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Amendamentul 1
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea -1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere articolele 2 și 3 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE),

Or. en

Amendamentul 2
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea -1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere articolele 10, 19, 
21 și 167 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

Or. en

Amendamentul 3
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea -1 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere dreptul de a 
adresa petiții, consacrat la articolele 20 
și 227 din TFUE și la articolul 44 din 
Carta drepturilor fundamentale a UE 
(CDFUE),

Or. en
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Amendamentul 4
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea -1 c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere articolele 21 și 22 
din CDFUE,

Or. en

Amendamentul 5
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea -1 d (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere preambulul la 
TUE,

Or. en

Amendamentul 6
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea -1 e (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere Convenția-cadru a 
Consiliului Europei pentru protecția 
minorităților naționale, Protocolul nr. 12 
la Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale și 
Carta europeană a limbilor regionale sau 
minoritare,

Or. en



AM\1207460RO.docx 5/66 PE653.783v01-00

RO

Amendamentul 7
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea -1 f (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere Directiva 
2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 
2000 de punere în aplicare a principiului 
egalității de tratament între persoane, fără 
deosebire de rasă sau origine etnică1a 
(Directiva privind egalitatea rasială),
__________________
1a JO L 180, 19.7.2000, p. 22.

Or. en

Amendamentul 8
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea -1 g (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere Directiva 
2000/78/CE a Consiliului din 27 
noiembrie 2000 de creare a unui cadru 
general în favoarea egalității de tratament 
în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă1a (Directiva 
privind egalitatea de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă și ocuparea 
forței de muncă),
__________________
1a JO L 303, 2.12.2000, p. 16.

Or. en

Amendamentul 9
Sergey Lagodinsky
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Proiect de aviz
Referirea -1 h (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor)1a 
(RGPD) și Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului1b,
__________________
1a JO L 119, 4.5.2016, p. 1.
1b JO L 119, 4.5.2016, p. 89.

Or. en

Amendamentul 10
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea -1 i (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 11 decembrie 2019 către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind Pactul verde 
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european,

Or. en

Amendamentul 11
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea -1 j (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
16 februarie 2017 conținând recomandări 
adresate Comisiei referitoare la normele 
de drept civil privind robotica1a,
__________________
1a JO C 252, 18.7.2018, p. 239.

Or. en

Amendamentul 12
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea -1 k (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere Recomandarea 
Consiliului OCDE referitoare la 
inteligența artificială, adoptată la 22 mai 
2019,

Or. en

Amendamentul 13
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât dezvoltarea și proiectarea 
așa-numitei „inteligențe artificiale”, a 
roboticii și a tehnologiilor conexe sunt 
efectuate de oameni, iar alegerile lor 
determină potențialul tehnologiei de a 
aduce beneficii societății;

Or. en

Amendamentul 14
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)
 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât responsabilitatea în 
materie de algoritmi ar trebui să însemne 
punerea în aplicare a unor măsuri tehnice 
și operaționale care să asigure 
transparența, lanțuri de răspundere clar 
atribuite, nediscriminarea prin luarea de 
decizii automate sau prin calcularea 
probabilităților comportamentului 
individual; întrucât transparența ar trebui 
să le ofere persoanelor informații 
pertinente privind logica utilizată, 
semnificația și consecințele preconizate; 
întrucât aceasta ar trebui să includă 
informații cu privire la datele utilizate 
pentru antrenarea sistemelor de IA și să le 
permită cetățenilor să înțeleagă și să 
monitorizeze deciziile care îi afectează;

Or. en

Amendamentul 15
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Considerentul C (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât există motive serioase de 
îngrijorare cu privire la faptul că actualul 
cadru juridic al UE, inclusiv acquis-ul în 
domeniul dreptului consumatorilor, 
legislația privind siguranța produselor și 
supravegherea pieței, precum și legislația 
privind combaterea discriminării nu sunt 
întotdeauna adecvate pentru a aborda în 
mod eficace riscurile create de inteligența 
artificială, de robotică și de tehnologiile 
conexe;

Or. en

Amendamentul 16
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Considerentul D (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât inteligența artificială, 
robotica și tehnologiile conexe pot avea 
implicații grave pentru bunurile materiale 
și imateriale ale persoanelor, grupurilor și 
societății în ansamblu, iar aceste 
prejudicii individuale și colective trebuie 
să se reflecte în răspunsurile legislative;

Or. en

Amendamentul 17
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Considerentul E (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât aspectele de guvernanță 
legate de implementarea IA în sectorul 
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public trebuie luate în considerare în mod 
corespunzător în ceea ce privește 
implicațiile acesteia pentru democrație, în 
special legitimitatea democratică, 
responsabilitate, implicarea și controlul 
public semnificativ;

Or. en

Amendamentul 18
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Considerentul F (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

F. întrucât analiza datelor și IA au 
un impact din ce în ce mai mare asupra 
informațiilor puse la dispoziția 
cetățenilor; întrucât aceste tehnologii, 
dacă sunt utilizate în mod abuziv, pot 
pune în pericol drepturile fundamentale 
la informație, precum și libertatea și 
pluralismul mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 19
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Considerentul G (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

G. întrucât orientările în materie de 
etică, precum principiile adoptate de 
Grupul de experți la nivel înalt privind 
inteligența artificială, oferă un bun punct 
de plecare, dar nu sunt suficiente pentru a 
asigura faptul că întreprinderile adoptă o 
conduită loială și garantează protecția 
eficace a persoanelor;
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Or. en

