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Amendamentul 1
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât funcționarea pieței unice 
digitale ar trebui îmbunătățită prin 
creșterea securității juridice pentru 
furnizorii de inteligență artificială (IA), iar 
creșterea încrederii utilizatorilor prin 
întărirea garanțiilor de respectare a statul 
de drept și a drepturilor fundamentale;

A. întrucât funcționarea pieței unice 
digitale ar trebui îmbunătățită prin 
creșterea securității juridice pentru 
furnizorii de inteligență artificială (IA) și 
prin creșterea încrederii utilizatorilor 
întărind garanțiile pentru a asigura 
respectarea statului de drept și a 
drepturilor fundamentale, în special 
dreptul la viața privată și la protecția 
datelor cu caracter personal, dreptul la 
egalitate și nediscriminare și dreptul la 
buna administrație și la un proces 
echitabil;

Or. en

Amendamentul 2
Markus Buchheit, Christine Anderson
în numele Grupului ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât funcționarea pieței unice 
digitale ar trebui îmbunătățită prin 
creșterea securității juridice pentru 
furnizorii de inteligență artificială (IA), iar 
creșterea încrederii utilizatorilor prin 
întărirea garanțiilor de respectare a statul 
de drept și a drepturilor fundamentale;

A. întrucât funcționarea pieței unice 
digitale ar trebui îmbunătățită prin 
creșterea securității juridice pentru 
furnizorii de inteligență artificială (IA) și 
prin întărirea garanțiilor pentru a asigura 
respectarea statului de drept și a 
drepturilor fundamentale, subliniind, în 
același timp, faptul că legislația penală 
ține de competența fiecărui stat membru;

Or. en
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Amendamentul 3
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât funcționarea pieței unice 
digitale ar trebui îmbunătățită prin 
creșterea securității juridice pentru 
furnizorii de inteligență artificială (IA), iar 
creșterea încrederii utilizatorilor prin 
întărirea garanțiilor de respectare a statul 
de drept și a drepturilor fundamentale;

A. întrucât funcționarea pieței unice 
digitale ar trebui îmbunătățită prin 
creșterea securității juridice pentru 
furnizorii de inteligență artificială (IA) și 
prin creșterea încrederii utilizatorilor în 
inteligența artificială și în utilizarea sa de 
către autoritățile polițienești și judiciare 
în chestiunile penale;

Or. en

Amendamentul 4
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât funcționarea pieței unice 
digitale ar trebui îmbunătățită prin 
creșterea securității juridice pentru 
furnizorii de inteligență artificială (IA), iar 
creșterea încrederii utilizatorilor prin 
întărirea garanțiilor de respectare a statul 
de drept și a drepturilor fundamentale;

A. întrucât funcționarea pieței unice 
digitale ar trebui îmbunătățită prin 
creșterea securității juridice pentru 
furnizorii de sisteme de inteligență 
artificială (IA) și prin creșterea încrederii 
publicului și a securității întărind 
garanțiile pentru a asigura respectarea 
statului de drept și a drepturilor 
fundamentale; 

Or. en

Amendamentul 5
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât autoritățile polițienești și 
judiciare utilizează adesea IA, cu titlu 
experimental sau în mod obișnui, existând 
diferite tipuri de utilizări, consecințe și 
riscuri pe care aceasta le implică, fie că 
este vorba de sisteme de recunoaștere 
facială, crearea de profiluri ADN, 
cartografierea predictivă a infracțiunilor, 
extragerea datelor din telefoanele mobile, 
motoare avansate de căutare a 
jurisprudenței, soluționarea online a 
litigiilor și învățarea automată pentru 
administrarea justiției;

Or. en

Amendamentul 6
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât este necesar să se adopte o 
abordare europeană comună privind IA și 
să se reglementeze utilizarea sa de către 
autoritățile polițienești și cele 
responsabile de aplicarea legii în materie 
penală pentru a evita fragmentarea pieței 
unice;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât utilizarea inteligenței 
artificiale poate reprezenta o schimbare 
de paradigmă în administrarea justiției 
penale;

