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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 ir 3 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 10, 19, 21 ir 
167 straipsnius,

– atsižvelgdamas į SESV 20 ir 227 straipsniuose ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 44 straipsnyje įtvirtintą teisę teikti peticijas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 22 straipsnius,

– atsižvelgdamas į ES sutarties preambulę,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolą Nr. 12 ir Europos 
regioninių arba mažumų kalbų chartiją,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią 
vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės1 (Rasinės lygybės direktyva),

– atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos Direktyvą 2000/78/EB, nustatančią 
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus2 (Vienodo 
požiūrio užimtumo srityje direktyva),

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas)3 (BDAR), ir į 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių 
vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuria panaikinamas Tarybos 
pamatinis sprendimas 2008/977/TVR4,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos žaliasis kursas“,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 

1  OL L 180, 2000 7 19, p. 22.
2  OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
3  OL L 119, 2016 5 4, p. 1.
4  OL L 119, 2016 5 4, p. 89.
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dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų5,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 22 d. priimtą EBPO tarybos rekomendaciją dėl 
dirbtinio intelekto,

A. kadangi vadinamąjį dirbtinį intelektą, robotiką ir susijusias technologijas kuria ir 
projektuoja žmonės ir jų sprendimus lemia potenciali technologijos nauda visuomenei;

B. kadangi algoritmų atskaitomybė turėtų reikšti techninių ir veiklos priemonių 
įgyvendinimą siekiant užtikrinti skaidrumą, aiškiai nustatytus atsakomybės ryšius, 
nediskriminavimą automatizuotai priimant sprendimus arba apskaičiuojant asmens 
elgesio tikimybę; kadangi, užtikrinant skaidrumą, asmenims turėtų būti teikiama svarbi 
informacija apie taikomą logiką, svarbą ir numatomas pasekmes; kadangi šis 
skaidrumas turėtų apimti informaciją apie duomenis, naudojamus apmokant dirbtinį 
intelektą, ir sudaryti galimybę asmenims suprasti ir stebėti jiems poveikį darančius 
sprendimus;

C. kadangi kyla rimtų abejonių, susijusių su tuo, kad dabartinė ES teisinė sistema, įskaitant 
vartotojų teisės acquis, produktų saugą ir rinkos priežiūros teisės aktus, taip pat kovos 
su diskriminacija teisės aktus, ne visada atitinka tikslą veiksmingai šalinti riziką, kurią 
sukelia dirbtinis intelektas, robotika ir susijusios technologijos;

D. kadangi dirbtinis intelektas, robotika ir susijusios technologijos gali sukelti rimtų 
pasekmių materialioms ir nematerialioms asmenų, grupių ir visos visuomenės 
gėrybėms, ir šios pavienės ir kolektyvinės neigiamos pasekmės turi būti aptartos 
atsakomosiose teisėkūros priemonėse;

E. kadangi valdymo klausimai, susiję su dirbtinio intelekto diegimu viešajame sektoriuje, 
turi būti tinkamai išspręsti atsižvelgiant į poveikį demokratijai, ypač demokratiniam 
legitimumui, atskaitomybei, prasmingam visuomenės dalyvavimui ir priežiūrai;

F. kadangi duomenų analizė ir dirbtinis intelektas daro vis didesnį poveikį piliečiams 
prieinamai informacijai; kadangi tokios technologijos, jeigu jomis naudojamasi 
netinkamai, gali kelti pavojų pagrindinėms teisėms į informaciją, taip pat žiniasklaidos 
laisvei ir pliuralizmui;

G. kadangi etinės gairės, pvz., Aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto klausimais 
priimti principai, yra tinkamas išeities taškas, tačiau to nepakanka norint užtikrinti, kad 
įmonės elgtųsi sąžiningai ir garantuotų veiksmingą asmenų apsaugą;