Amendamentul 20
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. subliniază faptul că perspectivele 
și posibilitățile oferite de inteligența 
artificială pot fi pe deplin exploatate de 
către cetățeni, de către sectorul public și 
cel privat, de mediul universitar și de 
comunitatea științifică numai atunci când 
încrederea publicului în aceste tehnologii 
este asigurată prin respectarea riguroasă 
a drepturilor fundamentale, prin 
conformitatea cu legislația actuală a UE 
privind protecția datelor și prin existența 
securității juridice pentru toți actorii 
implicați; subliniază că prelucrarea 
datelor cu caracter personal poate fi 
făcută numai în conformitate cu oricare 
dintre temeiurile juridice prevăzute la 
articolul 6 din Regulamentul (UE) 
2016/679; consideră că este esențial ca 
transparența și informarea corectă a 
publicului vizat să fie vitale pentru 
edificarea încrederii publice și pentru 
protecția drepturilor individuale;

Or. en

Amendamentul 21
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul -1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. subliniază că respectarea 
legislației în vigoare privind protecția 
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datelor și existența unor standarde 
științifice, etice și juridice solide, precum 
și a unor metode de supraveghere 
democratică, sunt esențiale pentru a 
asigura încrederea în soluțiile IA și 
fiabilitatea acestora; subliniază, de 
asemenea, că informațiile obținute prin 
IA nu oferă o perspectivă imparțială 
asupra oricărui subiect și au gradul de 
fiabilitate pe care îl au datele însele; 
evidențiază faptul că analiza predictivă 
bazată pe IA poate oferi doar o 
probabilitate statistică și, prin urmare, nu 
poate prezice întotdeauna 
comportamentul individual; subliniază, 
prin urmare, că sunt esențiale standarde 
științifice, etice și juridice stricte pentru a 
gestiona colectarea de date și a evalua 
rezultatele acestor analize ale IA;

Or. en

Amendamentul 22
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că orice cadru etic ar 
trebui să urmărească să respecte 
autonomia omului, să prevină efectele 
nocive, să promoveze echitatea și să 
respecte principiul explicabilității 
tehnologiilor;

1. consideră că dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea inteligenței 
artificiale (IA) și, prin urmare, orice cadru 
etic trebuie să respecte pe deplin 
drepturile, libertățile și valorile 
fundamentale, inclusiv dreptul la viață 
privată, protecția datelor cu caracter 
personal, nediscriminarea și libertatea de 
exprimare și de informare, astfel cum 
sunt consacrate în legislația Uniunii 
privind protecția datelor, și anume 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(RGPD)1a și Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice)1b, în prezent în 
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curs de revizuire, și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; invită 
Comisia să includă în cadrul său etic o 
obligație de transparență, explicabilitate și 
posibilitatea de intervenție umană în 
aplicațiile IA și să se asigure că 
propunerile sale legislative prevăd o 
supraveghere suficientă, asigurarea 
respectării obligațiilor și sancțiuni 
eficiente, audituri independente, teste 
specifice de rezistență și toate celelalte 
mijloace necesare pentru buna 
funcționare a sistemului de control și 
echilibru;

__________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor electronice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Or. en

Amendamentul 23
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că orice cadru etic ar 1. consideră că orice cadru etic ar 



PE653.783v01-00 14/66 AM\1207460RO.docx

RO

trebui să urmărească să respecte 
autonomia omului, să prevină efectele 
nocive, să promoveze echitatea și să 
respecte principiul explicabilității 
tehnologiilor;

trebui să garanteze respectarea 
autonomiei omului, să asigure beneficii 
pentru toți, să prevină efectele nocive și să 
promoveze echitatea, egalitatea și 
transparența; constată că potențialul 
pentru inteligența artificială (IA), 
robotică și tehnologiile conexe care sunt 
cu adevărat etice va intra în mod 
inevitabil în conflict cu orientarea spre 
profit a societăților și a intereselor 
private; subliniază, prin urmare, că un 
cadru etic pentru IA, robotică și 
tehnologiile conexe nu înlocuiește o 
reglementare juridică cuprinzătoare și cu 
caracter obligatoriu a acestora; solicită ca 
proiectul de reglementare juridică 
completă și obligatorie a IA, a roboticii și 
a tehnologiilor conexe de către Uniunea 
Europeană să avanseze fără întârziere;

Or. en

Amendamentul 24
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
Paul Tang, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că orice cadru etic ar 
trebui să urmărească să respecte autonomia 
omului, să prevină efectele nocive, să 
promoveze echitatea și să respecte 
principiul explicabilității tehnologiilor;

1. consideră că există o diferență 
între etică și lege și rolul pe care acestea îl 
joacă în societățile noastre; orice cadru de 
principii etice pentru dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea inteligenței 
artificiale (IA), a roboticii și a 
tehnologiilor conexe ar trebui să 
completeze Carta drepturilor 
fundamentale a UE și, prin urmare, să 
urmărească să respecte demnitatea și 
autonomia omului, să prevină efectele 
nocive, să promoveze echitatea și 
transparența și să respecte principiul 
explicabilității tehnologiilor, precum și să 
garanteze că tehnologiile există pentru a 
servi oamenii, scopul lor final fiind de a 
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crește bunăstarea umană pentru toți;

Or. en

Amendamentul 25
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că orice cadru etic ar 
trebui să urmărească să respecte autonomia 
omului, să prevină efectele nocive, să 
promoveze echitatea și să respecte 
principiul explicabilității tehnologiilor;

1. consideră că orice cadru etic și 
juridic ar trebui să urmărească să respecte 
și să mențină demnitatea umană, 
autonomia și autodeterminarea 
individuală, să prevină efectele nocive, să 
promoveze echitatea și să pună în aplicare 
principiile de explicabilitate, 
interpretabilitate și auditabilitate a 
tehnologiilor, precum și trasabilitatea, 
transparența și accesibilitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 26
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că orice cadru etic ar 
trebui să urmărească să respecte autonomia 
omului, să prevină efectele nocive, să 
promoveze echitatea și să respecte 
principiul explicabilității tehnologiilor;