Or. en

Amendamentul 8
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât, potrivit raportului 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale, 
în prezent, există doar puține informații 
disponibile cu privire la posibila utilizare 
sau testare a tehnologiilor de 
recunoaștere facială în statele membre1a;
__________________
1a Agenția pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene:  Facial recognition 
technology: fundamental rights 
considerations in the context of law 
enforcement (Tehnologia de recunoaștere 
facială: considerații privind drepturile 
fundamentale în contextul aplicării legii) 
(FRA Focus), 27 noiembrie 2019, 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_
uploads/fra-2019-facial-recognition-
technology-focus-paper-1_en.pdf

Or. en

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

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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Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât utilizarea IA poate avea 
un potențial ridicat, dar, în același timp, 
poate implica și riscuri considerabile;

Or. en

Amendamentul 10
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât, în statele membre în care 
au existat informații disponibile cu privire 
la utilizarea tehnologiilor de recunoaștere 
facială, autoritățile de protecție a datelor 
au constatat că utilizarea acestor 
tehnologii nu respecta legislația în 
materie de protecție a datelor și nu exista 
un temei juridic pentru utilizarea 
acestora;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât, în domeniul pieței 
interne, prin reformarea procedurilor de 
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achiziții publice, Uniunea poate face o 
diferență fundamentală în alinierea 
acțiunilor și a comportamentelor 
guvernelor la obiective de politică 
secundare, cum ar fi protecția datelor și 
nediscriminarea;

Or. en

Amendamentul 12
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât discriminarea în procesele 
decizionale algoritmice bazate pe date 
poate avea loc în faza de proiectare, de 
testare și de punere în aplicare, prin 
tendințele părtinitoare incorporate în 
seturile de date sau în algoritmi;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât este necesară o dezvoltare 
tehnică și o aplicare a IA bazate pe 
principii pentru a asigura respectarea 
drepturilor omului și a drepturilor 
fundamentale;

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

Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ae. întrucât, la 4 decembrie 2018, 
Comisia Europeană pentru Eficiența 
Justiției din cadrul Consiliului Europei a 
publicat Carta etică pentru utilizarea 
inteligenței artificiale în sistemele 
judiciare, care stabilește principii etice 
pentru utilizarea inteligenței artificiale 
(IA) în sistemele judiciare;

Or. en

Amendamentul 15
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ae. întrucât anumite utilizări ale 
tehnologiilor IA sunt deosebit de sensibile 
și predispuse la abuzuri, ceea ce a 
determinat recent anumite întreprinderi 
tehnologice să nu mai ofere programe 
informatice conexe;

Or. en

Amendamentul 16
Markus Buchheit
în numele Grupului ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA utilizată de poliție 
și de autoritățile judiciare trebuie să fie 
clasificată ca având un grad ridicat de risc, 
având în vedere că rolul acestor autorități 
este de a apăra interesul public; consideră 
că UE ar trebui să preia inițiativa în 
stabilirea de norme de bază în dezvoltarea 
și utilizarea IA pentru a asigura același 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
în întreaga UE;

1. consideră că IA utilizată de 
autoritățile polițienești și judiciare trebuie 
să fie clasificată ca având un grad ridicat 
de risc, având în vedere că rolul acestor 
autorități este de a apăra interesul public;

Or. en

Amendamentul 17
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA utilizată de poliție 
și de autoritățile judiciare trebuie să fie 
clasificată ca având un grad ridicat de 
risc, având în vedere că rolul acestor 
autorități este de a apăra interesul public; 
consideră că UE ar trebui să preia 
inițiativa în stabilirea de norme de bază în 
dezvoltarea și utilizarea IA pentru a 
asigura același nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor în întreaga UE;

1. consideră că este necesar să se 
stabilească urgent un cadru de 
reglementare european comun pentru IA 
pe piața internă, care să meargă dincolo 
de controlul efectuat de Curtea de Justiție 
a Uniunii Europene asupra legislației 
naționale și europene în domeniile 
aplicării legii și siguranței publice; 
consideră, de asemenea, că un astfel de 
cadru de reglementare comun la nivelul 
Uniunii ar trebui să clasifice IA utilizată 
de autoritățile polițienești și judiciare în 
materie penală ca o aplicație cu grad 
ridicat de risc, care necesită o 
reglementare detaliată la nivelul Uniunii;

