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SUGGESTIONS 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 

ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-

Kumitat tar-Reġjuni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għall-Ewropa (COM(2016)0237), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 2017 b'rakkomandazzjonijiet lill-

Kummissjoni dwar Regoli ta' Dritt Ċivili dwar ir-Robotika1, 

A. billi l-intelliġenza artifiċjali (IA) hija waħda mit-teknoloġiji strateġiċi għas-seklu 21, 

kemm globalment kif ukoll fl-Ewropa, li ġġib bidla pożittiva għall-ekonomija Ewropea 

u tippermetti l-innovazzjoni, il-produttività, il-kompetittività u l-benessri; 

B. billi l-qafas Ewropew għall-IA jrid jiġi żviluppat fuq il-bażi ta' rispett sħiħ għad-

drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea, u b'mod partikolari għall-prinċipji tal-protezzjoni tad-data, il-privatezza u s-

sigurtà; 

C. billi IA iċċentrata fuq il-bniedem u tagħlim awtomatiku jikkostitwixxu vantaġġ għas-

soċjetà Ewropea u jistgħu jgħinu biex jiġu indirizzati wħud mill-aktar sfidi urġenti tas-

soċjetà b'benefiċċji tanġibbli għaċ-ċittadini; 

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lil istituzzjonijiet kompetenti oħrajn jikkollaboraw mill-

qrib ma' riċerkaturi li jirrappreżentaw dixxiplini differenti sabiex jidentifikaw, 

jappoġġjaw u jingranaw l-effetti pożittivi potenzjali tal-użi innovattivi tal-IA, 

jinvestigaw, jipprevjenu u jtaffu l-effetti potenzjalment ta' ħsara ta' użi malizzjużi jew 

negliġenti tal-IA, u jiżviluppaw għodod, politiki u normi xierqa biex tiġi żgurata l-

governanza etika tal-applikazzjonijiet tal-IA; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati 

programmi ta' skambju ta' għarfien, inklużi programmi transkonfinali, u li jiġi ffaċilitat 

l-iżvilupp ta' strateġija konġunta bejn l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; jinnota li l-

aħjar prattiki għandhom jiġu identifikati fl-oqsma ta' riċerka b'metodi aktar maturi għall-

indirizzar ta' kwistjonijiet ta' użu doppju, bħas-sigurtà u l-privatezza, u li dawn 

għandhom jiġu applikati fil-qasam tal-IA; 

2. Jenfasizza l-fatt li użu malizzjuż jew negliġenti tal-IA jista' jhedded is-sigurtà diġitali u 

s-sikurezza fiżika kif ukoll dik pubblika, peress li tista' tintuża biex jitwettqu attakki fuq 

skala kbira, b'miri speċifiċi u effiċjenti ħafna fuq is-servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni u fuq makkinarju konness, kif ukoll kampanji ta' diżinformazzjoni, u 

b'mod ġenerali tnaqqas id-dritt tal-individwi għall-awtodeterminazzjoni; jenfasizza li l-

użu malizzjuż jew negliġenti tal-IA jista' joħloq ukoll riskji għad-demokrazija u d-

drittijiet fundamentali; 

3. Jenfasizza li d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u l-protezzjoni tad-data personali, kif 

minqux fl-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fl-Artikolu 16 tat-Trattat 

                                                 
1 

Testi adottati, P8_TA(2017)0051. 
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dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), japplika għall-oqsma kollha tar-

robotika u għall-oqsma l-oħra kollha li fihom tista' tintuża l-IA, inkluża l-analitika ta' 

data kbira, it-tagħlim awtomatiku u l-Internet tal-Oġġetti, u li l-qafas ġuridiku tal-

Unjoni għall-protezzjoni tad-data jrid jiġi rrispettat b'mod sħiħ fil-qasam tas-sistemi tal-

IA; itenni l-appoġġ tiegħu għall-"Pjan ta' Azzjoni għall-FinTech: Għal settur finanzjarju 

Ewropew aktar kompetittiv u innovattiv" tal-Kummissjoni, li jenfasizza r-rwol li jista' 

jkollu r-regolament fl-iffaċilitar tal-innovazzjoni teknoloġika u fil-fehim aħjar ta' 

mudelli ta' negozju u żviluppi tas-suq innovattivi, billi jippermetti lir-regolaturi 

jissorveljaw l-impriżi skont il-qafas ġuridiku tal-Unjoni; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe qafas regolatorju futur tal-UE dwar l-

