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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 (Lygių 
galimybių 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, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“,

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją su 

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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rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų5,

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

– atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl autonominių 
ginklų sistemų6,

A. kadangi vadinamąjį dirbtinį intelektą, robotiką ir susijusias technologijas kuria ir 
projektuoja žmonės ir jų sprendimai lemia technologijos naudos visuomenei potencialą;

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

1. Pripažįsta dirbtinio intelekto (DI) plėtojimo, diegimo ir naudojimo atveriamas 
galimybes ir keliamas grėsmes tiek Europos Sąjungos vidaus, tiek ES išorės santykių 
saugumo srityse; atkreipia dėmesį į tai, kad daugelis valstybių narių DI naudoja ir 
civilinėms, ir karinėms reikmėms, ir pabrėžia, jog svarbu, kad ES atliktų svarbų ir 
tinkamą vaidmenį būsimose tarptautinėse diskusijose šiuo klausimu;

2. atkreipia dėmesį į kai kurių valstybių narių jau padarytą pažangą DI reglamentavimo 
srityje; pabrėžia, kad svarbu laikytis bendrą ES požiūrio, kuris suvienodintų teisinę 
padėtį visose valstybėse narėse ir suteiktų teisinį tikrumą tiems, kurie plėtoja ir diegia 
DI;

3. pabrėžia, kad plėtojant, diegiant, naudojant ir valdant DI privaloma gerbti pagrindines 
ES sutartyse įtvirtintas teises, vertybes ir laisves, ir ragina valstybes nares nediegti 
didelės rizikos DI sistemų, kurios kelia grėsmę pagrindinėms žmogaus teisėms; 
atkreipia dėmesį į Komisijos paskelbtą baltąją knygą dėl dirbtinio intelekto ir ragina 
išsamiau ištirti, kaip valstybinės institucijos ir Europos Sąjungos agentūros, įstaigos ir 
institucijos naudoja DI;

4. pabrėžia, jog, siekdama pasinaudoti DI suteikiamomis galimybėmis, ES turėtų 
patvirtinti tinkamą sistemą, kad būtų sumažinta rizika, užtikrintas etiškas DI naudojimas 
ir užkirstas kelias jo naudojimui piktavališkais tikslais; mano, kad tokioje sistemoje 
turėtų būti aiškiai apibrėžta tinkama atsakomybės, atskaitomybės, saugumo ir 
atsekamumo tvarka; pabrėžia, kad svarbu, jog ES padėtų plėtoti labai reikalingas 
investicijas ir vystyti duomenų infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir bendras etikos 
normas;

5. pabrėžia, kad kuriant tarptautinę teisinę ir etinę sistemą, reglamentuojančią DI srities 
mokslinius tyrimus ir DI plėtojimą, kūrimą, naudojimą ir techninę priežiūrą, ir kuri būtų 
grindžiama žmogaus teisių principais ir neutralizuotų bei nuslopintų potencialias 
grėsmes, ES turi imtis lyderės vaidmens; mano, kad būtina sukurti aiškią ir teisingą 
tarptautinę tvarką, pagal kurią būtų priskiriama teisinė atsakomybė už neigiamus šių 
pažangių skaitmeninių technologijų sukeltus padarinius; pabrėžia, kad visų pirma turi 

5 OL C 252, 2018 7 18, p. 239.
6 OL C 433, 2019 12 23, p. 86.
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būti siekiama užkirsti kelią tokioms pasekmėms;

6. ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas moksliniams tyrimams ir diskusijoms apie 
DI naudojimo galimybes teikiant pagalbą nelaimės atveju, užkertant kelią krizėms ir 
puoselėjant taiką;

7. atkreipia dėmesį į akivaizdžią riziką, kylančią žmonėms priimant sprendimus, kai 
remiamasi tik mašinų generuojamais duomenimis, profiliais ir rekomendacijomis; 
atkreipia dėmesį į tai, kad į bendrą DI sistemų struktūrą taip pat reikėtų įtraukti.. aiškios 
žmogaus vykdomos stebėsenos ir priežiūros gairės; ragina nustatyti su DI 
taikomosiomis programomis susijusias skaidrumo ir paaiškinamumo prievoles ir 
apibrėžti žmogaus įsikišimo būtinybę, taip pat imtis kitų priemonių, pavyzdžiui, 
nepriklausomo audito ir specialaus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis siekiant 
padėti laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų vykdymą; pabrėžia, kad, siekiant prižiūrėti, 
kaip valstybės institucijos arba kariuomenė naudojasi didelės rizikos DI taikomosiomis 
programomis, tokius auditus periodiškai turėtų atlikti nepriklausomos įstaigos; 

8. pažymi, kad susirūpinimą kelia tai, jog netinkamai sukurtas ir išplėtotas DI gali lemti 
šališkumą ir diskriminaciją; įsipareigoja rasti reguliavimo ir politikos sprendimus, 
kuriais būtų užtikrinta, kad naudojantis esamomis ir besiformuojančiomis 
technologijomis diskriminacija būtų ne didinama, o, priešingai, panaikinta;