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA utilizată de poliție 
și de autoritățile judiciare trebuie să fie 
clasificată ca având un grad ridicat de risc, 
având în vedere că rolul acestor autorități 
este de a apăra interesul public; consideră 
că UE ar trebui să preia inițiativa în 
stabilirea de norme de bază în dezvoltarea 
și utilizarea IA pentru a asigura același 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
în întreaga UE;

1. consideră că IA utilizată de 
autoritățile polițienești și judiciare trebuie 
să fie clasificată ca având un grad ridicat 
de risc și să fie tratată cu cea mai mare 
atenție și însoțită de cele mai ridicate 
standarde de protecție a datelor, având în 
vedere rolul acestor autorități în apărarea 
interesului public; consideră că UE ar 
trebui să preia inițiativa în stabilirea de 
standarde ridicate, norme și principii 
bazate pe drepturile fundamentale în 
dezvoltarea și utilizarea IA pentru a asigura 
același nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor în întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 19
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA utilizată de poliție 
și de autoritățile judiciare trebuie să fie 
clasificată ca având un grad ridicat de risc, 
având în vedere că rolul acestor autorități 
este de a apăra interesul public; consideră 
că UE ar trebui să preia inițiativa în 
stabilirea de norme de bază în dezvoltarea 
și utilizarea IA pentru a asigura același 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
în întreaga UE;

1. consideră că IA utilizată de 
autoritățile polițienești și judiciare trebuie 
să fie clasificată ca având un grad ridicat 
de risc, având în vedere că rolul acestor 
autorități este de a apăra interesul public și 
având în vedere amenințarea potențială 
pe care aceste tehnologii o pot reprezenta 
pentru drepturile fundamentale, cu atât 
mai mult cu cât valorile reflectate la 
articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană sunt puse în pericol în mai 
multe state membre; consideră că UE ar 
trebui să preia inițiativa în stabilirea de 
norme de bază în dezvoltarea și utilizarea 
IA pentru a asigura același nivel ridicat de 
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protecție a consumatorilor în întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 20
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA utilizată de poliție 
și de autoritățile judiciare trebuie să fie 
clasificată ca având un grad ridicat de risc, 
având în vedere că rolul acestor autorități 
este de a apăra interesul public; consideră 
că UE ar trebui să preia inițiativa în 
stabilirea de norme de bază în dezvoltarea 
și utilizarea IA pentru a asigura același 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
în întreaga UE;

1. consideră că IA utilizată de 
autoritățile polițienești și judiciare trebuie 
să fie clasificată ca având un grad ridicat 
de risc, având în vedere că rolul acestor 
autorități este de a apăra interesul public; 
consideră că UE ar trebui să preia inițiativa 
în stabilirea de norme de bază în 
dezvoltarea și utilizarea IA pentru a asigura 
același nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor în întreaga UE, încurajând 
în același timp inovația și minimizând 
sarcinile de reglementare pentru 
întreprinderi, în special pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 21
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA utilizată de poliție 
și de autoritățile judiciare trebuie să fie 
clasificată ca având un grad ridicat de risc, 
având în vedere că rolul acestor autorități 
este de a apăra interesul public; consideră 
că UE ar trebui să preia inițiativa în 
stabilirea de norme de bază în dezvoltarea 
și utilizarea IA pentru a asigura același 

1. consideră că IA utilizată de 
autoritățile polițienești și judiciare trebuie 
să fie clasificată ca având un grad ridicat 
de risc, având în vedere că rolul acestor 
autorități este de a apăra interesul public și 
având în vedere natura responsabilității 
lor; consideră că UE ar trebui să preia 
inițiativa în stabilirea de norme de bază în 
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nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
în întreaga UE;

dezvoltarea și utilizarea IA pentru a asigura 
același nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor și standarde industriale 
uniforme în întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 22
Maria Grapini, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA utilizată de poliție 
și de autoritățile judiciare trebuie să fie 
clasificată ca având un grad ridicat de risc, 
având în vedere că rolul acestor autorități 
este de a apăra interesul public; consideră 
că UE ar trebui să preia inițiativa în 
stabilirea de norme de bază în dezvoltarea 
și utilizarea IA pentru a asigura același 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
în întreaga UE;

