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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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;

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;

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;

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;

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

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

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;

7. subliniază că puterea suverană a judecătorilor și luarea deciziilor de la caz la caz trebuie 
să fie menținute pentru a se evita standardizarea deciziilor pe baza unor calcule de 
natură pur statistică.