1. pabrėžia, kad su dirbtiniu intelektu susijusios perspektyvos ir galimybės gali būti tikrai 
naudingos piliečiams, viešajam bei privačiajam sektoriams, akademikams ir mokslinei 
bendruomenei tik tuo atveju, jeigu visuomenės pasitikėjimas šiomis technologijomis 
bus užtikrintas griežtu pagrindinių teisų laikymusi, nepažeidžiant galiojančių ES 
duomenų apsaugos teisės aktų, ir teisiniu tikrumu visų susijusių veikėjų atžvilgiu; 
pabrėžia, kad asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas tik vadovaujantis vienu iš 
teisinių pagrindų, išdėstytų Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnyje; mano, kad 
skaidrumas ir tinkamas susijusių asmenų informavimas yra itin svarbūs siekiant 

5 OL C 252, 2018 7 18, p. 239.
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užtikrinti visuomenės pasitikėjimą ir fizinių asmenų teisių apsaugą;

2. pažymi, kad galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant griežtus mokslinius, 
etinius ir teisinius standartus, ir demokratinės priežiūros metodų laikymasis yra labai 
svarbūs siekiant užtikrinti pasitikėjimą su dirbtiniu intelektu susijusiais sprendimo 
būdais ir jų patikimumą; be to, pabrėžia, kad informacija, kurią atskleidžia dirbtinis 
intelektas, nėra nešališka bet kokio dalyko apžvalga ir ji patikima tik tiek, kiek galima 
remtis duomenimis, kuriais ji pagrįsta; atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis prognozių 
analize, pagrįsta dirbtiniu intelektu, būtų galima nustatyti statistinę tikimybę, todėl ji ne 
visada tiksliai prognozuoja fizinio asmens elgesį; todėl pabrėžia, kad būtini griežti 
moksliniai, etiniai ir teisiniai standartai norint valdyti duomenų rinkimą ir vertinti tokios 
dirbtinio intelekto analizės rezultatus;

3. mano, kad bet kokia dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų kūrimo, 
diegimo ir naudojimo etikos principų reglamentavimo sistema turėtų visapusiškai 
atitikti ES pagrindinių teisių chartiją, taigi turėtų būti gerbiamas žmogaus orumas, 
savarankiškumas ir asmens apsisprendimas, užkertamas kelias žalai, skatinamas 
sąžiningumas, įtrauktis ir skaidrumas, naikinamas šališkumas ir diskriminacija, įskaitant 
kovą su mažumų diskriminacija, taip pat turėtų būti laikomasi ir paisoma principų, 
pagal kuriuos ribojamas neigiamas naudojamos technologijos išorinis poveikis, 
technologijos yra paaiškinamos ir užtikrinama, kad technologijos teiktų naudą 
žmonėms, o ne juos pakeistų arba priimtų sprendimus vietoje jų, siekiant galutinio 
tikslo kiekvienam žmogui užtikrinti didesnę gerovę;

4. atkreipia dėmesį į asimetriją tarp dirbtinio intelekto technologijas diegiančių ir su jomis 
sąveikaujančių bei jas naudojančių subjektų; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad piliečių 
pasitikėjimas dirbtiniu intelektu gali būti grindžiamas tik standartizuotąja ir integruotąja 
etikos sistema, kuria užtikrinama, kad bet koks pradėtas naudoti dirbtinis intelektas 
visapusiškai gerbtų ir atitiktų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Sąjungos 
teisę ir Sutartis; mano, kad tai turėtų atitikti atsargumo principą, kuriuo grindžiami ES 
teisės aktai, ir turėtų būti bet kokios dirbtinio intelekto sistemos pagrindas; šiuo 
atžvilgiu ragina sukurti aiškų ir nuoseklų valdymo modelį, kuris sudarytų sąlygas 
įmonėms ir inovatoriams toliau kurti dirbtinį intelektą, robotiką ir susijusias 
technologijas; 

5. ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares nustatyti etinį reikalavimą didinti visuomenės 
informuotumą apie riziką ir galimybes, susijusias su dirbtinio intelekto naudojimu;

6. mano, kad dabartinė Sąjungos teisinė sistema, visų pirma susijusi su apsauga ir 
privatumu bei asmens duomenimis, turės būti visapusiškai taikoma dirbtiniam 
intelektui, robotikai ir susijusioms technologijoms, ji turės būti reguliariai peržiūrima, 
tikrinama ir prireikus atnaujinama, siekiant veiksmingai kovoti su rizika, kurią kelia 
dirbtinis intelektas, robotika ir susijusios technologijos, ir todėl galėtų būti tikslinga ją 
papildyti tvirtais pagrindiniais etikos principais; atkreipia dėmesį į tai, kad tais atvejais, 
kai būtų per anksti priimti teisės aktus, reikėtų pasitelkti privalomos teisinės galios 
neturinčias priemones; 