1. consideră că IA utilizată de 
autoritățile polițienești și judiciare trebuie 
să fie clasificată ca având un grad ridicat 
de risc, având în vedere că rolul acestor 
autorități este de a apăra interesul public; 
consideră că UE ar trebui să preia inițiativa 
în stabilirea de norme de bază în 
dezvoltarea și utilizarea IA pentru a asigura 
același nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor în întreaga UE și pentru a 
permite o mai bună funcționare a pieței 
interne;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA utilizată de poliție 
și de autoritățile judiciare trebuie să fie 
clasificată ca având un grad ridicat de risc, 
având în vedere că rolul acestor autorități 
este de a apăra interesul public; consideră 
că UE ar trebui să preia inițiativa în 

1. consideră că IA utilizată de 
autoritățile polițienești și judiciare trebuie 
să fie clasificată, în general, ca având un 
grad ridicat de risc, având în vedere că 
rolul acestor autorități este de a apăra 
interesul public; consideră că UE ar trebui 
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stabilirea de norme de bază în dezvoltarea 
și utilizarea IA pentru a asigura același 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
în întreaga UE;

să preia inițiativa în stabilirea de norme de 
bază în dezvoltarea și utilizarea IA de către 
instituțiile publice pentru a asigura același 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
în întreaga UE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște că utilizarea IA în 
domeniul justiției poate contribui la 
îmbunătățirea eficienței și a calității 
procedurilor; subliniază, în acest context, 
că trebuie respectate în special normele 
prevăzute de Convenția europeană a 
drepturilor omului și de Convenția 
Consiliului Europei pentru protejarea 
persoanelor față de prelucrarea 
automatizată a datelor cu caracter 
personal;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște, în același timp, că 
activitățile polițienești țin, în principal, de 
responsabilitatea statelor membre și că 
posibila utilizare a IA în cadrul poliției 
este, în ultimă instanță, de competența 
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fiecărui stat membru în parte;

Or. en

Amendamentul 26
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să examineze 
aplicarea legislației în vigoare și 
asigurarea respectării sale, precum și 
măsurile de autoreglementare, înainte de 
a face orice noi propuneri legislative;

Or. en

Amendamentul 27
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să evalueze, pentru 
fiecare țară, tehnologiile IA disponibile pe 
piață și măsura în care ele sunt utilizare 
de către autoritățile polițienești și 
judiciare;

Or. en

Amendamentul 28
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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Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia și statele membre să 
includă în cerințele legate de procedurile 
de achiziții publice pentru aplicațiile 
digitale și IA utilizate de autoritățile 
polițienești și judiciare principii etice 
esențiale în materie de protecție a datelor, 
control uman și nediscriminare;

Or. en

Amendamentul 29
Markus Buchheit
în numele Grupului ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice, fără a înlocui vreodată 
deciziile umane, și că sistemele de IA ar 
trebui să se bazeze pe supraveghere 
umană;

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice, fără a înlocui vreodată 
deciziile umane, și că sistemele de IA 
trebuie să se bazeze pe supraveghere 
umană; subliniază că este important să se 
evite utilizarea algoritmilor cu funcții 
jurisdicționale, a evaluărilor predictive 
privind gradul de periculozitate a 
subiecților și a practicilor polițienești 
predictive;

Or. en

Amendamentul 30
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice, fără a înlocui vreodată 
deciziile umane, și că sistemele de IA ar 
trebui să se bazeze pe supraveghere umană;

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice și să crească eficiența 
proceselor lor decizionale, fără a înlocui 
vreodată deciziile umane, și că sistemele de 
IA ar trebui să se bazeze pe supraveghere 
umană;

Or. en

Amendamentul 31
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice, fără a înlocui vreodată 
deciziile umane, și că sistemele de IA ar 
trebui să se bazeze pe supraveghere 
umană;

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice, fără a înlocui vreodată 
coordonarea și deciziile umane, și că 
sistemele de IA ar trebui să se bazeze pe 
supravegherea, colaborarea și 
coordonarea umană;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice, fără a înlocui 
vreodată deciziile umane, și că sistemele 
de IA ar trebui să se bazeze pe 

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice; subliniază că 
sistemele de IA nu trebuie în niciun caz să 
înlocuiască deciziile umane și că sistemele 
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supraveghere umană; de IA trebuie să se bazeze întotdeauna pe 
supravegherea umană;

Or. en

Amendamentul 33
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice, fără a înlocui 
vreodată deciziile umane, și că sistemele 
de IA ar trebui să se bazeze pe 
supraveghere umană;

