροπολογία 58
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 
και καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τη 
χρήση των τεχνολογιών αυτών·

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, τα αυτόνομα 
φονικά όπλα, ο βιομετρικός εντοπισμός 
και η αναγνώριση για μαζική 
παρακολούθηση, η μαζική βαθμολόγηση 
των πολιτών και η προληπτική 
αστυνόμευση, είναι υψηλός και καλεί την 
Επιτροπή να απαγορεύσει όλες τις 
εφαρμογές που ανήκουν στην υψηλότερη 
κατηγορία κινδύνου, ενώ εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 
ορισμένες εταιρείες τεχνολογίας έχουν 
ήδη θεσπίσει τέτοιες απαγορεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 59
Christine Anderson, Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 
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και καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τη 
χρήση των τεχνολογιών αυτών·

και καλεί την Επιτροπή να σέβεται το 
δικαίωμα και την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να τις απαγορεύουν ή να 
τις ρυθμίζουν·

Or. en

Τροπολογία 60
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 
και καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τη 
χρήση των τεχνολογιών αυτών·

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 
και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
προσεκτικά και να αξιολογεί τη χρήση 
των τεχνολογιών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 61
Christel Schaldemose, Andreas Schieder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός· 
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και καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τη 
χρήση των τεχνολογιών αυτών·

καλεί την Επιτροπή να ρυθμίσει τη χρήση 
τους προκειμένου να εξαλειφθεί ο 
κίνδυνος κατάχρησης·

Or. en

Τροπολογία 62
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Ivars Ijabs

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 
και καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τη 
χρήση των τεχνολογιών αυτών·

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 
και καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τη 
χρήση τους από δημόσιες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 63
Evžen Tošenovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ 
για την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 
και καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τη 

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, είναι 
υψηλός και καλεί την Επιτροπή να 
εφαρμόσει εν προκειμένω αυστηρά μια 
προσέγγιση βάσει κινδύνου·
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χρήση των τεχνολογιών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 64
Markus Buchheit
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 
και καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει 
τη χρήση των τεχνολογιών αυτών·

6. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος 
κατάχρησης ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση 
προσώπων σε δημόσιους χώρους, η 
αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για 
την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, είναι υψηλός 
και καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσει 
τη χρήση των τεχνολογιών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 65
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί την ανταλλαγή πληροφοριών 
και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την 
εφαρμογή των τεχνικών και των 
εργαλείων της ΤΝ από τις δικαστικές και 
αστυνομικές αρχές των κρατών μελών για 
την αποφυγή μιας κατακερματισμένης 
προσέγγισης στην ενιαία αγορά, καθώς 
και για τη συντονισμένη αντιμετώπιση 
των κινδύνων που συνδέονται με τις 
τεχνολογίες ΤΝ, όπως η τρωτότητα σε 
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απειλές κατά της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, και για τη διασφάλιση της 
προστασίας των πολιτών στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 66
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει, περαιτέρω, τον 
υψηλό κίνδυνο που ενέχουν οι εφαρμογές 
έξυπνης αστυνόμευσης, που εξαρτώνται 
από σύνολα δεδομένων, τα οποία 
συλλέγονται από ανθρώπους και 
περιλαμβάνουν δεδομένα που εισάγουν 
διακρίσεις και στρεβλά δεδομένα, και 
ζητεί να λαμβάνονται υπόψη πιθανά 
μεροληπτικά σφάλματα και να υπάρχουν 
σχετικές δικλείδες ασφαλείας κατά τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για 
τέτοιες εφαρμογές·

Or. en

Τροπολογία 67
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Claudia Gamon, Ivars 
Ijabs, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει ότι όταν η λήψη 
αποφάσεων υποβοηθείται από 
στατιστικούς υπολογισμούς, όπως στις 
ακροάσεις για την αναστολή εκτέλεσης 
της ποινής ή την απόλυση υπό όρους, οι 



AM\1207688EL.docx 37/37 PE653.820v01-00

EL

υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να 
εκπαιδεύονται σχετικά με τα γενικά 
μεροληπτικά σφάλματα των στατιστικών 
υπολογισμών και να ευαισθητοποιούνται 
σχετικά με τα συγκεκριμένα μεροληπτικά 
σφάλματα στο πλαίσιο του υπολογισμού 
της συγκεκριμένης κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 68
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Sandro Gozi, Claudia Gamon, Ivars 
Ijabs, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπενθυμίζει το δικαίωμα 
διόρθωσης που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός 
κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων) και τονίζει την ιδιαίτερη 
σημασία των ακριβών συνόλων 
δεδομένων, όταν αυτά χρησιμοποιούνται 
για την παροχή βοήθειας σε διοικητικές 
αποφάσεις· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τα οφέλη της διασφάλισης της 
διαφάνειας όσον αφορά τα επιμέρους 
δεδομένα που περιλαμβάνονται στον 
συγκεκριμένο υπολογισμό, καθώς και 
μιας συνοδευτικής διαδικασίας για τη 
διόρθωση·

Or. en