7. tikisi, kad Komisija, atsižvelgdama į baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto, patikimą etinę 
reglamentavimo sistemą įtrauks į būsimą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
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akto, įskaitant saugumo, atsakomybės ir pagrindinių teisių aspektus, kuriais sukuriamos 
didžiausios įmanomos galimybės ir kuo labiau sumažinama dirbtinio intelekto 
technologijų keliama rizika; tikisi, kad būsimame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto bus numatyti politiniai sprendimo būdai, skirti pagrindinei pripažintai 
dirbtinio intelekto keliamai rizikai pašalinti, be kita ko, įskaitant etišką didžiųjų 
duomenų rinkimą ir naudojimą, algoritmų skaidrumo ir algoritminio šališkumo 
problemą; ragina Komisiją parengti dirbtinio intelekto technologijos ženklinimo 
kriterijus ir rodiklius siekiant skatinti skaidrumą, aiškumą ir atskaitomybę, taip pat 
skatinti kūrėjus imtis papildomų atsargumo priemonių; pabrėžia, kad reikia investuoti į 
netechninių disciplinų, pritaikytų socialiniam kontekstui, integravimą į dirbtinio 
intelekto mokslo darbus ir mokslinius tyrimus;

8. primena, kad dirbtinis intelektas, priklausomai nuo to, kaip jis kuriamas, naudojamas ir 
taikomas, gali sukurti ir sustiprinti šališkumą, be kita ko, pagrindiniams duomenų 
rinkiniams būdingą šališkumą, ir taip lemti įvairių formų automatizuotą diskriminaciją, 
įskaitant netiesioginę diskriminaciją, visų pirma susijusią su panašių savybių turinčių 
asmenų grupėmis; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis visų įmanomų priemonių 
siekiant išvengti tokio šališkumo ir užtikrinti visapusišką pagrindinių teisių apsaugą;

9. pažymi, kad dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų sritis yra stebėtinai 
vienoda ir joje trūksta įvairovės; pripažįsta poreikį užtikrinti, kad grupės, kurios 
projektuoja, kuria, testuoja, palaiko, diegia ir perka šias sistemas, atsižvelgtų į jų ir 
apskritai visuomenės įvairovę, siekiant užtikrinti, kad į šias technologijas atsitiktinai 
nebūtų integruotas „šališkumo“ aspektas;

10. laikosi nuomonės, kad veiksmingas tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir etikos 
standartai gali būti užtikrinti tik tuo atveju, jei visi suinteresuotieji subjektai įsipareigoja 
užtikrinti, kad būtų paisoma žmogiškojo veiksnio ir priežiūros, techninio patikimumo ir 
saugos, skaidrumo ir atskaitomybės, įvairovės, nediskriminavimo ir teisingumo, 
visuomenės ir aplinkos gerovės ir įsipareigoja laikytis nustatytų privatumo, duomenų 
valdymo ir duomenų apsaugos principų, visų pirma įtvirtintų Reglamente (ES) 
2016/679 (BDAR);

11. ragina laikytis rizika grindžiamo ir į ateitį orientuoto požiūrio į dirbtinio intelekto, 
robotikos ir susijusių technologijų reguliavimą, įskaitant technologijų atžvilgiu 
neutralius standartus visuose sektoriuose, prireikus nustatant konkretiems sektoriams 
skirtus standartus; tvirtai tiki, kad, siekiant išvengti susiskaidymo, visiems, ketinantiems 
Sąjungoje kurti ar naudoti dirbtinio intelekto taikomąsias programas, turėtų būti taikoma 
visoje ES veikianti etikos sistema; ragina Sąjungą skatinti tvirtą ir skaidrų viešojo ir 
privačiojo sektorių bendradarbiavimą ir dalijimąsi žiniomis siekiant sukurti geriausią 
patirtį ir nustatyti ypač rizikingas dirbtinio intelekto taikomąsias programas;

