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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

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;

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;

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;

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;

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

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

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;

7. pabrėžia, kad, siekiant jog nebūtų priimami vien statistiniais skaičiavimais pagrįsti 
standartizuoti sprendimai, turi būti išlaikyta teisėjų suvereni diskrecija ir galimybė 
priimti sprendimus atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.