1. consideră că orice cadru etic ar 
trebui să urmărească să respecte autonomia 
omului, să prevină efectele nocive, să 
promoveze echitatea și incluziunea, în 
special a cetățenilor cu dizabilități, să 
combată discriminarea, inclusiv a 
grupurilor minoritare și să respecte 
principiul explicabilității tehnologiilor;

Or. en
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Amendamentul 27
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că orice cadru etic ar 
trebui să urmărească să respecte 
autonomia omului, să prevină efectele 
nocive, să promoveze echitatea și să 
respecte principiul explicabilității 
tehnologiilor;

1. consideră că orice cadru etic ar 
trebui să respecte pe deplin Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, dreptul Uniunii și tratatele; să 
respecte autonomia omului; să prevină 
efectele nocive; să promoveze echitatea, să 
elimine prejudecățile și discriminarea; și 
să respecte principiul explicabilității;

Or. en

Amendamentul 28
Beata Kempa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că orice cadru etic ar 
trebui să urmărească să respecte autonomia 
omului, să prevină efectele nocive, să 
promoveze echitatea și să respecte 
principiul explicabilității tehnologiilor;

1. consideră că orice cadru etic ar 
trebui să urmărească să respecte autonomia 
omului, să prevină efectele nocive, să 
promoveze echitatea și să respecte 
principiul explicabilității tehnologiilor; 
consideră că tehnologia ar trebui să fie în 
slujba oamenilor și nu să-i înlocuiască 
sau să decidă în locul lor;

Or. pl

Amendamentul 29
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că orice cadru etic ar 
trebui să urmărească să respecte autonomia 
omului, să prevină efectele nocive, să 
promoveze echitatea și să respecte 
principiul explicabilității tehnologiilor;

1. consideră că orice cadru etic ar 
trebui să urmărească să respecte autonomia 
omului, să prevină efectele nocive, să 
promoveze echitatea și să respecte 
principiul neutralității tehnologice și cel al 
explicabilității tehnologiilor;

Or. en

Amendamentul 30
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 1 – liniuța 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- auditurile independente privind 
aplicarea IA ar trebui efectuate anual, 
prin analogie cu sectorul financiar, 
pentru a examina dacă aplicațiile utilizate 
în domeniul IA, precum și sistemul de 
control și echilibru respectă criteriile 
specificate; auditorii trebuie 
supravegheați de o autoritate 
independentă de supraveghere;

Or. en

Amendamentul 31
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că, 
având în vedere caracterul intruziv al 
deciziilor și al măsurilor luate de 
autoritățile de aplicare a legii, inclusiv 
prin intermediul prelucrării datelor și al 
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IA, în ceea ce privește viața și drepturile 
cetățenilor, este necesar un grad maxim 
de precauție pentru a preveni 
discriminarea ilegală și vizarea anumitor 
persoane sau grupuri de persoane, 
definite prin referire la rasă, culoare, 
origine etnică sau socială, caracteristici 
genetice, limbă, religie sau convingeri, 
opinii politice sau de orice altă natură, 
proprietate, naștere, handicap, vârstă, 
gen, exprimare sau identitate sexuală, 
orientare sexuală, statut de reședință, 
sănătate sau apartenență la o minoritate 
națională care face adesea obiectul unor 
profile etnice sau al unor activități 
polițienești mai intense de asigurare a 
respectării legii, precum și persoane care 
se întâmplă să fie definite prin 
caracteristici speciale; solicită să se 
asigure o formare corespunzătoare pentru 
colectorii de date din prima linie și pentru 
utilizatorii de informații rezultate din IA;

Or. en

Amendamentul 32
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că dezvoltarea și 
implementarea IA, a roboticii și a 
tehnologiilor conexe nu ar trebui lăsate 
exclusiv sau preponderent în mâinile 
sectorului privat; subliniază nevoia 
urgentă de a mobiliza atât resursele 
Uniunii, cât și resursele statelor membre 
pentru a acționa în vederea creării unei 
IA, unei robotici și unor tehnologii 
conexe cu adevărat publice, care nu fac 
obiectul unor drepturi de proprietate 
intelectuală și etice, având în vedere că 
IA, în special, este o tehnologie de interes 
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general care stă, și în viitor va sta și mai 
mult, la baza infrastructurii publice și 
sociale critice;

Or. en

Amendamentul 33
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că IA poate duce la 
prejudecăți și, prin urmare, la diferite 
forme de discriminare, de exemplu, pe 
motive de gen, rasă, culoare, origine 
etnică sau socială, trăsături genetice, 
limbă, religie sau convingeri, opinii 
politice sau de altă natură, apartenența la 
o minoritate națională, proprietate, 
naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare 
sexuală; reamintește că trebuie să se 
asigure drepturile tuturor și că acest 
principiu al nediscriminării trebuie să fie 
elementul central al cadrului etic al 
Comisiei;

Or. en

Amendamentul 34
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că dezvoltarea IA, a 
roboticii și a tehnologiilor conexe prezintă 
riscuri pentru drepturile omului, și anume 
pentru protecția vieții private, protecția 
datelor și libertatea de exprimare și de 
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informare, și că, în viitor, poate prezenta 
și alte riscuri, încă necunoscute; solicită 
ca principiul precauției să se afle atât în 
centrul cadrului etic, cât și al celui juridic 
pentru IA;

Or. en

Amendamentul 35
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este important să se 
dezvolte un cadru „de etică implicită și de 
la momentul conceperii”, care să respecte 
pe deplin Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene, dreptul Uniunii și 
tratatele;

eliminat

Or. en

Amendamentul 36
Clare Daly, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-
Sophie Pelletier, Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este important să se 
dezvolte un cadru „de etică implicită și de 
la momentul conceperii”, care să respecte 
pe deplin Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, dreptul Uniunii și 
tratatele;