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice și că sistemele de IA ar 
trebui să se bazeze pe supraveghere umană;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice, fără a înlocui vreodată 
deciziile umane, și că sistemele de IA ar 
trebui să se bazeze pe supraveghere umană;

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice, fără a înlocui vreodată 
complet deciziile umane, și că sistemele de 
IA ar trebui să se bazeze pe supraveghere 
umană;

Or. en

Amendamentul 35
Andreas Schwab
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că IA ar trebui să 
ușureze sarcina administrativă a 
autorităților publice, fără a înlocui 
vreodată deciziile umane, și că sistemele 
de IA ar trebui să se bazeze pe 
supraveghere umană;

2. subliniază că IA ar trebui să 
sprijine autoritățile polițienești și 
judiciare și că oamenilor ar trebui să le 
revină întotdeauna responsabilitatea 
finală pentru orice proces decizional în 
materie penală;

Or. en

Amendamentul 36
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să publice norme 
obligatorii care să oblige întreprinderile și 
organismele publice să documenteze 
dezvoltarea sistemelor de IA; consideră, 
în această privință, că este esențial ca 
documentația de evaluare a riscurilor, 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie integral 
accesibile autorităților de supraveghere a 
pieței, cu respectarea dreptului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 37
Markus Buchheit
în numele Grupului ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că astfel de instrumente 
ar trebui lansate ca software cu sursă 
deschisă în cadrul procedurii de achiziții 
publice și că evaluarea prealabilă a 
conformității ar trebui să includă un audit 
din perspectiva drepturilor fundamentale; 
consideră că – asigurând respectarea 
dreptului și a valorilor UE și a normelor 
aplicabile în materie de protecție a datelor 
și fără a periclita cercetările sau 
urmăririle penale – datele de antrenament 
trebuie să fie date deschise;

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că astfel de instrumente 
ar trebui lansate ca software cu sursă 
deschisă în cadrul procedurii de achiziții 
publice și că evaluarea prealabilă a 
conformității ar trebui să includă un audit 
din perspectiva drepturilor fundamentale; 
consideră că – asigurând respectarea 
dreptului și a valorilor UE și a normelor 
aplicabile în materie de protecție a datelor 
și fără a periclita cercetările sau urmăririle 
penale – datele de antrenament trebuie să 
fie date deschise;

3. consideră că aceste instrumente ar 
trebui puse la dispoziție ca software în 
cadrul unei proceduri de achiziții publice, 
că documentația privind software-ul și 
algoritmii trebuie să fie pe deplin 
accesibili autorităților competente din 
statele membre, permițând, de asemenea, 
autorităților de supraveghere sau de apel 
să examineze modul în care sistemul de 
IA a ajuns la o anumită concluzie, și că 
un audit privind drepturile fundamentale 
ar trebui să facă parte dintr-o evaluare 
prealabilă a conformității; consideră că, 
asigurând respectarea dreptului și a 
valorilor UE și a normelor aplicabile în 
materie de protecție a datelor și fără a 
periclita cercetările sau urmăririle penale – 
datele de antrenament trebuie să fie 
accesibile în scopul unui audit periodic;

Or. en
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Amendamentul 39
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că astfel de instrumente 
ar trebui lansate ca software cu sursă 
deschisă în cadrul procedurii de achiziții 
publice și că evaluarea prealabilă a 
conformității ar trebui să includă un audit 
din perspectiva drepturilor fundamentale; 
consideră că – asigurând respectarea 
dreptului și a valorilor UE și a normelor 
aplicabile în materie de protecție a datelor 
și fără a periclita cercetările sau 
urmăririle penale – datele de antrenament 
trebuie să fie date deschise;

3. consideră că, în cazul IA utilizată 
de autoritățile polițienești și de aplicare a 
legii în materie penală, evaluarea 
prealabilă a conformității ar trebui să 
includă un audit din perspectiva drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 40
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că astfel de instrumente 
ar trebui lansate ca software cu sursă 
deschisă în cadrul procedurii de achiziții 
publice și că evaluarea prealabilă a 
conformității ar trebui să includă un audit 
din perspectiva drepturilor fundamentale; 
consideră că – asigurând respectarea 
dreptului și a valorilor UE și a normelor 
aplicabile în materie de protecție a datelor 
și fără a periclita cercetările sau urmăririle 
penale – datele de antrenament trebuie să 
fie date deschise;

