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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-funzjonament tas-suq uniku diġitali għandu jkun imtejjeb bit-tisħiħ taċ-ċertezza 
legali għall-fornituri tal-intelliġenza artifiċjali (IA), filwaqt li tissaħħaħ il-fiduċja tal-
utenti bit-tisħiħ ta' salvagwardji li jiżguraw l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali;

1. Iqis li l-IA użata mill-pulizija u mill-awtoritajiet ġudizzjarji trid tiġi kategorizzata bħala 
ta' riskju għoli, meta jitqies li r-rwol ta' dawn l-awtoritajiet hu li jiddefendu l-interess 
pubbliku; iqis li l-UE għandha tkun minn ta' quddiem biex tfassal regoli bażiċi dwar l-
iżvilupp u l-użu tal-IA ħalli tiżgura l-istess livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur fl-
UE kollha;

2. Jenfasizza li l-IA għandha tgħin biex tħaffef il-piż amministrattiv tal-awtoritajiet 
pubbliċi, mingħajr ma qatt tissostitwixxi d-deċiżjonijiet tal-bniedem, u li s-sistemi tal-
IA għandhom iserħu fuq is-sorveljanza tal-bniedem;

3. Iqis li tali għodda għandha tkun rilaxxata bħala software ta' sors miftuħ skont il-
proċedura tal-akkwist pubbliku, u li awditu tad-drittijiet fundamentali għandu jkun parti 
minn valutazzjoni preċedenti tal-konformità; jemmen li – filwaqt li tiżgura r-rispett 
għal-liġijiet u l-valuri tal-UE u r-regoli applikabbli tal-protezzjoni tad-data, u mingħajr 
ma tikkomprometti l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet kriminali – id-data tat-
taħriġ trid tkun data miftuħa;

4. Jenfasizza li l-ġbir tad-data u l-monitoraġġ ta' individwi għandhom ikunu limitati għal 
persuni suspettati b'atti kriminali;

5. Jinsisti li l-ilmenti effikaċi u l-proċeduri ta' rimedju, inkluż ir-rimedju ġudizjarju jsiru 
disponibbli għaċ-ċittadini;

6. Ifakkar fir-riskju għoli ta' abbuż ta' ċerti tipi ta' IA, inklużi t-teknoloġiji tar-
rikonoxximent tal-wiċċ f'postijiet pubbliċi, id-detezzjoni awtomatika ta' imġiba u t-
tfassil ta' profili biex persuni jkunu maqsuma f'kategoriji ta' riskju fil-fruntieri, u 
jistieden lill-Kummissjoni tipprojbixxihom;

7. Jissottolinja li d-diskrezjoni sovrana tal-imħallfin, u teħid ta' deċiżjonijiet każ b'każ iridu 
jinżammu biex tiġi evitata l-istandardizzazzjoni ta' deċiżjonijiet sempliċement abbażi ta' 
kalkoli statistiċi.