12. skatina savanoriškai laikytis įmonių skaitmeninės atsakomybės; Sąjunga turėtų remti 
korporacijas, kurios nusprendžia savo įmonėse naudoti skaitmenines technologijas ir 
dirbtinį intelektą, laikydamosi etikos standartų; Sąjunga turėtų skatinti korporacijas 
aktyviau kurti įmonių platformą, kurioje jos dalytųsi savo patirtimi etinio 
skaitmeninimo srityje, taip pat koordinuoti dalyvaujančių įmonių veiksmus ir 
strategijas;
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13. pabrėžia, kad tarpusavyje susieto dirbtinio intelekto ir robotikos tinklų apsauga yra 
svarbi ir turi būti imtasi griežtų priemonių siekiant užkirsti kelią saugumo pažeidimams, 
duomenų nutekėjimui, duomenų užkrėtimui, kibernetiniams išpuoliams ir netinkamam 
asmens duomenų naudojimui ir kad siekiant šio tikslo reikia, jog atitinkamos agentūros, 
įstaigos ir institucijos Europos ir nacionaliniu lygmenimis dirbtų kartu ir 
bendradarbiautų su galutiniais šių technologijų naudotojais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares užtikrinti, kad kuriant ir diegiant dirbtinio intelekto technologijas visada būtų 
laikomasi Europos vertybių ir gerbiamos pagrindinės teisės, siekiant užtikrinti ES 
skaitmeninės infrastruktūros saugumą ir atsparumą;

14. šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2019/881 dėl ENISA ir Kibernetinio saugumo akto nuostatas, visų pirma į ENISA 
vaidmenį skatinant visuomenės informavimą ir ugdymo kampanijas, skirtas galutiniams 
naudotojams, įskaitant potencialias kibernetines grėsmes ir nusikalstamą veiklą 
internete, ir skatinant esmines duomenų apsaugos priemones; šiuo atžvilgiu pripažįsta 
ES agentūros pridėtinę vertę;

15. pažymi, kad piktavališkas dirbtinio intelekto naudojimas gali kelti pavojų mūsų 
demokratijos vertybėms ir pagrindinėms Europos Sąjungos piliečių teisėms; ragina 
Komisiją pasiūlyti sistemą, kurią taikant būtų baudžiami tie asmenys, kurie, naudodami 
šią technologiją, iškraipo tikrovės suvokimą rengdami dezinformacijos kampanijas arba 
kurie provokuoja kibernetinius išpuolius siekdami pažeisti skaitmeninį kibernetinį 
saugumą;

16. pažymi, kad dirbtinis intelektas, robotika ir susijusios technologijos teisėsaugos ir sienų 
kontrolės srityje galėtų padidinti visuomenės saugą ir saugumą, tačiau taip pat turėtų 
būti vykdoma visapusiška ir griežta visuomenės kontrolė ir užtikrinamas kuo didesnis 
skaidrumas tiek atskirų taikomųjų programų rizikos vertinimo, tiek bendros dirbtinio 
intelekto, robotikos ir susijusių technologijų naudojimo teisėsaugos ir sienų kontrolės 
srityje apžvalgos požiūriu;  mano, kad šios technologijos kelia didelę etinę riziką, į kurią 
reikia tinkamai atsižvelgti, turint omenyje galimą neigiamą poveikį asmenims, ypač jų 
teisėms į privatumą, duomenų apsaugą ir nediskriminavimą; pabrėžia, kad netinkamai 
jas naudojant gali kilti tiesioginė grėsmė demokratijai ir kad jas diegiant ir naudojant 
turi būti laikomasi proporcingumo ir būtinumo principų, Pagrindinių teisių chartijos, 
taip pat atitinkamų antrinės Sąjungos teisės aktų, pvz., ES duomenų apsaugos taisyklių; 
pabrėžia, kad priimant sprendimus dirbtinis intelektas niekada neturėtų pakeisti žmonių; 
sprendimai, pavyzdžiui, užstatas ar lygtinis paleidimas, išklausymas teisme, arba 
sprendimai, grindžiami tik automatizuotu duomenų tvarkymu, sukeliantys teisines 
pasekmes asmenims arba turintys jiems didelį poveikį, visada turi būti priimami žmogui 
atliekant prasmingą vertinimą ir priimant sprendimą;

