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Pakeitimas 1
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

(A) Kadangi bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimas turėtų būti pagerintas 
didinant dirbtinio intelekto paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą ir vartotojų 
pasitikėjimą stiprinant apsaugos 
priemones, kuriomis užtikrinama teisinė 
valstybė ir pagrindinės teisės;

(A) kadangi bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimas turėtų būti pagerintas 
didinant dirbtinio intelekto paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą ir vartotojų 
pasitikėjimą stiprinant apsaugos 
priemones, kuriomis užtikrinama teisinė 
valstybė ir pagrindinės teisės, visų pirma, 
teisė į privatumą ir asmens duomenų 
apsaugą, teisė į lygybę ir 
nediskriminavimą, taip pat teisės į gerą 
administravimą ir į teisingą bylos 
nagrinėjimą;

Or. en

Pakeitimas 2
Markus Buchheit, Christine Anderson
ID frakcijos vardu
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

(A) Kadangi bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimas turėtų būti pagerintas 
didinant dirbtinio intelekto paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą ir vartotojų 
pasitikėjimą stiprinant apsaugos 
priemones, kuriomis užtikrinama teisinė 
valstybė ir pagrindinės teisės;

(A) kadangi bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimas turėtų būti pagerintas 
didinant dirbtinio intelekto paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą ir stiprinant 
apsaugos priemones, kuriomis užtikrinama 
teisinė valstybė ir pagrindinės teisės, kartu 
pabrėžiant, kad baudžiamosios teisės aktai 
priklauso kiekvienos valstybės narės 
kompetencijai;

Or. en
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Pakeitimas 3
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

(A) Kadangi bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimas turėtų būti pagerintas 
didinant dirbtinio intelekto paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą ir vartotojų 
pasitikėjimą stiprinant apsaugos 
priemones, kuriomis užtikrinama teisinė 
valstybė ir pagrindinės teisės;

(A) kadangi bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimas turėtų būti pagerintas 
didinant dirbtinio intelekto paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą ir vartotojų 
pasitikėjimą dirbtiniu intelektu ir 
baudžiamosiose bylose jį naudojančiomis 
policija bei teisminėmis institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 4
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

(A) Kadangi bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimas turėtų būti pagerintas 
didinant dirbtinio intelekto paslaugų 
teikėjų teisinį tikrumą ir vartotojų 
pasitikėjimą stiprinant apsaugos 
priemones, kuriomis užtikrinama teisinė 
valstybė ir pagrindinės teisės;

(A) kadangi bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimas turėtų būti pagerintas 
didinant dirbtinio intelekto sistemų 
paslaugų teikėjų teisinį tikrumą ir 
visuomenės pasitikėjimą bei saugumą 
stiprinant apsaugos priemones, kuriomis 
užtikrinama teisinė valstybė ir pagrindinės 
teisės;

Or. en

Pakeitimas 5
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

(Aa) kadangi policijos ir teisminių 
institucijų atliekami dirbtinio intelekto 
bandymai ir naudojimas yra plačiai 
paplitę, ir apima įvairius naudojimo 
būdus, susijusius su įvairiomis 
pasekmėmis ir rizika, pavyzdžiui, veido 
atpažinimo sistemos, DNR profiliavimas, 
prognozuojamasis nusikaltimų 
kartografavimas ir mobiliųjų telefonų 
duomenų išgavimas, pažangios teismų 
praktikos paieškos sistemos, elektroninis 
ginčų sprendimas ir automatinis 
mokymasis apie teisingumo vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 6
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

(Aa) kadangi, siekiant išvengti 
bendrosios rinkos susiskaidymo, būtinas 
bendras Europos požiūris į dirbtinį 
intelektą ir policijos bei teisėsaugos 
institucijų atliekamo jo naudojimo 
baudžiamosiose bylose reglamentavimas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

(Aa) kadangi naudojant dirbtinį 
intelektą gali iš esmės pasikeisti 
baudžiamojo teisingumo vykdymas;

