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SUGGESTIONS

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli: 

– biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

Kamp ta' applikazzjoni
1. Jissottolinja l-importanza ta' qafas regolatorju tal-UE li japplika meta konsumaturi fl-

Unjoni jkunu utenti ta' sistema algoritmika jew ikunu soġġetti għaliha, irrispettivament 
mill-post ta' stabbiliment tal-entitajiet li jiżviluppaw, ibigħu jew jużaw is-sistema;

2. Jinnota li l-qafas għandu japplika għal sistemi algoritmiċi, inklużi l-oqsma tal-intelliġenza 
artifiċjali, it-tagħlim awtomatiku, it-tagħlim profond, il-proċessi awtomatizzati ta' teħid 
ta' deċiżjonijiet u r-robotika;

3. Jenfasizza li kwalunkwe regolament futur għandu jsegwi approċċ differenzjat ibbażat fuq 
ir-riskju, abbażi tal-ħsara potenzjali għall-individwu kif ukoll għas-soċjetà inġenerali, 
filwaqt li jitqies il-kuntest tal-użu speċifiku tas-sistema algoritmika; l-obbligi legali 
għandhom jiżdiedu gradwalment mal-livell ta' riskju identifikat; fil-kategorija tar-riskju 
l-aktar baxx, m'għandu jkun hemm ebda obbligu legali addizzjonali; sistemi algoritmiċi 
li jistgħu jagħmlu l-ħsara lil individwu, ikollhom impatt fuq l-aċċess ta' individwu għar-
riżorsi, jew jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tiegħu fis-soċjetà m'għandhomx jitqiesu li 
huma fil-kategorija tar-riskju l-aktar baxx; dan l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju għandu 
jsegwi regoli ċari u trasparenti;

Ġestjoni tad-data
4. Jissottolinja l-importanza ta' qafas etiku u regolatorju li jinkludi b'mod partikolari 

dispożizzjonijiet dwar il-kwalità ta' settijiet ta' data użati f'sistemi algoritmiċi, 
speċjalment fir-rigward tar-rappreżentattività tad-data ta' taħriġ użata, dwar it-tneħħija 
tal-preġudizzju mis-settijiet ta' data, kif ukoll dwar l-algoritmi nfushom, u dwar l-
istandards tad-data u l-aggregazzjoni;

Ħarsien tal-konsumatur: trasparenza u spjegabbiltà tal-algoritmi
5. Jemmen li l-konsumaturi għandhom ikunu infurmati adegwatament b'mod f'waqtu, 

imparzjali, li jinqara faċilment, standardizzat u aċċessibbli dwar l-eżistenza, il-proċess, 
il-bażi loġika, ir-raġunament u l-eżitu possibbli ta' sistemi algoritmiċi, dwar kif jistgħu 
jikkuntattjaw bniedem b'setgħat deċiżjonali, u dwar kif id-deċiżjonijiet tas-sistema jistgħu 
jiġu vverifikati, ikkontestati b'mod sinifikanti u kkoreġuti;

6. Ifakkar fl-importanza li tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' rimedji effettivi għall-konsumaturi 
u jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li jkunu disponibbli proċeduri aċċessibbli, 
affordabbli, indipendenti u effettivi biex jiggarantixxu rieżami imparzjali tal-
allegazzjonijiet kollha ta' ksur tad-drittijiet tal-konsumatur permezz tal-użu ta' sistemi 
algoritmiċi, kemm jekk joriġinaw minn atturi tas-settur pubbliku kif ukoll jekk joriġinaw 
minn atturi tas-settur privat;

7. Jenfasizza li meta fondi pubbliċi jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew l-implimentazzjoni 
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ta' sistema algoritmika, il-kodiċi, id-data ġġenerata - sakemm ma tkunx personali - u l-
mudell imħarreġ għandhom ikunu pubbliċi b'mod awtomatiku, biex ikunu hemm 
trasparenza u l-possibbiltà ta' użu mill-ġdid, fost għanijiet oħra, biex tiġi massimizzata l-
kisba tas-Suq Uniku, u biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq;

Suq intern: informazzjoni u sensibilizzazzjoni tal-konsumatur
8. Jissottolinja l-importanza li jiġi żgurat li l-interessi tal-konsumaturi u l-gruppi emarġinati 

u vulnerabbli jitqiesu adegwatament u jiġu rappreżentati fi kwalunkwe qafas regolatorju 
futur; jinnota li għall-fini tal-analiżi tal-impatti tas-sistemi algoritmiċi fuq il-konsumaturi, 
l-aċċess għad-data għandu jiġi estiż għall-partijiet xierqa, b'mod partikolari r-riċerkaturi 
indipendenti, il-midja u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, filwaqt li tiġi rrispettata 
bis-sħiħ il-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni u l-privatezza tad-data; ifakkar fl-
importanza tat-taħriġ u tal-ggħoti ta' ħiliet bażiċi lill-konsumaturi biex jużaw is-sistemi 
algoritmiċi sabiex jitħarsu mir-riskji potenzjali u l-ksur tad-drittijiet tagħhom;

9. Jissottolinja l-importanza li jitħarrġu professjonisti b'ħiliet għolja f'dan il-qasam u li jiġi 
żgurat ir-rikonoxximent reċiproku ta' tali kwalifiki madwar l-Unjoni;

Sorveljanza tas-suq
10. Jitlob lill-Unjoni tistabbilixxi struttura Ewropea ta' sorveljanza tas-suq għas-sistemi 

algoritmiċi, li toħroġ gwida, opinjonijiet u għarfien espert għall-awtoritajiet tal-Istati 
Membri; 

11. Jinnota li huwa essenzjali li d-dokumentazzjoni tas-software, l-algoritmi u s-settijiet ta' 
data użati jkunu kompletament aċċessibbli għall-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, 
filwaqt li tiġi rrispettata l-liġi tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta jekk l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq għandhomx jingħataw prerogattivi addizzjonali f'dan 
ir-rigward;

12. Jitlob lil kull Stat Membru jaħtar awtorità nazzjonali kompetenti għall-monitoraġġ tal-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet;

13. Jappella għat-twaqqif ta' bord Ewropew ta' sorveljanza tas-suq għas-sistemi algoritmiċi, 
biex jiżgura kundizzjonijiet ekwi u biex jevitata l-frammentazzjoni tas-suq intern, biex 
jiddeċiedi b'maġġoranza kwalifikata u b'vot sigriet f'każ ta' deċiżjonijiet differenti dwar 
sistemi algoritmiċi użati f'aktar minn Stat Membru wieħed, kif ukoll fuq talba tal-
maġġoranza tal-awtoritajiet nazzjonali;

– biex jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin fl-anness tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

14. ...