9. pabrėžia, kad prognozių rengimas remiantis duomenimis, gautais apdorojant duomenis, 
jais dalijantis, prieinant prie jų ir juos naudojant, turi būti reglamentuojami laikantis 
kokybės, vientisumo, skaidrumo, saugumo, privatumo ir kontrolės reikalavimų; 
pabrėžia, kad plėtojant, diegiant ir naudojant DI, robotiką ir susijusias technologijas 
reikia laikytis ES duomenų apsaugos ir privatumo teisinės sistemos, taip siekiant 
padidinti piliečių saugumą ir pasitikėjimą šiomis technologijomis;

10. mato, kad DI taikomosios programos sparčiai plėtojamos unikalių savybių, pavyzdžiui, 
veido bruožų, judesių ir elgesio atpažinimo srityje; įspėja dėl problemų, susijusių su 
privatumo, nediskriminavimo ir asmens duomenų apsaugos pažeidimais, padaromais 
naudojant automatinio atpažinimo taikomąsias programas;

11. pabrėžia, kad pagal BDAR draudžiama dėl fizinio asmens priimti sprendimus, kurie 
grindžiami tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir kurie turi 
neigiamą teisinį poveikį duomenų subjektui arba šiam asmeniui daro didelį poveikį, 
išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, kurioje 
nustatytos tinkamos duomenų subjekto teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsaugos 
priemonės;

12. ragina taikyti paaiškinamus algoritmus, užtikrinti skaidrumą ir reguliavimo priežiūrą 
tais atvejais, kai valdžios institucijos naudoja DI, ir, prieš valdžios institucijoms 
pradedant diegti DI technologijas pasitelkiančias priemones, atlikti poveikio vertinimus; 
ragina Komisiją ir Europos duomenų apsaugos valdybą paskelbti gaires, 
rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius, siekiant tiksliau apibrėžti 
profiliavimu ir DI naudojimu grindžiamų sprendimų, kuriuos priima valdžios 
institucijos, kriterijus ir sąlygas;

13. ragina tarptautiniu lygmeniu taikyti skaidrias ir riziką mažinančias priemones karinių DI 
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technologijų kūrimo ir naudojimo srityje, ypatingą dėmesį skiriant teritorinio 
vientisumo ir nesikišimo bei jėgos naudojimo principams; pabrėžia, kad ES DI 
sistemoje sprendžiant teisinius ir etinius klausimus svarbu atsižvelgti į karinius 
aspektus; primena savo poziciją dėl autonominių mirtinų ginklų sistemų kūrimo, 
gaminimo ir naudojimo draudimo; apgailestauja, kad pasauliniu mastu nėra išsamios 
tvarkos dėl tokių ginklų naudojimo;

14. pažymi, kad tam tikros DI technologijos suteikia galimybę precedento neturinčiu mastu 
automatizuoti informacijos apdorojimą ir veiksmus, pavyzdžiui, masinį sekimą 
civilinėje ir karinėje srityje, ir tai kelia grėsmę pagrindinėms teisėms ir sudaro sąlygas 
neteisėtam kišimuisi į šalies suverenitetą; ragina tikrinti masinio sekimo veiklą pagal 
tarptautinę teisę ir teisėsaugos normas; reiškia didelį susirūpinimą dėl kai kurių kuriamų 
asmens privatumą itin pažeidžiančių socialinio reitingavimo taikomųjų programų, nes 
jos kelia didelę grėsmę pagrindinių teisių laikymosi požiūriu; ragina visiškai uždrausti 
masinio socialinio reitingavimo taikymą, kuriuo valdžios institucijos apriboja piliečių 
teises; atsižvelgdamas į tam tikrų privačių subjektų hegemonišką sprendimų galią ir 
turimą kontrolę plėtojant tokias technologijas, ragina didinti tokių privačių subjektų 
atskaitomybę pagal tarptautinę teisę;

15. ragina Komisiją įvertini veido atpažinimo sistemų naudojimo moratoriumo pasekmes ir, 
priklausomai nuo tokio įvertinimo rezultatų, apsvarstyti galimybę paskelbti viešųjų 
institucijų pasitelkiamo tokių sistemų naudojimo viešosiose erdvėse ir švietimui ir 
sveikatos priežiūrai skirtose patalpose moratoriumą, taip pat teisėsaugos institucijų 
pasitelkiamų veido atpažinimo sistemų naudojimo pusiau viešose erdvėse, pavyzdžiui, 
oro uostuose, moratoriumą iki tol, kol bus galima laikyti, kad techniniai standartai 
visiškai atitinka pagrindines teises, gauti rezultatai yra nešališki ir nediskriminaciniai ir 
yra taikomos griežtos apsaugos nuo netinkamo naudojimo priemonės, užtikrinančios, 
kad tokios technologijos yra naudojamos laikantis būtinumo ir proporcingumo principų;