Or. en

Pakeitimas 8
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

(Ab) kadangi, remiantis Pagrindinių 
teisių agentūros ataskaita, šiuo metu 
turima tik nedaug informacijos apie 
galimą veido atpažinimo technologijų 
naudojimą ar bandymus1a ;
__________________
1a Europos pagrindinių teisių agentūra. 
Veido atpažinimo technologijos: 
pagrindinių teisių klausimai teisėsaugos 
kontekste (FRA „Focus“), 2019 m. 
lapkričio 27 d. 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2019-facial-recognition-
technology-focus-paper-1_en.pdf

Or. en

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

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

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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Nuomonės projektas Pakeitimas

(Ab) kadangi naudojant dirbtinį 
intelektą gali atsirasti daug galimybių, 
tačiau kartu gali kilti ir didelė rizika;

Or. en

Pakeitimas 10
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

(Ac) kadangi valstybėse narėse, kuriose 
buvo tam tikros informacijos apie veido 
atpažinimo technologijų naudojimą, 
duomenų apsaugos institucijos nustatė, 
kad šių technologijų naudojimas 
neatitinka duomenų apsaugos teisės aktų 
ir joms įdiegti trūksta teisinio pagrindo;

Or. en

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

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

(Ac) kadangi vidaus rinkos srityje 
reformuodama viešųjų pirkimų 
procedūras Sąjunga gali pasiekti esminių 
pokyčių vyriausybės veiksmus ir elgesį 
derindama su antriniais politikos tikslais, 
pvz., duomenų apsauga ir 
nediskriminavimu;
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Or. en

Pakeitimas 12
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

(Ad) kadangi duomenimis grindžiamo 
algoritminio sprendimų priėmimo srityje 
diskriminacija gali atsirasti projektavimo, 
bandymų ir įgyvendinimo etape dėl į 
duomenų rinkinius ar algoritmus įtrauktų 
šališkų nuostatų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

(Ad) kadangi, siekiant užtikrinti 
pagarbą žmogaus ir pagrindinėms 
teisėms, būtina, kad techninė plėtra ir 
dirbtinio intelekto taikymas būtų pagrįsti 
principais;

Or. en

Pakeitimas 14
Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Sylvie Guillaume, Christel Schaldemose, Marc Angel, Maria 
Grapini, Sándor Rónai
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Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

(Ae) kadangi 2018 m. gruodžio 4 d. 
Europos Tarybos veiksmingo teisingumo 
komisija paskelbė Dirbtinio intelekto 
naudojimo teismų sistemose etikos 
chartiją, kurioje nustatyti dirbtinio 
intelekto naudojimo teismų sistemose 
etikos principai;

Or. en

Pakeitimas 15
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

(Ae) kadangi tam tikri dirbtinio 
intelekto technologijų naudojimo būdai 
yra ypač jautrūs ir jais gali būti 
piktnaudžiaujama, todėl kai kurios 
technologijų įmonės neseniai nusprendė 
nebesiūlyti susijusios programinės 
įrangos;

Or. en

Pakeitimas 16
Markus Buchheit
ID frakcijos vardu
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad policijos ir teisminių 1. mano, kad policijos ir teisminių 
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institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
pagrindines dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų 
užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis;

institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą;

Or. en

Pakeitimas 17
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo 
yra ginti viešąjį interesą; mano, kad ES 
turėtų imtis vadovaujančio vaidmens 
nustatant pagrindines dirbtinio intelekto 
kūrimo ir naudojimo taisykles, kad visoje 
ES būtų užtikrintas toks pat aukštas 
vartotojų apsaugos lygis;

1. mano, kad nedelsiant reikia 
bendros Europos dirbtinio intelekto 
vidaus rinkoje reguliavimo sistemos, kuri 
neapsiribotų Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo atliekama 
nacionalinių ir Sąjungos teisės aktų 
teisėsaugos ir visuomenės saugumo 
srityse kontrole; be to, mano, kad tokioje 
bendroje Sąjungos reguliavimo sistemoje 
policijos ir teisminių institucijų 
baudžiamosiose bylose naudojamas 
dirbtinis intelektas turėtų būti 
klasifikuojamas kaip didelės rizikos 
taikomoji programa, kurią būtina išsamiai 
reguliuoti Sąjungos lygmeniu;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
pagrindines dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų 
užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis;