3. consideră că articolul 18 
alineatul (2), articolele 42 și 43 și anexa X 
la Directiva 2014/24/UE privind achizițiile 
publice trebuie să fie actualizate, astfel 
încât autoritățile polițienești și judiciare 
să poată solicita eliberarea unor astfel de 
instrumente ca software cu sursă deschisă 
în cadrul procedurii de achiziții publice și 
că evaluarea prealabilă a conformității ar 
trebui să includă un audit din perspectiva 
drepturilor fundamentale; consideră că, 
asigurând respectarea dreptului și a 
valorilor UE și a normelor aplicabile în 
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materie de protecție a datelor și fără a 
periclita cercetările sau urmăririle penale – 
datele de antrenament trebuie să fie date 
deschise;

Or. en

Amendamentul 41
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că astfel de instrumente 
ar trebui lansate ca software cu sursă 
deschisă în cadrul procedurii de achiziții 
publice și că evaluarea prealabilă a 
conformității ar trebui să includă un audit 
din perspectiva drepturilor fundamentale; 
consideră că – asigurând respectarea 
dreptului și a valorilor UE și a normelor 
aplicabile în materie de protecție a datelor 
și fără a periclita cercetările sau urmăririle 
penale – datele de antrenament trebuie să 
fie date deschise;

3. consideră că astfel de instrumente 
ar trebui lansate ca software cu sursă 
deschisă în cadrul procedurii de achiziții 
publice și că evaluarea prealabilă a 
conformității ar trebui să includă un audit 
din perspectiva drepturilor fundamentale; 
consideră că, asigurând respectarea 
dreptului și a valorilor UE și a normelor 
aplicabile în materie de protecție a datelor 
și fără a periclita cercetările sau urmăririle 
penale – datele de antrenament ar trebui să 
fie accesibile publicului atunci când acest 
lucru este relevant și proporțional;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că astfel de instrumente 
ar trebui lansate ca software cu sursă 
deschisă în cadrul procedurii de achiziții 
publice și că evaluarea prealabilă a 
conformității ar trebui să includă un audit 
din perspectiva drepturilor fundamentale; 

3. consideră că astfel de instrumente 
ar trebui lansate ca software cu sursă 
deschisă în cadrul procedurii de achiziții 
publice și că evaluarea prealabilă a 
conformității ar trebui să includă un audit 
din perspectiva drepturilor fundamentale; 
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consideră că – asigurând respectarea 
dreptului și a valorilor UE și a normelor 
aplicabile în materie de protecție a datelor 
și fără a periclita cercetările sau urmăririle 
penale – datele de antrenament trebuie să 
fie date deschise;

consideră că, asigurând respectarea 
dreptului și a valorilor UE și a normelor 
aplicabile în materie de protecție a datelor 
și fără a periclita cercetările sau urmăririle 
penale – datele de antrenament trebuie să 
fie întotdeauna date deschise;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că utilizarea IA trebuie 
să se bazeze pe principiul nediscriminării 
pentru a preveni discriminarea 
persoanelor sau a grupurilor în ceea ce 
privește introducerea și analiza datelor; 
subliniază că, în acest scop, este esențial 
să existe algoritmi, date inițiale și o 
revizuire ex-ante a proceselor decizionale 
de calitate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că procedurile de 
analiză a datelor juridice bazate pe 
algoritmi trebuie să fie accesibile, 
inteligibile și verificabile pentru a asigura 
transparența și independența în cadrul 
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procedurilor penale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază importanța dezvoltării 
cu sursă deschisă a IA pentru a evita 
obstacolele, cum ar fi taxele de licență 
ridicate, pentru a asigura transparența și 
trasabilitatea, precum și verificarea, 
pentru a permite inovarea, pentru a 
consolida cooperarea în ceea ce privește 
aplicarea și dezvoltarea IA și o cultură a 
schimbului de idei și de experiențe în 
cadrul utilizării algoritmilor și creării 
acestora;

Or. en

Amendamentul 46
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că colectarea 
datelor și monitorizarea persoanelor ar 
trebui să se limiteze la persoanele 
suspectate de comiterea de infracțiuni;