IA jiggarantixxi l-privatezza u l-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet, il-protezzjoni 

tad-data personali, inklużi l-prinċipji tal-legalità, il-ġustizzja u t-trasparenza, il-

protezzjoni tad-data bid-disinn u b'mod awtomatiku, il-limitazzjoni tal-iskop, il-

limitazzjoni tal-ħżin, il-preċiżjoni u l-minimizzazzjoni tad-data, f'konformità sħiħa mad-

dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data, kif ukoll is-sigurtà, is-sikurezza personali u 

drittijiet fundamentali oħra, inkluż id-dritt għal-libertà ta' espressjoni u ta' 

informazzjoni; iqis li kwalunkwe qafas regolatorju futur għandu jiġi vvalutat mill-

Kummissjoni fuq bażi regolari, filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi ġodda; 

5. Jenfasizza li l-istandards Ewropej għall-IA jridu jkunu bbażati fuq il-prinċipji tal-etika 

diġitali, id-dinjità tal-bniedem, ir-rispett għad-drittijiet fundamentali, il-protezzjoni u s-

sigurtà tad-data, bl-għan li dawn il-prinċipji jiġu inkorporati bid-disinn u b'hekk 

jikkontribwixxu biex tinbena l-fiduċja fost l-utenti; jenfasizza l-importanza li jittieħed 

vantaġġ mill-potenzjal tal-UE għall-ħolqien ta' infrastruttura b'saħħitha għal sistemi tal-

IA li jkunu msejsa fuq standards għoljin ta' protezzjoni tad-data u fuq ir-rispett għall-

bnedmin; jenfasizza l-ħtieġa li jsir investiment sistematiku fl-iżvilupp tal-għarfien espert 

futur meħtieġ, b'mod partikolari fit-taħriġ tar-riċerkaturi u l-iffaċilitar tal-kondiviżjoni 

tal-għarfien bejn diversi dixxiplini - inkluża l-etika applikata - li tispeċjalizza fit-

teknoloġija tal-IA, ir-robotika u oqsma relatati; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu pożizzjoni soda kontra l-iżvilupp u l-użu ta' sistemi 

awtonomi ta' armi mħaddma mill-IA fi ħdan kwalunkwe qafas tal-UE; 

7. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-Alleanza Ewropea għall-IA li 

għandha tingħata l-kompitu li tiżviluppa linji gwida etiċi komprensivi għall-IA u 

rakkomandazzjonijiet ta' politika; jenfasizza l-importanza ta' parteċipazzjoni attiva 

f'alleanzi globali u f'fora dwar l-IA li tippermetti l-kondiviżjoni tal-għarfien u fehim 

komprensiv tat-tħassib relatat mal-privatezza, it-trasparenza u s-sigurtà tad-data fl-

iżvilupp u l-użu ta' sistemi tal-IA; jilqa', f'dan ir-rigward, il-ħidma tal-Grupp ta' Esperti 

ta' Livell Għoli tal-Intelliġenza Artifiċjali (AI HLEG), li jservi bħala l-grupp ta' 

tmexxija għall-ħidma tal-Alleanza AI; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-

parteċipazzjoni tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data f'dan il-grupp ta' livell għoli, 

tlesti x-xogħol b'mod miftuħ u trasparenti u tippubblika l-linji gwida; barra minn hekk, 

jistieden lill-Kummissjoni tkompli taħdem lejn approċċ mifrux mal-UE dwar l-IA 

iċċentrat fuq il-bniedem u mmexxi mill-bniedem, u tippromwovi b'mod attiv standards 

għoljin tal-UE fil-qasam tal-IA fil-livell internazzjonali; 

8. Jissottolinja li kwalunkwe sistema tal-IA trid tiġi żviluppata b'rispett għall-prinċipji tat-
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trasparenza u għar-responsabbiltà algoritmika, filwaqt li tippermetti l-fehim tal-

azzjonijiet tagħha mill-bnedmin; jinnota li sabiex tinbena l-fiduċja u jkun jista' jsir 

progress fl-IA, l-utenti jridu jkunu konxji kif tintuża d-data tagħhom, kif ukoll data oħra 

u data dedotta mid-data tagħhom, u għandhom ikunu jafu meta jkunu qegħdin 

jikkomunikaw jew jinteraġixxu ma' sistema tal-IA; jemmen li dan se jikkontribwixxi 

għal fehim u fiduċja aħjar fost l-utenti; jenfasizza li l-intelleġibbiltà tad-deċiżjonijiet trid 

tkun standard tal-UE f'konformità mal-Artikoli 13, 14 u 15 tar-RĠPD; ifakkar li r-

