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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā digitālā vienotā tirgus darbība būtu jāuzlabo, stiprinot juridisko noteiktību 
mākslīgā intelekta (MI) nodrošinātājiem un veicinot lietotāju uzticēšanos ar 
iedarbīgākiem aizsardzības pasākumiem nolūkā garantēt tiesiskumu un pamattiesības,

1. uzskata, ka policijas un tiesu iestāžu izmantotais mākslīgais intelekts būtu jāierindo 
augsta riska kategorijā, ņemot vērā, ka šo iestāžu uzdevums ir aizsargāt sabiedrības 
intereses; uzskata, ka ES būtu jāuzņemas vadība, nosakot principiālus noteikumus par 
mākslīgā intelekta izmantošanu, lai visā ES garantētu vienlīdz augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni;

2. uzsver, ka mākslīgajam intelektam vajadzētu palīdzēt samazināt publisko iestāžu 
administratīvo slogu, bet nekādā gadījumā neaizstāt cilvēku pieņemtus lēmumus, un ka 
mākslīgā intelekta sistēmām ir jānodrošina cilvēku veikta uzraudzība;

3. uzskata, ka šādi instrumenti publiskā iepirkuma procedūrā būtu jāizdod kā atklātā 
pirmkoda programmatūra un ka pamattiesību revīzijai vajadzētu būt iepriekšēja 
atbilstības novērtējuma daļai; uzskata, ka mākslīgā intelekta mācību datiem ir jābūt 
atklātiem, vienlaikus nodrošinot ES tiesību aktu, vērtību un piemērojamo datu 
aizsardzības noteikumu ievērošanu un neapdraudot izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu;

4. uzsver, ka datu vākšana un personu uzraudzība būtu jāattiecina tikai uz noziedzīgu 
nodarījumu izdarīšanā aizdomās turētām personām;

5. prasa nodrošināt iedzīvotājiem iedarbīgas sūdzību un kompensāciju procedūras, tostarp 
tiesiskās aizsardzības mehānismus;

6. atgādina par augsto ļaunprātīgas izmantošanas risku, kas pastāv dažiem mākslīgā 
intelekta lietojuma veidiem, piemēram, sejas atpazīšanas tehnoloģijām publiskās vietās, 
automātiskai uzvedības noteikšanai un profilēšanai nolūkā pie robežām iedalīt cilvēkus 
dažādās riska kategorijās, un aicina Komisiju tos aizliegt;

7. uzsver — lai izvairītos no standartizācijas lēmumu pieņemšanā, tos balstot tikai uz 
statistiskiem aprēķiniem, ir jāsaglabā tiesnešu suverēnā rīcības brīvība un no katra 
gadījuma atkarīga individuāla lēmuma pieņemšana.