2. subliniază că este important să se 
dezvolte un cadru „de etică implicită și de 
la momentul conceperii”, care să respecte 
pe deplin Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, dreptul Uniunii și 
tratatele; subliniază că standardele 
europene pentru IA trebuie să se bazeze 
pe principiile eticii digitale, demnității 
umane, respectării drepturilor 
fundamentale, protecției și securității 
datelor; subliniază că este important să se 
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capitalizeze potențialul UE de a crea o 
infrastructură puternică pentru sisteme de 
IA bazate pe standarde înalte în materie 
de date și pe respectarea ființelor umane; 
subliniază că nivelul de risc al oricărui 
sistem de IA ar trebui să fie determinat de 
evaluări de risc specifice, mai degrabă 
decât de criterii largi orientate către 
sectoare; solicită introducerea unei 
evaluări obligatorii a impactului asupra 
drepturilor omului în proiectarea și 
dezvoltarea în curs a fiecărui sistem de 
IA, inclusiv o evaluare a implicațiilor și 
riscurilor societale ale sistemului, precum 
și o prezentare a acțiunilor necesare 
pentru atenuarea acestor riscuri;

Or. en

Amendamentul 37
Kris Peeters, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Roberta Metsola, Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este important să se 
dezvolte un cadru „de etică implicită și de 
la momentul conceperii”, care să respecte 
pe deplin Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, dreptul Uniunii și 
tratatele;

2. subliniază că este important să se 
dezvolte un cadru „de etică implicită și de 
la momentul conceperii”, care să respecte 
pe deplin Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, dreptul Uniunii și 
tratatele; solicită, în acest sens, un model 
de guvernanță clar și coerent, care să le 
permită întreprinderilor să dezvolte în 
continuare inteligența artificială, robotica 
și tehnologiile conexe;

Or. en

Amendamentul 38
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este important să se 
dezvolte un cadru „de etică implicită și de 
la momentul conceperii”, care să respecte 
pe deplin Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, dreptul Uniunii și 
tratatele;

2. subliniază că este important să se 
dezvolte un cadru juridic „de etică 
implicită și de la momentul conceperii”, 
care să garanteze că orice IA dată în 
folosință respectă pe deplin Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, dreptul Uniunii și tratatele; 
consideră că acest lucru este în 
conformitate cu principiul precauției, care 
ghidează legislația UE;

Or. en

Amendamentul 39
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
Paul Tang, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este important să se 
dezvolte un cadru „de etică implicită și de 
la momentul conceperii”, care să respecte 
pe deplin Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, dreptul Uniunii și 
tratatele;

2. subliniază asimetria de putere 
dintre cei care utilizează tehnologiile IA și 
cei care interacționează cu acestea și fac 
obiectul lor; subliniază, în acest context, 
că este important să se dezvolte un cadru 
„de etică implicită și de la momentul 
conceperii”, care să respecte pe deplin 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, dreptul Uniunii și tratatele;

Or. en

Amendamentul 40
Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este important să se 
dezvolte un cadru „de etică implicită și de 
la momentul conceperii”, care să respecte 
pe deplin Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, dreptul Uniunii și 
tratatele;

2. subliniază că este important să se 
dezvolte un cadru „de etică implicită și de 
la momentul conceperii”, care să respecte 
pe deplin Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, dreptul Uniunii și 
tratatele, dar, în același timp, să le ofere 
întreprinderilor și inovatorilor suficient 
spațiu de manevră pentru a continua 
dezvoltarea de noi tehnologii bazate pe 
IA;

Or. en

Amendamentul 41
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este important să se 
dezvolte un cadru „de etică implicită și de 
la momentul conceperii”, care să respecte 
pe deplin Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, dreptul Uniunii și 
tratatele;

2. subliniază că încrederea cetățenilor 
în IA se poate întemeia doar pe un cadru 
etic care să respecte pe deplin Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, dreptul Uniunii și tratatele;

Or. en

Amendamentul 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Uniunea Europeană și 
statele membre să promoveze, ca cerință 
etică, sensibilizarea publicului cu privire 
la riscurile și oportunitățile utilizării IA.
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Or. en

Amendamentul 43
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că va trebui să se 
actualizeze cadrul juridic al Uniunii cu 
principii etice orientative; subliniază că, în 
cazurile în care ar fi prematur să se 
adopte acte juridice, ar trebui folosit un 
cadru juridic neobligatoriu;

3. consideră că cadrul juridic al 
Uniunii, inclusiv acquis-ul în domeniul 
dreptului consumatorilor, legislația 
privind siguranța produselor și 
supravegherea pieței, precum și legislația 
privind combaterea discriminării, va 
trebui actualizat pentru a aborda în mod 
eficace riscurile create de inteligența 
artificială, de robotică și de tehnologiile 
conexe; consideră că orientările în 
materie de etică constituie un bun punct 
de plecare, dar trebuie să se reflecte în 
instrumente legislative cu caracter 
obligatoriu, pentru a se asigura că 
întreprinderile acționează în mod 
echitabil și pentru a garanta în mod 
eficace protecția persoanelor;

Or. en

Amendamentul 44
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
Paul Tang, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că va trebui să se 
actualizeze cadrul juridic al Uniunii cu 
principii etice orientative; subliniază că, în 
cazurile în care ar fi prematur să se adopte 
acte juridice, ar trebui folosit un cadru 
juridic neobligatoriu;

3. consideră că actualul cadru 
legislativ al Uniunii privind protecția vieții 
private și a datelor cu caracter personal se 
aplică pe deplin IA, roboticii și 
tehnologiilor conexe, însă ar fi util să fie 
completat cu orientări etice solide; 
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subliniază că, în cazurile în care ar fi 
prematur să se adopte acte juridice, ar 
trebui folosit un cadru juridic 
neobligatoriu;