17. perspėja, kad, atsižvelgiant į teisėsaugos institucijų priimamų sprendimų ir taikomų 
priemonių, įskaitant duomenų tvarkymą ir dirbtinį intelektą, intervencinį pobūdį, taip 
apribojant piliečių gyvenimą ir teises, reikia būti labai atsargiems, siekiant užkirsti kelią 
neteisėtai diskriminacijai ir tikslingai veiklai tam tikrų asmenų arba žmonių grupių, taip 
pat asmenų, kurie, atrodo, apibūdinami remiantis konkrečiomis savybėmis, atžvilgiu, 
remiantis rase, odos spalva, etnine arba socialine kilme, genetiniais požymiais, kalba, 
religija arba tikėjimu, politiniais arba bet kokiais kitais įsitikinimais, turtu, gimimu, 
negalia, amžiumi, lytimi, lyties raiška arba tapatybe, seksualine orientacija, gyventojo 
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statusu, sveikata arba priklausymu tautinei mažumai, nes tai dažnai tampa etninio 
profiliavimo arba intensyvesnės teisėsaugos institucijų policinės veiklos pagrindu; 
ragina tinkamai parengti pagrindinius duomenų rinkėjus ir iš dirbtinio intelekto gautos 
informacijos naudotojus;

18. atkreipia dėmesį į tai, kad šių technologijų suteikiamą galimybę naudoti asmens 
duomenis ir ne asmens duomenis siekiant skirstyti asmenis į kategorijas ir itin tiksliai 
auditorijai adresuoti pranešimus, nustatyti asmenų pažeidžiamumą arba panaudoti 
tikslias prognozavimo žinias turi atsverti veiksmingai užtikrinami duomenų apsaugos ir 
privatumo principai, pvz., duomenų kiekio mažinimo principas, teisė nesutikti su 
profiliavimu ir atlikti asmens duomenų kontrolę, teisė gauti sprendimo, grindžiamo 
automatizuotu duomenų tvarkymu, paaiškinimą, integruotoji privatumo apsauga, taip 
pat proporcingumo, būtinumo ir griežtai nustatyto tikslo ribojimo principai; atkreipia 
dėmesį į tai, kad tam tikri kriminologinio prognozavimo modeliai yra palankesni 
privatumui, palyginti su kitais modeliais, pvz., kai tikimybiniai spėjimai daromi dėl 
vietų arba įvykių, o ne pavienių asmenų, tačiau paaiškėjo, kad kriminologinio 
prognozavimo sistemos dar labiau sustiprina policinę veiklą, pagrįstą dabartiniais 
subjektyviais įsitikinimais, pvz., rasinis profiliavimas, arba priklausymu migrantams 
arba darbo klasei, net jeigu tai nėra susiję su konkrečiais nusikalstamumo lygiais;

19. pabrėžia, kad piliečiai turi teisę pasitikėti savo naudojama technologija ir kitų 
naudojama technologija; pabrėžia, kad dirbtinis intelektas ir robotika nėra apsaugoti nuo 
klaidų, ir todėl pabrėžia, kad svarbu turėti teisę į paaiškinimą, kai dėl asmenų priimami 
algoritmais pagrįsti sprendimai, taip pat būtina, kad algoritmai būtų skaidrūs, nes 
skaidrumas, susijęs su pagrindiniu algoritmo principu, yra labai svarbus nukentėjusiems 
asmenims, siekiant visapusiškai apsaugoti jų pagrindines teises; mano, kad teisės aktų 
leidėjai turi svarstyti sudėtingą atsakomybės klausimą ir kad atsakomybė už visas 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas visada turėtų tekti fiziniam ar juridiniam 
asmeniui; 