4. subliniază faptul că colectarea 
datelor și monitorizarea persoanelor ar 
trebui să se limiteze la persoanele 
suspectate de comiterea de infracțiuni și ar 
trebui să facă obiectul unei autorizări 
prealabile din partea unui judecător, în 
conformitate cu legislația respectivă a 
statelor membre;
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Or. en

Amendamentul 47
Markus Buchheit, Christine Anderson
în numele Grupului ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că colectarea 
datelor și monitorizarea persoanelor ar 
trebui să se limiteze la persoanele 
suspectate de comiterea de infracțiuni;

4. subliniază faptul că colectarea 
datelor și monitorizarea persoanelor ar 
trebui să se limiteze la persoanele 
suspectate de comiterea de infracțiuni; 
subliniază că datele care nu mai sunt 
relevante pentru procedură trebuie să fie 
șterse;

Or. en

Amendamentul 48
Maria Grapini, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că colectarea 
datelor și monitorizarea persoanelor ar 
trebui să se limiteze la persoanele 
suspectate de comiterea de infracțiuni;

4. subliniază faptul că colectarea 
datelor și monitorizarea persoanelor ar 
trebui să se limiteze la persoanele 
suspectate de comiterea de infracțiuni, 
ținând seama de respectarea vieții private 
și de prezumția de nevinovăție;

Or. en

Amendamentul 49
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Liesje 
Schreinemacher, Jordi Cañas
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că colectarea 
datelor și monitorizarea persoanelor ar 
trebui să se limiteze la persoanele 
suspectate de comiterea de infracțiuni;

4. subliniază faptul că colectarea 
datelor și monitorizarea persoanelor ar 
trebui să se limiteze la persoanele 
suspectate de comiterea de infracțiuni și la 
cazurile de supraveghere autorizate de o 
instanță;

Or. en

Amendamentul 50
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că utilizarea IA de către 
autoritățile publice în materie penală 
trebuie să se facă cu cea mai mare 
precauție, numai dacă există dovezi clare 
privind fiabilitatea algoritmului și în 
conformitate cu standardele etice, pentru 
a preveni utilizările abuzive în sectorul 
public, cum ar fi supravegherea în masă 
și încălcarea dreptului la un proces 
echitabil;

Or. en

Amendamentul 51
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că autoritățile naționale 
ar trebui să beneficieze de formare și de 
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competențe de bază pentru a gestiona 
sistemele algoritmice și să utilizeze în mod 
responsabil tehnologiile IA în materie 
penală, cu scopul de a proteja cetățenii 
europeni de riscurile potențiale și de 
daunele aduse drepturilor lor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 52
Markus Buchheit
în numele Grupului ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă să li se pună la dispoziție 
cetățenilor mecanisme de depunere a 
plângerilor și căi de atac, inclusiv căi de 
atac judiciare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 53
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă să li se pună la dispoziție 
cetățenilor mecanisme de depunere a 
plângerilor și căi de atac, inclusiv căi de 
atac judiciare;

5. insistă ca statele membre să se 
asigure că cetățenii sunt informați atunci 
când fac obiectul utilizării inteligenței 
artificiale și că acestora ar trebui să li se 
pună la dispoziție mecanisme de depunere 
a plângerilor și căi de atac, inclusiv căi de 
atac judiciare;

Or. en
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Amendamentul 54
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă să li se pună la dispoziție 
cetățenilor mecanisme de depunere a 
plângerilor și căi de atac, inclusiv căi de 
atac judiciare;

5. insistă să li se pună la dispoziție 
cetățenilor mecanisme simple și eficace de 
depunere a plângerilor și căi de atac, 
inclusiv căi de atac judiciare pentru ca ei 
să își poată apăra drepturile;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă să li se pună la dispoziție 
cetățenilor mecanisme de depunere a 
plângerilor și căi de atac, inclusiv căi de 
atac judiciare;

5. insistă să li se pună la dispoziție 
cetățenilor mecanisme eficace și ușor 
accesibile de depunere a plângerilor și căi 
de atac, inclusiv căi de atac judiciare;

Or. en

Amendamentul 56
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 

eliminat



AM\1207688RO.docx 29/35 PE653.820v01-00

RO

facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea 
de profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să le interzică;

Or. en

Amendamentul 57
Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să le interzică;