Or. en

Amendamentul 45
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că va trebui să se 
actualizeze cadrul juridic al Uniunii cu 
principii etice orientative; subliniază că, în 
cazurile în care ar fi prematur să se 
adopte acte juridice, ar trebui folosit un 
cadru juridic neobligatoriu;

3. consideră că ar putea fi necesar să 
se completeze cadrul juridic al Uniunii cu 
principii etice orientative;

Or. en

Amendamentul 46
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că va trebui să se 
actualizeze cadrul juridic al Uniunii cu 
principii etice orientative; subliniază că, în 
cazurile în care ar fi prematur să se adopte 
acte juridice, ar trebui folosit un cadru 
juridic neobligatoriu;

3. consideră că cadrul juridic al 
Uniunii va trebui să fie flexibil, adaptat 
exigențelor viitorului și actualizat în 
permanență cu principii etice orientative; 
subliniază că, în cazurile în care ar fi 
prematur să se adopte acte juridice, ar 
trebui folosit un cadru juridic 
neobligatoriu;

Or. en
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Amendamentul 47
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că va trebui să se 
actualizeze cadrul juridic al Uniunii cu 
principii etice orientative; subliniază că, în 
cazurile în care ar fi prematur să se adopte 
acte juridice, ar trebui folosit un cadru 
juridic neobligatoriu;

3. consideră că va trebui să se 
revizuiască și să se actualizeze cadrul 
juridic al Uniunii cu principii etice 
orientative; subliniază că, în cazurile în 
care ar fi prematur să se adopte acte 
juridice, ar trebui folosit un cadru juridic 
neobligatoriu;

Or. en

Amendamentul 48
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că lipsa de 
transparență a sistemelor de IA face 
dificilă identificarea și demonstrarea unor 
posibile încălcări ale legilor, inclusiv ale 
dispozițiilor legale care protejează 
drepturile fundamentale; consideră că 
sunt necesare de urgență o examinare și 
orientări privind modul în care cadrele 
Uniunii în domeniul drepturilor omului și 
obligațiile care decurg din acestea pot 
proteja cetățenii în contextul utilizării pe 
scară largă a IA, a roboticii și a 
tehnologiilor conexe; subliniază 
necesitatea de a se evalua dacă cadrul UE 
privind drepturile omului va trebui să fie 
actualizat pentru a face față provocării pe 
care o reprezintă aceste tehnologii 
complexe și emergente;

Or. en
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Amendamentul 49
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. se așteaptă ca, în urma Cărții albe 
privind inteligența artificială, Comisia să 
integreze un cadru etic solid în viitoarea 
propunere legislativă, inclusiv în ceea ce 
privește siguranța, răspunderea, 
drepturile fundamentale și protecția 
datelor, care să maximizeze oportunitățile 
și să minimizeze riscurile tehnologiilor de 
IA;

Or. en

Amendamentul 50
Kris Peeters, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Roberta Metsola, Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să ia în considerare 
elaborarea unui cadru de criterii și 
indicatori pentru etichetarea tehnologiei 
de IA, la care dezvoltatorii ar putea 
participa în mod voluntar, pentru a 
stimula înțelegerea, transparența și 
responsabilitatea și a stimula măsuri de 
precauție suplimentare din partea 
dezvoltatorilor;

Or. en

Amendamentul 51
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier
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Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază necesitatea de a evalua 
modul în care normele UE în vigoare, în 
special cele privind protecția datelor, se 
aplică IA și modul în care poate fi 
asigurată cum se cuvine respectarea 
acestor norme în acest domeniu; invită 
Comisia, statele membre și autoritățile de 
protecție a datelor să identifice 
discriminarea și părtinirea algoritmice și 
să ia toate măsurile posibile pentru a le 
minimiza, precum și să dezvolte un cadru 
etic comun solid pentru prelucrarea 
transparentă a datelor cu caracter 
personal și procesele decizionale 
automatizate care pot orienta utilizarea 
datelor și asigurarea respectării dreptului 
Uniunii în continuare;

Or. en

Amendamentul 52
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. se așteaptă ca viitoarea propunere 
legislativă să includă soluții politice la 
riscurile majore recunoscute ale 
inteligenței artificiale, inclusiv, printre 
altele, în ceea ce privește colectarea și 
utilizarea etică a volumelor mari de date, 
transparența algoritmică și părtinirea 
algoritmică;

Or. en
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Amendamentul 53
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că seturile de date și 
sistemele algoritmice utilizate pentru a 
face clasificări, evaluări și previziuni în 
diferitele etape ale prelucrării datelor în 
dezvoltarea IA, a roboticii și a 
tehnologiilor conexe pot conduce nu 
numai la încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale persoanelor, ci și la un 
tratament diferențiat și o discriminare 
indirectă a grupurilor de persoane cu 
caracteristici similare; solicită să se 
examineze în mod riguros politica și 
consecințele IA, inclusiv să se acorde o 
atenție deosebită practicilor de clasificare 
ale IA și efectelor nocive ale acestora; 
subliniază că IA, robotica și tehnologiile 
conexe etice impun ca sectorul să plaseze 
în centru disciplinele non-tehnice a căror 
activitate analizează în mod tradițional 
astfel de chestiuni, inclusiv studiile 
științifice și tehnologice, studiile critice 
privind rasele, studiile privind 
dizabilitățile și alte discipline adaptate la 
contextul social, inclusiv privind modul în 
care se construiește diferența, activitatea 
de clasificare și consecințele acesteia; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
investi în mod sistematic și imediat în 
integrarea acestor discipline în studiile și 
cercetarea privind IA la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 54
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier
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Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. constată că domeniul IA, al 
roboticii și al tehnologiilor conexe este 
surprinzător de omogen și lipsit de 
diversitate; recunoaște necesitatea de a se 
asigura că echipele care proiectează, 
dezvoltă, testează, mențin, implementează 
și achiziționează aceste sisteme reflectă 
diversitatea utilizărilor lor și a societății în 
general, pentru a garanta că părtinirea nu 
este „încorporată” involuntar în aceste 
tehnologii;