20. pažymi, kad dirbtinis intelektas, robotika ir susijusios technologijos yra visuotinės 
technologijos ir kad šiuos standartus reikia pritaikyti pasauliniu lygmeniu, siekiant 
užtikrinti, kad ateityje jie būtų kuriami paisant Europos vertybių ir etikos standartų; 
ragina Komisiją dalyvauti tarptautiniame forume dirbtinio intelekto diplomatijos 
klausimais kartu su panašiai mąstančiais partneriais, pvz., Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis, G7, G20 ir EBPO, ir nustatyti bendrus dirbtinio intelekto, robotikos ir 
susijusių technologijų plėtojimo etinius standartus ir gaires;

21 pažymi, kad reikia nustatyti aiškią dirbtinio intelekto naudojimo socialinių tinklų 
platformose sistemą, nes to reikalaujama atsižvelgiant į naudojamų algoritmų 
skaidrumo reikalavimus ir jų kalibravimą, kad būtų užkirstas kelias pertekliniam turinio 
pašalinimui ir bet kokiai interneto filtravimo arba cenzūros formai;

22 pažymi, kad dirbtinis intelektas gali būti naudojamas siekiant manipuliuoti asmeninėmis 
ir audiovizualinėmis savybėmis, dažnai vadinamomis sintetine vaizdo sankaita; 
primena, kad šis metodas gali būti naudojamas manipuliuojant rinkimais, skleidžiant 
dezinformaciją ir vykdant kitus nepageidaujamus veiksmus; todėl prašo Komisijos 
panaudoti savo etinę reglamentavimo sistemą ir nustatyti prievolę visais atvejais, kai 
pateikiama sintetine vaizdo sankaita pagrįsta medžiaga arba bet kokie kiti realistiškai 
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pagaminti dirbtiniai vaizdo įrašai, nurodyti, kad tai nėra originalas ir griežtai riboti jų 
naudojimą rinkimų tikslais;

23. siūlo sukurti ekspertų centrą, kuriame Sąjungos lygmeniu dirbtų mokslininkai, tyrėjai, 
pramonės atstovai ir pavieniai ekspertai tokioje agentūroje arba bendradarbiaudami su 
ja, siekiant skatinti keitimąsi žiniomis ir technine kompetencija, ir palengvinti 
bendradarbiavimą ES ir už jos ribų;

24. primena kalbų ir kultūros įvairovės svarbą; todėl ragina Komisiją neleisti, kad jos etikos 
reglamentavimo sistemoje dirbtinio intelekto algoritmais būtų mažinama ši įvairovė ir 
toliau suteikti prieigą prie paties įvairiausio turinio, kuriame nedominuotų viena kalba 
ir (arba) kultūrinis modelis, ir pasmerkti bet kokius bandymus algoritmais apriboti šią 
įvairovę ir siūlyti tik turinį, atitinkantį kai kuriuos jau esamus modelius, arba kuris 
galėtų veikti kaip „informacinis getas“, užkertantis kelią prieigai prie didesnės 
įvairovės;

25. rekomenduoja, kad Komisija pademonstruotų, kad ji aiškiai peržiūrėjo, įvertino ir 
patikslino savo koordinuotą dirbtinio intelekto planą, kad išspręstų rimto dirbtinio 
intelekto poveikio pagrindinėms teisėms klausimus ir aprašytų, kaip tokia rizika bus 
mažinama ES teisėkūros srityje ir įgyvendinant valstybių narių nacionalines strategijas.



PE652.296v02-00 10/11 AD\1213879LT.docx

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 22.9.2020

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

55
5
7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando 
Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile 
Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim 
Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna 
Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus 
Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej 
Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, 
Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter 
Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando 
López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier 
Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Paulo 
Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit 
Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa 
Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom 
Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena 
Yoncheva

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Delara Burkhardt, Gwendoline Delbos-Corfield, Kostas Papadakis, Kris 
Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Rob Rooken, Paul Tang, 
Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 
dalis)

Isabel Benjumea Benjumea



AD\1213879LT.docx 11/11 PE652.296v02-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

55 +
EPP Magdalena Adamowicz, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena 

Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, 
Nadine Morano, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina 
Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Paul Tang, 
Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache 

ID Peter Kofod

GREENS/EFA Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba I 
Giner, Tineke Strik

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI Laura Ferrara

5 -
EUL/NGL Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego

NI Kostas Papadakis

7 0
ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR Rob Rooken

NI Milan Uhrík

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