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului sau crearea 
de profiluri și invită Comisia să se asigure 
că autoritățile publice efectuează evaluări 
corespunzătoare ale impactului cu privire 
la utilizarea tehnologiilor de recunoaștere 
biometrică la distanță, înainte de 
utilizarea lor; salută activitatea în curs a 
Comisiei de a evalua utilizarea 
tehnologiilor biometrice și de a lua în 
considerare opțiunile de reglementare, 
inclusiv interzicerea acestora în anumite 
circumstanțe, și de a introduce garanțiile 
necesare în cazul în care utilizarea 
acestora este justificată;

Or. en

Amendamentul 58
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să le interzică;

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei, 
armele letale autonome, detectarea 
biometrică și recunoașterea în scopul 
supravegherii în masă, atribuirea la scară 
largă a unui punctaj minim cetățenilor și 
activitățile polițienești predictive și invită 
Comisia să interzică toate cererile care se 
încadrează în categoria cu gradul cel mai 
ridicat de risc și salută faptul că anumite 
întreprinderi tehnologice aplică deja 
aceste interdicții;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să le interzică;

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să respecte dreptul și 
competența statelor membre de a le 
interzice sau de a le reglementa;

Or. en
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Amendamentul 60
Arba Kokalari

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să le interzică;

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să monitorizeze și să 
evalueze cu atenția aceste tehnologii;

Or. en

Amendamentul 61
Christel Schaldemose, Andreas Schieder

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să le interzică;

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei; 
invită Comisia să reglementeze utilizarea 
acestora pentru a elimina riscul de abuz;

Or. en

Amendamentul 62
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Ivars Ijabs

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să le interzică;

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să interzică utilizarea lor 
de către instituțiile publice;

Or. en

Amendamentul 63
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea 
de profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să le interzică;

6. reamintește riscul ridicat de 
utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice și invită Comisia 
să aplice strict, în aceste sens, o abordare 
bazată pe riscuri;

Or. en

Amendamentul 64
Markus Buchheit
în numele Grupului ID
Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește riscul ridicat de 6. reamintește riscul ridicat de 
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utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită Comisia să le interzică;

utilizare abuzivă a anumitor tipuri de IA, 
inclusiv a tehnologiilor de recunoaștere 
facială în spațiile publice, detectarea 
automată a comportamentului și crearea de 
profiluri pentru a împărți persoanele în 
categorii de risc la trecerea frontierei și 
invită statele membre să le interzică;

Or. en

Amendamentul 65
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită să se realizeze schimburi 
de informații și de bune practici în ceea ce 
privește aplicarea tehnicilor și 
instrumentelor de IA de către autoritățile 
polițienești și judiciare din statele 
membre, pentru a evita o abordare 
fragmentată în cadrul pieței unice, 
precum și pentru a face față într-un mod 
coordonat riscurilor asociate acestor 
tehnologii, cum ar fi vulnerabilitatea la 
amenințările pentru securitatea 
cibernetică, și să se garanteze protecția 
cetățenilor Uniunii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește, de asemenea, riscul 
ridicat pe care îl implică aplicațiile 
polițienești inteligente, care depind de 
seturi de date colectate de oameni care 
conțin date discriminatorii și care se 
bazează pe prejudecăți și solicită ca 
procedurile de achiziții pentru astfel de 
aplicații să ia în considerare aceste 
eventuale prejudecăți și să ia măsuri 
pentru a le evita;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că, în cazul în care 
luarea deciziilor este asistată de calcule 
statistice, cum ar fi audierile de 
probațiune, factorii de decizie trebuie să 
fie instruiți cu privire la aspectele 
părtinitoare generale pe care calculele 
statistice le implică și să fie sensibilizați 
cu privire la aspectele părtinitoare 
specifice în fiecare situație;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7b. reamintește dreptul de rectificare 
stabilit în Regulamentul (UE) 2016/679 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) și subliniază importanța 
deosebită a seturilor de date exacte, atunci 
când acestea sunt utilizate pentru a 
sprijini deciziile administrative; invită 
Comisia să analizeze beneficiile asigurării 
transparenței în ceea ce privește datele 
individuale incluse în calculul specific și 
să prevadă o procedură pentru 
rectificarea acestora.

Or. en