Or. en

Amendamentul 55
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că se poate ajunge la 
o cooperare transfrontalieră și la standarde 
etice eficace numai dacă toate părțile 
interesate urmăresc să asigure implicarea și 
supravegherea umană și respectă 
principiile consacrate de protecție a vieții 
private și guvernanță a datelor, 
transparență și responsabilitate;

4. este de părere că se poate ajunge la 
o cooperare transfrontalieră și la standarde 
etice eficace numai dacă toate părțile 
interesate urmăresc să asigure implicarea și 
supravegherea umană și respectă 
principiile consacrate de protecție a vieții 
private, guvernanță a datelor și protecție a 
datelor, în special cele prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(RGPD), transparență și responsabilitate;

Or. en

Amendamentul 56
Kris Peeters
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că se poate ajunge la 
o cooperare transfrontalieră și la standarde 
etice eficace numai dacă toate părțile 
interesate urmăresc să asigure implicarea 
și supravegherea umană și respectă 
principiile consacrate de protecție a vieții 
private și guvernanță a datelor, 
transparență și responsabilitate;

4. este de părere că se poate ajunge la 
o cooperare transfrontalieră și la standarde 
etice eficace numai dacă toate părțile 
interesate se angajează să asigure 
implicarea și supravegherea umană, 
robustețea și siguranța tehnică, protecția 
vieții private și guvernanța datelor, 
transparența, nediscriminarea, 
bunăstarea socială și a mediului și 
responsabilitatea;

Or. en

Amendamentul 57
Andor Deli

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că se poate ajunge la 
o cooperare transfrontalieră și la standarde 
etice eficace numai dacă toate părțile 
interesate urmăresc să asigure implicarea și 
supravegherea umană și respectă 
principiile consacrate de protecție a vieții 
private și guvernanță a datelor, 
transparență și responsabilitate;

4. este de părere că se poate ajunge la 
o cooperare transfrontalieră și la standarde 
etice eficace numai dacă toate părțile 
interesate urmăresc să asigure implicarea și 
supravegherea umană și respectă 
principiile consacrate de protecție a vieții 
private și guvernanță a datelor, 
transparență, responsabilitate și securitate 
juridică;

Or. en

Amendamentul 58
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. este de părere că se poate ajunge la 
o cooperare transfrontalieră și la standarde 
etice eficace numai dacă toate părțile 
interesate urmăresc să asigure implicarea și 
supravegherea umană și respectă 
principiile consacrate de protecție a vieții 
private și guvernanță a datelor, 
transparență și responsabilitate;

4. este de părere că se poate ajunge la 
o cooperare și la standarde etice eficace 
numai dacă toate părțile interesate 
urmăresc să asigure implicarea umană, 
supravegherea, înțelegerea și controlul în 
orice moment și respectă principiile 
juridice și etice consacrate ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 59
Kris Peeters, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Roberta Metsola, Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra faptului că o 
eventuală părtinire la nivelul aplicațiilor 
de inteligență artificială ar putea conduce 
la o discriminare automată, care trebuie 
să fie evitată prin concepție și norme 
privind aceste aplicații;

Or. en

Amendamentul 60
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită o abordare orizontală, 
inclusiv standarde neutre din punct de 
vedere tehnologic, care să se aplice tuturor 
sectoarelor în care ar putea fi folosită 
inteligența artificială; invită Uniunea să 

5. solicită o abordare orizontală, 
inclusiv standarde neutre din punct de 
vedere tehnologic, care să se aplice tuturor 
sectoarelor în care ar putea fi folosită 
inteligența artificială; invită Uniunea să 
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promoveze o cooperare solidă și 
transparentă și schimburile de cunoștințe 
între sectorul public și cel privat, pentru a 
crea bune practici;

promoveze o dezbatere cu privire la modul 
în care sectorul public și cel privat pot 
coopera și face schimb de cunoștințe în 
modul cel mai eficient pentru a crea bune 
practici; reamintește că tehnologiile 
bazate pe inteligența artificială nu ar 
exista fără seturile de date de 
antrenament colectate de la cetățeni și din 
surse publice și solicită Uniunii să 
analizeze de urgență mecanismele de 
transformare a seturilor de date private în 
date puse la dispoziție în mod public și 
gratuit, fără a aduce atingere normelor 
aplicabile privind protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 61
Kris Peeters, Roberta Metsola, Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită o abordare orizontală, 
inclusiv standarde neutre din punct de 
vedere tehnologic, care să se aplice tuturor 
sectoarelor în care ar putea fi folosită 
inteligența artificială; invită Uniunea să 
promoveze o cooperare solidă și 
transparentă și schimburile de cunoștințe 
între sectorul public și cel privat, pentru a 
crea bune practici;

5. solicită o abordare orizontală și 
orientată spre viitor, inclusiv standarde 
neutre din punct de vedere tehnologic, care 
să se aplice tuturor sectoarelor în care ar 
putea fi folosită inteligența artificială, 
completată de o abordare verticală cu 
standarde sectoriale specifice, după caz; 
este ferm convins că ar trebui să se aplice 
un cadru etic oricărei persoane care 
intenționează să dezvolte sau să 
exploateze aplicații de inteligență 
artificială în Uniune; este în favoarea 
unei abordări obligatorii la nivelul 
Uniunii, pentru a evita fragmentarea; 
invită Uniunea să promoveze o cooperare 
solidă și transparentă și schimburile de 
cunoștințe între sectorul public și cel 
privat, pentru a crea bune practici;