16. mano, kad dirbtinis intelektas, robotika ir susijusios technologijos, įskaitant programinę 
įrangą, algoritmus ir duomenis, kurie naudojami ar kuriami taikant tokias technologijas, 
neatsižvelgiant į jų naudojimo sritį, būtų kuriami užtikrinant saugą ir techninį atidumą;

17. pabrėžia, kad svarbu sudaryti sąlygas tinkamam DI diegimui ir naudojimui; ragina 
valstybes nares suteikti savo civiliniam ir kariniam personalui tinkamus mokymus 
siekiant, kad šis personalas galėtų tiksliai nustatyti diskriminacijos ir šališkumo atvejus 
duomenų rinkiniuose ir tokių atvejų išvengti;

18. pažymi, kad DI naudojimas galėtų atverti daug galimybių kovojant su nusikalstamumu 
ir kibernetiniais nusikaltimais, tačiau kartu turėtų būti toliau taikomas principas „kas 
neteisėta ne internete, yra neteisėta ir internete“;

19. yra labai susirūpinęs dėl sintetinės vaizdo sankaitos technologijų, kurios leidžia sukurti 
vis realistiškesnes nuotraukų, garso ir vaizdo įrašų klastotes, kurios gali būti 
naudojamos šantažui, melagingų naujienų pranešimams kurti arba visuomenės 
pasitikėjimui mažinti ir daryti įtaką visuomenės diskursui; mano, kad tokios praktikos 
gali destabilizuoti šalis, skleisti dezinformaciją ir daryti įtaką rinkimams; todėl ragina 
įpareigoti kūrėjus nurodyti, kad bet kokia sintetinė vaizdo sankaitos medžiaga ar bet 
kokie kiti realistiškai atrodantys sintetiniai vaizdo įrašai nėra originalūs vaizdo įrašai, ir 
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nustatyti griežtus ribojimus, kai jie naudojami rinkimų tikslais, ir griežtas vykdymo 
užtikrinimo priemones; šiuo atveju ragina atlikti tinkamus mokslinius tyrimus siekiant 
užtikrinti, kad kovos su piktavališku DI naudojimu technologijos neatsiliktų nuo tokio 
naudojimo spartos;

20. pabrėžia, kad DI naudojimas teisingumo sistemoje galėtų pagerinti duomenų analizės ir 
rinkimo procesą ir apsaugoti nukentėjusiuosius ir kad tokios galimybės galėtų būti 
nagrinėjamos mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, kartu atliekant poveikio vertinimus, 
visų pirma susijusius su tinkamo proceso apsaugos priemonėmis ir kovos su šališkumu 
bei diskriminacija priemonėmis, taikant atsargumo principą; primena, kad DI nėra 
žmogaus pakaitalas skiriant bausmę ar priimant sprendimus;

21. akcentuoja kibernetinio saugumo svarbą DI, tiek puolimo, tiek gynybos atveju; todėl 
pabrėžia, kad svarbu bendradarbiauti tarptautiniu mastu ir skelbti informaciją apie IT 
saugumo spragas ir jų šalinimą ir tokia informacija dalintis; ragina užtikrinti tarptautinį 
bendradarbiavimą kibernetinio saugumo klausimais siekiant veiksmingai naudoti ir 
diegti DI ir sukurti apsaugos nuo DI netinkamo naudojimo ir kibernetinių išpuolių 
priemones; be to, atkreipia dėmesį į dvejopą IT sistemų (pavyzdžiui, naudojimas 
civilinėms ir karinėms reikmėms) ir DI naudojimo pobūdį ir ragina šių technologijų 
naudojimą veiksmingai reglamentuoti;

22. ragina valstybes nares apsvarstyti būtinybę AI naudojimo srityje numatyti apsaugos 
priemones, tokias kaip profesinės etikos taisyklės; ragina Komisiją, atsižvelgiant į 
galiojančius ES teisės aktus, nustatyti aiškius kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatomi 
įvairūs rizikos laipsniai srityse, kurioms kuriamos ar kuriose diegiamos DI 
technologijos;

23. pabrėžia, kad svarbu tikrinti, kaip didelės rizikos DI technologijos priima sprendimus; 
primena, kad būtina laikytis proporcingumo principo ir išspręsti priežastingumo ir 
atsakomybės klausimus;

24. primena, kad baudžiamosios justicijos srityje svarbu laikytis valdymo, skaidrumo, 
nešališkumo, atskaitomybės, sąžiningumo ir DI ir susijusių technologijų intelektinio 
neliečiamumo principų;

25. ragina valstybes nares įvertinti su DI grindžiamomis technologijomis susijusią riziką 
prieš automatizuojant veiklą, susijusią su valstybės funkcijų vykdymu, ypač teisingumo 
srityje; ragina valstybes nares apsvarstyti būtinybę numatyti apsaugos priemones, 
pavyzdžiui, nuostatas dėl kvalifikuotų specialistų priežiūros ir profesinės etikos 
taisykles.
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