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, naudojamas itin atsargiai ir 
taikant griežčiausius duomenų apsaugos 
standartus, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
aukštus dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo standartus, taisykles ir 
principus, pagrįstus pagrindinėmis 
teisėmis, kad visoje ES būtų užtikrintas 
toks pat aukštas vartotojų apsaugos lygis;

Or. en

Pakeitimas 19
Clara Ponsatí Obiols

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
pagrindines dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų 
užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis;

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą ir atsižvelgiant į tai, 
kad šios technologijos gali kelti grėsmę 
pagrindinėms teisėms, ypač todėl, kad ES 
sutarties 2 straipsnyje išdėstytoms 
vertybėms jau kyla pavojus kai kuriose 
valstybėse narėse; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
pagrindines dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų 
užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis;

Or. en

Pakeitimas 20
Arba Kokalari
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
pagrindines dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų 
užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis;

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
pagrindines dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų 
užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis ir kartu būtų skatinamos 
inovacijos ir mažinama reguliavimo našta 
įmonėms, ypač MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 21
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
pagrindines dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų 
užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis;

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą ir atsižvelgiant į jų 
atsakomybės pobūdį; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
pagrindines dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų 
užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis ir vienodi standartai 
pramonei;

Or. en
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Pakeitimas 22
Maria Grapini, Marc Angel

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
pagrindines dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų 
užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis;

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
pagrindines dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų 
užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis ir būtų sudarytos galimybės 
geriau veikti vidaus rinkai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti priskiriamas didelės rizikos 
kategorijai, nes šių institucijų vaidmuo yra 
ginti viešąjį interesą; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujančio vaidmens nustatant 
pagrindines dirbtinio intelekto kūrimo ir 
naudojimo taisykles, kad visoje ES būtų 
užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis;

1. mano, kad policijos ir teisminių 
institucijų naudojamas dirbtinis intelektas 
turi būti bendrai priskiriamas didelės 
rizikos kategorijai, nes šių institucijų 
vaidmuo yra ginti viešąjį interesą; mano, 
kad ES turėtų imtis vadovaujančio 
vaidmens nustatant pagrindines dirbtinio 
intelekto kūrimo ir naudojimo taisykles 
valstybinėms institucijoms, kad visoje ES 
būtų užtikrintas toks pat aukštas vartotojų 
apsaugos lygis;

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pripažįsta, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas teisingumo srityje gali padėti 
pagerinti proceso veiksmingumą ir 
kokybę; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
visų pirma turi būti laikomasi Europos 
žmogaus konvencijoje ir Europos Tarybos 
konvencijoje dėl asmenų apsaugos ryšium 
su asmens duomenų automatizuotu 
tvarkymu nustatytų taisyklių;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. taip pat pripažįsta, kad viešosios 
tvarkos palaikymas iš esmės yra valstybių 
narių atsakomybei priklausantis 
klausimas, todėl dėl galimo dirbtinio 
intelekto naudojimo palaikant viešąją 
tvarką galiausiai sprendžia kiekviena 
valstybė narė;

Or. en

Pakeitimas 26
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją prieš pateikiant 
bet kokius galimus naujus pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
išnagrinėti esamų teisės aktų taikymą ir jų 
vykdymo užtikrinimą, taip pat 
savireguliavimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 27
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją įvertinti rinkoje 
esančias dirbtinio intelekto technologijas 
ir kiek jos naudojamos policijos bei 
teisminių institucijų pagal šalis;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
pagrindinius etinius dirbtinio intelekto 
principus dėl duomenų apsaugos, 
žmogaus kontrolės ir nediskriminavimo, 
įtraukti į viešųjų pirkimų procedūras, 
taikomas skaitmeninėms taikomosioms 
programoms ir dirbtiniam intelektui, kurį 
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naudoja policija ir teisminės institucijos;

Or. en

Pakeitimas 29
Markus Buchheit
ID frakcijos vardu
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą, tačiau jis niekuomet neturėtų 
pakeisti žmogaus sprendimų, ir kad 
dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti 
grindžiamos žmogaus vykdoma priežiūra;

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą, tačiau jis niekuomet neturėtų 
pakeisti žmogaus sprendimų, ir kad 
dirbtinio intelekto sistemos turi būti 
grindžiamos žmogaus vykdoma priežiūra; 
pabrėžia, kad svarbu, jog būtų vengiama 
naudoti algoritmus teisminėms 
funkcijoms, prognostiniams tiriamųjų 
asmenų pavojingumo vertinimams ir 
prevencinės teisėtvarkos praktikai.