Or. en
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Amendamentul 62
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită o abordare orizontală, 
inclusiv standarde neutre din punct de 
vedere tehnologic, care să se aplice tuturor 
sectoarelor în care ar putea fi folosită 
inteligența artificială; invită Uniunea să 
promoveze o cooperare solidă și 
transparentă și schimburile de cunoștințe 
între sectorul public și cel privat, pentru a 
crea bune practici;

5. solicită o abordare orizontală, 
inclusiv standarde neutre din punct de 
vedere tehnologic, care să se aplice tuturor 
sectoarelor în care ar putea fi folosită 
inteligența artificială; invită Uniunea să 
promoveze o cooperare solidă și 
transparentă și schimburile de cunoștințe 
între actorii din sectorul public și din cel 
privat, incluzând cercetarea și 
dezvoltarea, societatea civilă și experții 
individuali, și să încurajeze dezvoltarea și 
schimbul de bune practici, în special 
pentru a facilita eliminarea prejudecăților 
în seturile de date și combaterea 
discriminării în inteligența artificială și în 
sistemele automatizate de luare a 
deciziilor;

Or. en

Amendamentul 63
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită o abordare orizontală, 
inclusiv standarde neutre din punct de 
vedere tehnologic, care să se aplice tuturor 
sectoarelor în care ar putea fi folosită 
inteligența artificială; invită Uniunea să 
promoveze o cooperare solidă și 
transparentă și schimburile de cunoștințe 
între sectorul public și cel privat, pentru a 
crea bune practici;

5. solicită o abordare diferențiată în 
funcție de risc în ceea ce privește 
reglementarea inteligenței artificiale, a 
roboticii și a tehnologiilor conexe, 
inclusiv standarde etice neutre din punct de 
vedere tehnologic care să se aplice 
tehnologiilor cu risc ridicat și sectoarelor 
în care utilizarea IA poate amenința 
drepturile și libertățile fundamentale; 
invită Uniunea să promoveze o cooperare 
solidă și transparentă și schimburile de 
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cunoștințe între sectorul public și cel 
privat, pentru a crea bune practici și să 
identifice continuu aplicațiile de IA cu 
risc ridicat;

Or. en

Amendamentul 64
Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită o abordare orizontală, 
inclusiv standarde neutre din punct de 
vedere tehnologic, care să se aplice tuturor 
sectoarelor în care ar putea fi folosită 
inteligența artificială; invită Uniunea să 
promoveze o cooperare solidă și 
transparentă și schimburile de cunoștințe 
între sectorul public și cel privat, pentru a 
crea bune practici;

5. solicită o abordare orizontală și 
orientată spre viitor, inclusiv standarde 
neutre din punct de vedere tehnologic, care 
să se aplice tuturor sectoarelor în care ar 
putea fi folosită inteligența artificială; 
invită Uniunea să promoveze o cooperare 
solidă și transparentă și schimburile de 
cunoștințe între sectorul public și cel 
privat, pentru a crea bune practici;

Or. en

Amendamentul 65
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită să se stabilească norme 
obligatorii pentru întreprinderi privind 
publicarea în timp util, într-un mod 
imparțial, inteligibil și accesibil, a unor 
rapoarte de transparență, care să includă 
existența, funcționalitatea, procesele, 
principalele criterii, logica care stă la 
baza seturilor de date utilizate și posibilele 
rezultate ale sistemelor algoritmice, 
precum și eforturile de a identifica, 
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preveni și atenua discriminarea în 
inteligența artificială și în sistemele 
automatizate de luare a deciziilor;

Or. en

Amendamentul 66
Katarina Barley, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, Petar Vitanov, 
Miriam Dalli, Elena Yoncheva

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. sprijină crearea unei agenții 
europene pentru inteligența artificială, 
care să asigure o coordonare europeană a 
standardelor și reglementărilor în 
domeniul IA; această agenție centralizată 
elaborează criterii comune pentru un 
certificat european de conformitate etică, 
care să țină seama, de asemenea, de 
datele utilizate pentru procesele 
algoritmice;

Or. en

Amendamentul 67
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. recomandă ca, având în vedere 
consecințele grave asupra drepturilor 
fundamentale aflate în joc în numeroase 
sisteme IA, toate sistemele care prezintă 
un risc potențial ridicat și mediu, în 
special cele care ar putea funcționa în 
contexte sensibile, să facă obiectul unor 
evaluări obligatorii ex ante ale impactului 
asupra drepturilor omului, precum și 
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evaluări ale riscurilor, care să includă o 
evaluare a implicațiilor sistemului în 
materie de guvernanță colectivă, socială și 
instituțională și să prezinte măsuri 
adecvate de atenuare; această abordare 
bazată pe riscuri ar trebui să respecte 
norme transparente pentru a stabili 
securitatea juridică;

Or. en

Amendamentul 68
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
Petar Vitanov, Elena Yoncheva

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. susține responsabilitatea digitală a 
întreprinderilor pe bază de voluntariat; 
Uniunea ar trebui să sprijine societățile 
care aleg să folosească tehnologiile 
digitale și IA în mod etic în cadrul 
întreprinderilor lor; Uniunea ar trebui să 
încurajeze societățile să devină proactive, 
creând o platformă unde întreprinderile 
să împărtășească experiențele lor în 
materie de digitalizare etică, precum și 
coordonând acțiunile și strategiile 
întreprinderilor participante;