RĠPD diġà jipprevedi d-dritt li wieħed jiġi infurmat dwar il-loġika involuta fl-

ipproċessar tad-data; jenfasizza li, skont l-Artikolu 22 tar-RĠPD, l-individwi għandhom 

id-dritt jiksbu intervent uman meta deċiżjoni bbażata fuq l-ipproċessar awtomatizzat 

taffettwahom b'mod sinifikanti; 

9. Jenfasizza li l-Kummissjoni, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, l-awtoritajiet 

nazzjonali tal-protezzjoni tad-data u awtoritajiet superviżorji indipendenti oħra minn 

issa 'l quddiem għanu jkollhom rwol kruċjali biex jippromwovu t-trasparenza u l-

proċess xieraq, iċ-ċertezza legali b'mod ġenerali u, b'mod aktar speċifiku, standards 

konkreti li jipproteġu d-drittijiet fundamentali u l-garanziji assoċjati mal-użu tal-

ipproċessar tad-data u l-analitika; jitlob li jkun hemm kollaborazzjoni aktar mill-qrib 

fost l-awtoritajiet inkarigati li jissorveljaw jew jirregolaw il-kondotta fl-ambjent diġitali; 

jitlob, barra minn hekk, li jkun hemm finanzjament u numru ta' persunal xieraq għal tali 

awtoritajiet; 

10. Jenfasizza l-importanza li jiġi indirizzat il-preġudizzju tal-iżviluppatur, u għalhekk tal-

ħtieġa għal forza tax-xogħol diversa fil-fergħat kollha tas-settur tal-IT, kif ukoll 

mekkaniżmi ta' salvagwardja biex jiġi evitat li preġudizzji bbażati fuq il-ġeneru u fuq l-

età jkunu integrati fis-sistemi tal-IA; 

11. Jenfasizza l-importanza li jiġi stabbilit qafas regolatorju biex jiġu kkontrollati l-

algoritmi u l-impatt tagħhom, inkluż, għalhekk, il-possibbiltà li jiġu involuti awdituri 

indipendenti għall-algoritmi (jew anke għassiesa ta' softwer, jew regolatur li jista' 

jinvestiga deċiżjonijiet awtomatizzati tal-IA); 

12. Jenfasizza l-importanza tal-kwalità u l-preċiżjoni, kif ukoll in-natura rappreżentattiva 

tad-data użata fl-iżvilupp u l-użu ta' algoritmi, peress li l-istandard tagħhom jiddependi 

mid-data użata biex jitħarrġu; jirrimarka li anke data ta' taħriġ ta' kwalità għolja tista' 

twassal għall-kontinwazzjoni ta' diskriminazzjoni u inġustizzja eżistenti meta ma 

tintużax b'attenzjoni u b'mod konxju; jinnota li l-użu ta' data ta' kwalità baxxa, skaduta, 

mhux kompluta jew mhux korretta fi stadji differenti tal-ipproċessar tad-data jista' 

jwassal għal previżjonijiet u valutazzjonijiet ħżiena li mbagħad jista' jwassal għal 

preġudizzju, li eventwalment jista' jirriżulta fi ksur tad-drittijiet fundamentali tal-

individwi jew konklużjonijiet purament żbaljati jew eżiti foloz; jemmen, għalhekk, li 

huwa importanti fl-età tal-big data li jiġi żgurat li l-algoritmi jiġu mħarrġa fuq kampjuni 

rappreżentattivi ta' data ta' kwalità għolja sabiex tinkiseb parità statistika; jenfasizza li 

anke jekk tintuża data ta' kwalità għolja preċiża, l-analiżi ta' previżjoni bbażata fuq l-IA 

tista' toffri biss probabbiltà statistika; ifakkar li skont ir-RĠPD, l-ipproċessar ulterjuri 

tad-data personali għal skopijiet ta' statistika jista' jirriżulta biss f'data aggregata li ma 

tistax terġa' tiġi applikata għall-individwi; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data 
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jidentifikaw u jieħdu l-miżuri kollha possibbli biex jipprevjenu jew jimminimizzaw id-

diskriminazzjoni u l-preġudizzju algoritmiċi u jiżviluppaw qafas etiku b'saħħtu u 

komuni għall-ipproċessar trasparenti ta' data personali u t-teħid awtomatizzat ta' 

deċiżjonijiet li jista' jiggwida l-użu tad-data u l-infurzar tad-dritt tal-Unjoni; 