Or. en

Pakeitimas 30
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą, tačiau jis niekuomet neturėtų 
pakeisti žmogaus sprendimų, ir kad 
dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti 
grindžiamos žmogaus vykdoma priežiūra;

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą ir padidinti jų sprendimų priėmimo 
veiksmingumą, tačiau jis niekuomet 
neturėtų pakeisti žmogaus sprendimų, ir 
kad dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti 
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grindžiamos žmogaus vykdoma priežiūra;

Or. en

Pakeitimas 31
Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą, tačiau jis niekuomet neturėtų 
pakeisti žmogaus sprendimų, ir kad 
dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti 
grindžiamos žmogaus vykdoma priežiūra;

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą, tačiau jis niekuomet neturėtų 
pakeisti žmogaus sprendimų ir 
koordinavimo, ir kad dirbtinio intelekto 
sistemos turėtų būti grindžiamos žmogaus 
vykdoma priežiūra, bendradarbiavimo ir 
koordinavimu;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą, tačiau jis niekuomet neturėtų 
pakeisti žmogaus sprendimų, ir kad 
dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti 
grindžiamos žmogaus vykdoma priežiūra;

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą; pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
jokiu būdu negali pakeisti žmogaus 
sprendimų, ir kad dirbtinio intelekto 
sistemos visada turi būti grindžiamos 
žmogaus vykdoma priežiūra;

Or. en
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Pakeitimas 33
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą, tačiau jis niekuomet neturėtų 
pakeisti žmogaus sprendimų, ir kad 
dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti 
grindžiamos žmogaus vykdoma priežiūra;

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą ir kad dirbtinio intelekto sistemos 
turėtų būti grindžiamos žmogaus vykdoma 
priežiūra;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą, tačiau jis niekuomet neturėtų 
pakeisti žmogaus sprendimų, ir kad 
dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti 
grindžiamos žmogaus vykdoma priežiūra;

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą, tačiau jis niekuomet neturėtų visiškai 
pakeisti žmogaus sprendimų, ir kad 
dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti 
grindžiamos žmogaus vykdoma priežiūra;

Or. en

Pakeitimas 35
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti sumažinti valdžios 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą, tačiau jis niekuomet neturėtų 
pakeisti žmogaus sprendimų, ir kad 
dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti 
grindžiamos žmogaus vykdoma priežiūra;

2. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
turėtų padėti policijai ir teisminėms 
institucijoms ir bet kokio sprendimo 
baudžiamosiose bylose galutinė 
atsakomybė visada tektų žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 36
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją paskelbti 
įmonėms privalomas dirbtinio intelekto 
sistemų kūrimo dokumentavimo taisykles; 
atsižvelgdamas į tai pažymi, jog labai 
svarbu, kad rizikos vertinimo dokumentai, 
programinės įrangos dokumentai, 
algoritmai ir naudojami duomenų 
rinkiniai būtų visiškai prieinami rinkos 
priežiūros institucijoms, kartu laikantis 
Sąjungos teisės;

Or. en

Pakeitimas 37
Markus Buchheit
ID frakcijos vardu
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tokios priemonės turėtų 
būti platinamos kaip atvirojo kodo 
programinė įranga pagal viešųjų pirkimų 
procedūrą ir kad atliekant išankstinį 
atitikties vertinimą turėtų būti vykdomas 
pagrindinių teisių auditas; mano, kad 
mokymo duomenys turi būti atviri 
duomenys, kartu užtikrinant, kad būtų 
laikomasi ES teisės bei vertybių ir 
taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir 
nekenkiant tyrimams ar baudžiamajam 
persekiojimui;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 38
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tokios priemonės turėtų 
būti platinamos kaip atvirojo kodo 
programinė įranga pagal viešųjų pirkimų 
procedūrą ir kad atliekant išankstinį 
atitikties vertinimą turėtų būti vykdomas 
pagrindinių teisių auditas; mano, kad 
mokymo duomenys turi būti atviri 
duomenys, kartu užtikrinant, kad būtų 
laikomasi ES teisės bei vertybių ir 
taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir 
nekenkiant tyrimams ar baudžiamajam 
persekiojimui;

