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SUĠĠERIMENTI

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:

1. Ifakkar li skont id-Direttiva (UE) 2018/958 il-bnedmin dejjem għandhom jerfgħu r-
responsabbiltà aħħarija għat-teħid ta' deċiżjonijiet li jinvolvi riskji għall-kisba ta' 
objettivi ta' interess pubbliku;

2. Jinnota li waqt il-kriżi tas-saħħa tal-COVID-19, bosta Stati Membri nedew l-iżvilupp ta' 
apps għall-apparati mobbli biex jipproteġu s-saħħa pubblika billi javżaw liċ-ċittadini 
rigward kuntatt li kellhom ma' xi ħadd li ttestja pożittiv għall-virus; jitlob approċċ 
komuni tal-UE għall-apps għall-apparati mobbli attivati bl-IA, li l-iżvilupp tagħhom irid 
jibqa' taħt il-kontroll tal-istat;

3. Ifakkar li l-prinċipju ta' proporzjonalità jeħtieġ jiġi rrispettat u li jeħtieġ jiġu ċċarati 
kwistjonijiet ta' kawżalità u responsabbiltà biex jiġi ddeterminat sa liema punt l-Istat 
bħala attur fid-dritt internazzjonali pubbliku, iżda wkoll fl-eżerċizzju tal-awtorità tiegħu 
stess, jista' fil-fatt jittrasferixxi dik l-awtorità għal sistemi bbażati fuq l-IA, li għandhom 
ċerta awtonomija;

4. Iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati Membri jivvalutaw ir-riskji relatati mat-teknoloġiji bbażati 
fuq l-IA qabel ma jawtomatizzaw attivitajiet marbuta mal-eżerċizzju ta' awtorità Statali, 
bħall-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja; jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa li jiġu pprovduti salvagwardji, previsti fid-Direttiva (UE) 2018/958, bħal 
superviżjoni minn professjonist kwalifikat u regoli dwar l-etika professjonali;

5. Jemmen li l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jippromwovu teknoloġiji tal-IA 
għas-servizz tan-nies; jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw, b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni, applikazzjonijiet tal-IA bil-għan li jiġu awtomatizzati u ffaċilitati 
servizzi tal-Gvern-e, pereżempju fil-qasam tal-amministrazzjoni tat-taxxa; jenfasizza li 
t-trasparenza tal-algoritmi hija importanti biex ikun żgurat li n-negozji u l-konsumaturi 
jibbenefikaw minn servizzi pubbliċi aħjar, mhux diskriminatorji u affidabbli b'inqas 
spejjeż.