14. Jenfasizza li, filwaqt li jinkoraġġixxi l-progress għall-benefiċċju tas-soċjetà u tal-

ambjent, ir-riċerka fl-IA u attivitajiet oħra relatati għandhom jitwettqu skont il-prinċipju 

ta' prekawzjoni u d-drittijiet fundamentali; jenfasizza li kull min hu involut fl-iżvilupp, 

l-implimentazzjoni, it-tixrid u l-użu tal-IA għandu jikkunsidra u jirrispetta d-dinjità tal-

bniedem kif ukoll l-awtodeterminazzjoni u l-benessri - kemm fiżika kif ukoll 

psikoloġika - tal-individwu u tas-soċjetà b'mod ġenerali, jantiċipa l-impatti potenzjali 

fuq is-sikurezza, u jieħu l-prekawzjonijiet xierqa proporzjonati għal-livell ta' 

protezzjoni, inkluż l-iżvelar fil-pront ta' fatturi li jistgħu jipperikolaw lill-pubbliku jew 

lill-ambjent; jenfasizza l-ħtieġa għal approċċ ikkoordinat biex jiġi żgurat li l-

evalwazzjonijiet ibbażati fuq ir-riskju jitwettqu ta' spiss għas-sistemi tal-IA u l-

komponenti tagħhom; jenfasizza l-importanza li jitfassal u jiġi infurzat sett komprensiv 

ta' regoli u linji gwida tal-awditjar għall-iżvilupp u l-użu ta' sistemi tal-IA, kif ukoll 

mekkaniżmi ta' sikurezza u ta' mmarkar bil-għan li jittaffew ir-riskji ta' ksur tagħhom; 

15. Jenfasizza li l-prinċipji li ġejjin għandhom jiġu applikati għal strateġiji ġenerali dwar l-

IA u r-robotika: 

a) Ir-robots u l-intelliġenza artifiċjali huma għodod b'użi multipli. Ir-robots u l-

intelliġenza artifiċjali m'għandhomx jitfasslu esklussivament jew primarjament biex 

joqtlu jew jagħmlu ħsara lill-umani. Id-drittijiet individwali u l-libertajiet fundamentali 

jridu jiġu garantiti, b'mod partikolari l-integrità umana (fiżika u mentali), id-dinjità 

umana u l-identità. Il-preminenza tal-bniedem fuq l-interess uniku tax-xjenza jew tas-

soċjetà; 

b) Il-bniedem huma aġenti responsabbli. Il-leġiżlaturi għandhom jiżguraw li teknoloġiji 

emerġenti jkunu konformi mal-liġijiet eżistenti u mad-drittijiet fundamentali; 

c) Ir-robots u l-intelliġenza artifiċjali huma prodotti li għandhom jiġu ddisinjati b'mod li 

jkunu sikuri, siguri u tejbin għall-iskop tagħhom, bl-istess mod bħal prodotti oħra; 

d) Ir-robots u l-intelliġenza artifiċjali jiġu oġġetti manifatturati. M'għandhomx ikunu 

ddisinjati b'mod qarrieqa biex jisfruttaw utenti vulnerabbli; minflok, in-natura tagħhom 

bħala magni għandha tkun trasparenti; 

e) Għandha tinħatar persuna li jkollha responsabbiltà legali għal robot jew sistema ta' 

intelliġenza artifiċjali. Fil-każ ta' negliġenza gravi fir-rigward tas-sigurtà u s-sikurezza, 

il-manifatturi għandhom jinżammu responsabbli anki fejn il-ftehimiet tal-utenti jinkludu 

klawsoli ta' nuqqas ta' responsabbiltà; 

16. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi inkluż il-pubbliku fil-proċess ta' żvilupp tal-IA; jistieden lill-

Kummissjoni, għalhekk, tippubblika kwalunkwe algoritmi, għodod u teknoloġija li 

huma ffinanzjati jew kofinanzjati mill-pubbliku bħala sors miftuħ; 

17. Jenfasizza li fejn ir-riskji jirriżultaw bħala element inevitabbli u integrali tar-riċerka 

dwar l-IA, għandhom jiġu żviluppati u rispettati protokolli robusti ta' valutazzjoni u 
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ġestjoni tar-riskju, filwaqt li jitqies li r-riskju ta' ħsara ma għandux ikun akbar minn dak 

li wieħed jiltaqa' miegħu fil-ħajja ordinarja (jiġifieri n-nies m'għandhomx ikunu esposti 

għal riskji ikbar jew addizzjonali għal dawk li huma esposti għalihom fl-istili ta' ħajja 

normali tagħhom). 
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