3. mano, kad tokios priemonės turėtų 
būti platinamos kaip programinė įranga 
pagal viešųjų pirkimų procedūrą, kai 
programinės įrangos dokumentai ir 
algoritmai būtų visiškai prieinami 
atsakingoms valstybių narių institucijoms, 
taip pat sudarant galimybę priežiūros arba 
apeliacinėms institucijoms peržiūrėti, 
kodėl dirbtinio intelekto sistema padarė 
tam tikrą išvadą, ir kad atliekant išankstinį 
atitikties vertinimą turėtų būti vykdomas 
pagrindinių teisių auditas; mano, kad turi 
būti galima periodiškai atlikti mokymo 
duomenų auditą, kartu užtikrinant, kad 
būtų laikomasi ES teisės bei vertybių ir 
taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir 
nekenkiant tyrimams ar baudžiamajam 
persekiojimui;

Or. en
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Pakeitimas 39
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tokios priemonės turėtų 
būti platinamos kaip atvirojo kodo 
programinė įranga pagal viešųjų pirkimų 
procedūrą ir kad atliekant išankstinį 
atitikties vertinimą turėtų būti vykdomas 
pagrindinių teisių auditas; mano, kad 
mokymo duomenys turi būti atviri 
duomenys, kartu užtikrinant, kad būtų 
laikomasi ES teisės bei vertybių ir 
taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir 
nekenkiant tyrimams ar baudžiamajam 
persekiojimui;

3. mano, kad atliekant išankstinį 
dirbtinio intelekto, kurį policija ir 
teisėsaugos institucijos naudoja 
baudžiamosiose bylose, atitikties vertinimą 
turėtų būti vykdomas pagrindinių teisių 
auditas;

Or. en

Pakeitimas 40
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tokios priemonės turėtų 
būti platinamos kaip atvirojo kodo 
programinė įranga pagal viešųjų pirkimų 
procedūrą ir kad atliekant išankstinį 
atitikties vertinimą turėtų būti vykdomas 
pagrindinių teisių auditas; mano, kad 
mokymo duomenys turi būti atviri 
duomenys, kartu užtikrinant, kad būtų 
laikomasi ES teisės bei vertybių ir 
taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir 
nekenkiant tyrimams ar baudžiamajam 
persekiojimui;

3. mano, kad Direktyvos 2014/24/ES 
dėl viešųjų pirkimų 18 straipsnio 2 dalis, 
42 ir 43 straipsniai ir X priedas turi būti 
atnaujinti, kad policija ir teisminės 
institucijos galėtų reikalauti, jog tokios 
priemonės būtų platinamos kaip atvirojo 
kodo programinė įranga pagal viešųjų 
pirkimų procedūrą ir kad atliekant 
išankstinį atitikties vertinimą turėtų būti 
vykdomas pagrindinių teisių auditas; mano, 
kad mokymo duomenys turi būti atviri 
duomenys, kartu užtikrinant, kad būtų 
laikomasi ES teisės bei vertybių ir 
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taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir 
nekenkiant tyrimams ar baudžiamajam 
persekiojimui;

Or. en

Pakeitimas 41
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tokios priemonės turėtų 
būti platinamos kaip atvirojo kodo 
programinė įranga pagal viešųjų pirkimų 
procedūrą ir kad atliekant išankstinį 
atitikties vertinimą turėtų būti vykdomas 
pagrindinių teisių auditas; mano, kad 
mokymo duomenys turi būti atviri 
duomenys, kartu užtikrinant, kad būtų 
laikomasi ES teisės bei vertybių ir 
taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir 
nekenkiant tyrimams ar baudžiamajam 
persekiojimui;

3. mano, kad tokios priemonės turėtų 
būti platinamos kaip atvirojo kodo 
programinė įranga pagal viešųjų pirkimų 
procedūrą ir kad atliekant išankstinį 
atitikties vertinimą turėtų būti vykdomas 
pagrindinių teisių auditas; mano, kad 
prireikus ir laikantis proporcingumo 
mokymo duomenys turi būti viešai 
prieinami, kartu užtikrinant, kad būtų 
laikomasi ES teisės bei vertybių ir 
taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir 
nekenkiant tyrimams ar baudžiamajam 
persekiojimui;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tokios priemonės turėtų 
būti platinamos kaip atvirojo kodo 
programinė įranga pagal viešųjų pirkimų 
procedūrą ir kad atliekant išankstinį 
atitikties vertinimą turėtų būti vykdomas 
pagrindinių teisių auditas; mano, kad 
mokymo duomenys turi būti atviri 

3. mano, kad tokios priemonės turėtų 
būti platinamos kaip atvirojo kodo 
programinė įranga pagal viešųjų pirkimų 
procedūrą ir kad atliekant išankstinį 
atitikties vertinimą turėtų būti vykdomas 
pagrindinių teisių auditas; mano, kad 
mokymo duomenys visada turi būti atviri 
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duomenys, kartu užtikrinant, kad būtų 
laikomasi ES teisės bei vertybių ir 
taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir 
nekenkiant tyrimams ar baudžiamajam 
persekiojimui;

duomenys, kartu užtikrinant, kad būtų 
laikomasi ES teisės bei vertybių ir 
taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir 
nekenkiant tyrimams ar baudžiamajam 
persekiojimui;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas turi būti grindžiamas 
nediskriminavimo principu, siekiant 
užkirsti kelią asmenų ar grupių 
diskriminacijai įvedant ir analizuojant 
duomenis; pabrėžia, kad algoritmų 
kokybė, pirminiai duomenys ir sprendimų 
priėmimo proceso ex-ante peržiūra yra 
itin svarbūs siekiant šio tikslo;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad algoritmais 
grindžiamos teisinių duomenų analizės 
procedūros turi būti prieinamos, 
suprantamos ir patikrinamos siekiant 
užtikrinti baudžiamojo proceso skaidrumą 
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ir nepriklausomumą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia atvirojo kodo dirbtinio 
intelekto plėtros svarbą siekiant išvengti 
kliūčių, pvz., didelių licencijų mokesčių, 
užtikrinti skaidrumą ir atsekamumą, taip 
pat tikrinimą, sudaryti sąlygas 
inovacijoms, stiprinti bendradarbiavimą 
dirbtinio intelekto taikymo ir plėtojimo 
srityje ir puoselėti idėjų ir patirties, 
susijusių su algoritmų naudojimu ir jų 
kūrimu, mainų kultūrą;

Or. en

Pakeitimas 46
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad duomenys turėtų būti 
renkami tik apie nusikalstama veika 
įtariamus asmenis ir vykdoma tik tokių 
asmenų stebėsena;

4. pabrėžia, kad duomenys turėtų būti 
renkami tik apie nusikalstama veika 
įtariamus asmenis ir vykdoma tik tokių 
asmenų stebėsena, taip pat tai gali būti 
atliekama tik gavus teisėjo leidimą pagal 
atitinkamus valstybių teisės aktus;

Or. en
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Pakeitimas 47
Markus Buchheit, Christine Anderson
ID frakcijos vardu
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad duomenys turėtų būti 
renkami tik apie nusikalstama veika 
įtariamus asmenis ir vykdoma tik tokių 
asmenų stebėsena;

4. pabrėžia, kad duomenys turėtų būti 
renkami tik apie nusikalstama veika 
įtariamus asmenis ir vykdoma tik tokių 
asmenų stebėsena; pabrėžia, kad su 
procesu nebesusiję duomenys turi būti 
ištrinti;

Or. en

Pakeitimas 48
Maria Grapini, Marc Angel

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad duomenys turėtų būti 
renkami tik apie nusikalstama veika 
įtariamus asmenis ir vykdoma tik tokių 
asmenų stebėsena;

4. pabrėžia, kad duomenys turėtų būti 
renkami tik apie nusikalstama veika 
įtariamus asmenis ir vykdoma tik tokių 
asmenų stebėsena, atsižvelgiant į 
reikalavimą gerbti asmens privatų 
gyvenimą ir nekaltumo prezumpciją;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad duomenys turėtų būti 
renkami tik apie nusikalstama veika 
įtariamus asmenis ir vykdoma tik tokių 
asmenų stebėsena;

4. pabrėžia, kad duomenys turėtų būti 
renkami tik apie nusikalstama veika 
įtariamus asmenis ir vykdoma tik tokių 
asmenų stebėsena ir sekimas, kuriam 
teismai davė leidimą;

Or. en

Pakeitimas 50
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad valdžios institucijos 
dirbtinį intelektą baudžiamosiose bylose 
turi naudoti itin atsargiai, tik turėdamos 
išsamius algoritmo patikimumo įrodymus 
ir laikydamosi etikos standartų, taip 
siekiant užkirsti kelią netinkamam jo 
naudojimui viešajame sektoriuje, pvz., 
masiniam sekimui ir tinkamo proceso 
teisių pažeidimams;

Or. en

Pakeitimas 51
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad nacionalinės 
valdžios institucijos turėtų būti 
apmokomos ir turėti pagrindinių įgūdžių 
dirbti su algoritminėmis sistemomis ir 
atsakingai naudoti dirbtinio intelekto 
technologijas baudžiamosiose bylose, 
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siekiant apsaugoti Europos piliečius nuo 
galimos rizikos ir žalos jų pagrindinėms 
teisėms;

Or. en

Pakeitimas 52
Markus Buchheit
ID frakcijos vardu
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primygtinai reikalauja, kad 
piliečiai galėtų naudotis veiksmingomis 
skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo 
procedūromis, įskaitant teisminį teisių 
gynimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 53
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primygtinai reikalauja, kad piliečiai 
galėtų naudotis veiksmingomis skundų 
nagrinėjimo ir teisių gynimo 
procedūromis, įskaitant teisminį teisių 
gynimą;

5. primygtinai reikalauja, kad 
valstybės narės užtikrintų piliečių 
informavimą, kai jų atžvilgiu naudojamas 
dirbtinis intelektas, ir kad būtų užtikrintos 
veiksmingos skundų nagrinėjimo ir teisių 
gynimo procedūros, įskaitant teisių gynimą 
teisme;

Or. en
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Pakeitimas 54
Maria Grapini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primygtinai reikalauja, kad piliečiai 
galėtų naudotis veiksmingomis skundų 
nagrinėjimo ir teisių gynimo procedūromis, 
įskaitant teisminį teisių gynimą;

5. primygtinai reikalauja, kad 
piliečiai, norėdami apginti savo teises, 
galėtų naudotis paprastomis, 
veiksmingomis skundų nagrinėjimo ir 
teisių gynimo procedūromis, įskaitant 
teisių gynimą teisme;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primygtinai reikalauja, kad piliečiai 
galėtų naudotis veiksmingomis skundų 
nagrinėjimo ir teisių gynimo procedūromis, 
įskaitant teisminį teisių gynimą;

5. primygtinai reikalauja, kad piliečiai 
galėtų naudotis veiksmingomis ir lengvai 
prieinamomis skundų nagrinėjimo ir teisių 
gynimo procedūromis, įskaitant teisminį 
teisių gynimą;

Or. en

Pakeitimas 56
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 

Išbraukta.
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technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir 
ragina Komisiją jį uždrausti;

Or. en

Pakeitimas 57
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir 
ragina Komisiją jį uždrausti;

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ar 
profiliavimą ir ragina Komisiją užtikrinti, 
kad valdžios institucijos prieš 
naudodamos nuotolinio biometrinio 
atpažinimo technologijas, tinkamai 
atiliktų jų naudojimo rizikos vertinimus; 
palankiai vertina Komisijos vykdomą 
darbą siekiant įvertinti biometrinių 
technologijų naudojimą ir apsvarstyti 
reglamentavimo galimybes, įskaitant jų 
draudimą konkrečiomis aplinkybėmis, ir 
nustatyti būtinas apsaugos priemones, kai 
jų naudojimas yra pagrįstas;

Or. en

Pakeitimas 58
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir ragina 
Komisiją jį uždrausti;

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, 
autonominius mirtinus ginklus, 
biometrinį aptikimą ir atpažinimą masinio 
sekimo tikslais, masinį piliečių 
reitingavimą ir prevencinę teisėtvarką ir 
ragina Komisiją uždrausti visas 
didžiausios rizikos kategorijai 
priklausančias taikomąsias programas ir 
teigiamai vertina, kad kai kurios 
technologijų įmonės tokį draudimą jau 
taiko;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir ragina 
Komisiją jį uždrausti;

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir ragina 
Komisiją gerbti valstybių narių teisę ir 
kompetenciją jį reglamentuoti arba 
uždrausti;

Or. en
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Pakeitimas 60
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir ragina 
Komisiją jį uždrausti;

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir ragina 
Komisiją atidžiai stebėti ir vertinti šių 
technologijų naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 61
Christel Schaldemose, Andreas Schieder

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir ragina 
Komisiją jį uždrausti;

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas; ragina 
Komisiją reguliuoti jo naudojimą siekiant 
pašalinti piktnaudžiavimo riziką;

Or. en

Pakeitimas 62
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Ivars Ijabs

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir ragina 
Komisiją jį uždrausti;

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir ragina 
Komisiją uždrausti jo naudojimą 
valstybinėse institucijose;

Or. en

Pakeitimas 63
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir 
ragina Komisiją jį uždrausti;

6. primena apie didelę 
piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse ir ragina 
Komisiją šiuo klausimu griežtai taikyti 
rizika pagrįstą požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 64
Markus Buchheit
ID frakcijos vardu
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena apie didelę 6. primena apie didelę 
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piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir ragina 
Komisiją jį uždrausti;

piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu 
intelektu riziką, įskaitant veido atpažinimo 
technologijas viešosiose erdvėse, 
automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti 
žmones pagal rizikos kategorijas, ir ragina 
valstybes nares jį uždrausti;

Or. en

Pakeitimas 65
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybių narių teismines ir 
policijos institucijas keistis informacija ir 
geriausios patirties pavyzdžiais, susijusiais 
su dirbtinio intelekto metodų ir priemonių 
taikymu, siekiant išvengti fragmentiško 
požiūrio bendrojoje rinkoje, taip pat 
koordinuotai kovoti su rizika, susijusia su 
dirbtinio intelekto technologijomis, pvz., 
pažeidžiamumu kibernetinio saugumo 
grėsmių atveju, ir užtikrinti Sąjungos 
piliečių apsaugą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a.  taip pat primena apie didelę 
riziką, susijusią su pažangiomis 
teisėtvarkos priemonėmis, 



PE653.820v01-00 34/35 AM\1207688LT.docx

LT

priklausančiomis nuo žmogaus surinktų 
duomenų rinkinių, kuriuose yra 
diskriminacinių ir išankstinėmis 
nuostatomis pagrįstų duomenų, ir ragina 
vykdant tokių priemonių viešųjų pirkimų 
procedūras atsižvelgti į galimas šališkas 
nuostatas ir taikyti apsaugos priemones;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a.  pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
sprendimai priimami remiantis 
statistiniais skaičiavimais, pvz., 
nagrinėjant lygtinį nuteisimą, sprendimus 
priimantys asmenys turi būti mokomi apie 
bendro pobūdžio statistinių skaičiavimų 
šališkas nuostatas ir informuojami apie 
konkrečias šališkas nuostatas atliekant 
konkrečių situacijų skaičiavimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b.  primena teisę ištaisyti duomenis, 
nustatytą Reglamente (ES) 2016/679 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas), ir pabrėžia ypatingą tikslių 
duomenų rinkinių svarbą, kai jie 
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naudojami padedant priimti 
administracinius sprendimus; ragina 
Komisiją išnagrinėti atskirų duomenų, 
įtrauktų į konkretų skaičiavimą, 
skaidrumo užtikrinimo ir susijusios 
ištaisymo procedūros naudą.

Or. en