Or. en

Amendamentul 69
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază că reglementările 
viitoare privind inteligența artificială ar 
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trebui să urmeze o abordare diferențiată, 
bazată pe riscuri și pe potențialele 
prejudicii pentru individ și pentru 
societate în general, determinată de 
evaluările ex ante ale impactului asupra 
drepturilor omului, ținând seama de 
contextul specific de utilizare al 
sistemului de inteligență artificială, 
precum și de presupusa opacitate în 
luarea deciziilor;  obligațiile legale ar 
trebui să crească gradual în funcție de 
nivelul de risc identificat; în categoria de 
risc minim nu ar trebui să existe obligații 
legale speciale în afară de cele deja 
existente; sistemele algoritmice care pot 
provoca prejudicii materiale sau 
imateriale unei persoane, încălca 
drepturile și libertățile, afecta accesul 
unei persoane la resurse sau influența 
negativ participarea ei în societate, 
inclusiv prin discriminarea automată, nu 
se consideră a aparține categoriei de risc 
minim; recunoaște că, în cazul anumitor 
sisteme de IA, măsurile de salvgardare 
pentru atenuarea prejudecăților nu vor fi 
suficiente și că implementarea anumitor 
sisteme în scopuri speciale va perpetua și 
va agrava în mod necesar inegalitățile 
existente, compromițând drepturile 
fundamentale ale grupurilor 
marginalizate; consideră că aceste sisteme 
ar trebui interzise;

Or. en

Amendamentul 70
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. observă că este esențial ca 
documentația de evaluare a riscurilor, 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie integral 
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accesibile pentru o analiză independentă; 
subliniază, în acest sens, importanța unor 
standarde de inginerie inversă;

Or. en

Amendamentul 71
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. solicită ca dezvoltatorii și 
operatorii să fie obligați să furnizeze 
documentația pertinentă privind 
instrucțiunile de utilizare și proiectare, 
inclusiv codul sursă, instrumentele de 
dezvoltare și datele utilizate de sistem, 
care să fie ușor accesibile prin 
intermediul unui depozit legal obligatoriu, 
în cazul în care o evaluare a riscurilor 
indică faptul că este necesar să se 
protejeze drepturile și interesele 
fundamentale; recomandă ca, pentru 
aparatele medicale esențiale și avansate, 
entități independente de încredere să 
păstreze mijloacele necesare pentru a 
furniza servicii, de exemplu, persoanele 
care transportă aceste aparate, cum ar fi 
întreținerea, reparațiile și îmbunătățirile, 
inclusiv actualizările de software, în 
special în cazul în care astfel de servicii 
nu mai sunt efectuate de furnizorul 
inițial, pentru a menține demnitatea 
umană, autonomia și autodeterminarea 
persoanei;

Or. en

Amendamentul 72
Sergey Lagodinsky
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că protecția rețelelor de 
inteligență artificială și robotică 
interconectate nu trebuie să permită să se 
producă încălcări ale securității și atacuri 
cibernetice, nici să se folosească în mod 
abuziv datele cu caracter personal;

6. subliniază că dezvoltarea 
inteligenței artificiale, a roboticii și a 
tehnologiilor conexe trebuie să urmeze o 
abordare bazată pe tehnologia de ultimă 
generație și pe securitatea de la stadiul 
conceperii pentru a reduce la minimum 
vulnerabilitatea în fața încălcărilor 
securității, a atacurilor cibernetice și a 
utilizării necorespunzătoare a datelor cu 
caracter personal; subliniază rolul 
important pe care îl joacă în acest sens 
corecțiile de securitate și actualizările de 
software efectuate la timp; recomandă ca, 
dacă astfel de actualizări nu mai sunt 
asigurate de furnizorul inițial și în cazul 
în care evaluarea riscurilor indică acest 
lucru, furnizorii ar trebui să fie obligați să 
pună la dispoziție documentația 
pertinentă privind instrucțiunile de 
utilizare și proiectare, inclusiv codul 
sursă, instrumentele de dezvoltare și 
datele utilizate de sistem, care să fie ușor 
accesibile prin intermediul unui depozit 
legal obligatoriu;

Or. en

Amendamentul 73
Roberta Metsola, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că protecția rețelelor de 
inteligență artificială și robotică 
interconectate nu trebuie să permită să se 
producă încălcări ale securității și atacuri 
cibernetice, nici să se folosească în mod 
abuziv datele cu caracter personal;

6. subliniază că protecția rețelelor de 
inteligență artificială și robotică 
interconectate nu trebuie să permită să se 
producă încălcări ale securității și atacuri 
cibernetice, nici să se folosească în mod 
abuziv datele cu caracter personal și că 
acest lucru va necesita ca agențiile, 
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organismele și instituțiile competente, atât 
de la nivel european, cât și de la nivel 
național, să colaboreze cu utilizatorii 
finali ai acestor tehnologii;

Or. en

Amendamentul 74
Beata Kempa

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că protecția rețelelor de 
inteligență artificială și robotică 
interconectate nu trebuie să permită să se 
producă încălcări ale securității și atacuri 
cibernetice, nici să se folosească în mod 
abuziv datele cu caracter personal;

6. subliniază că protecția rețelelor de 
inteligență artificială și robotică 
interconectate nu trebuie să permită să se 
producă încălcări ale securității și atacuri 
cibernetice, nici să se folosească în mod 
abuziv datele cu caracter personal; 
subliniază că inteligența artificială și 
tehnologiile conexe ar trebui utilizate 
întotdeauna sub supraveghere umană;

Or. pl

Amendamentul 75
Kris Peeters, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Roberta Metsola, Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că protecția rețelelor de 
inteligență artificială și robotică 
interconectate nu trebuie să permită să se 
producă încălcări ale securității și atacuri 
cibernetice, nici să se folosească în mod 
abuziv datele cu caracter personal;

6. subliniază că protecția rețelelor de 
inteligență artificială și robotică 
interconectate nu trebuie să permită să se 
producă încălcări ale securității, scurgeri 
de date, „data poisoning” și atacuri 
cibernetice, nici să se folosească în mod 
abuziv datele cu caracter personal; 
consideră că acest lucru va necesita o 
cooperare mai strânsă între autoritățile 
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naționale și cele ale UE;

Or. en

Amendamentul 76
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
Petar Vitanov, Miriam Dalli, Elena Yoncheva

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că protecția rețelelor de 
inteligență artificială și robotică 
interconectate nu trebuie să permită să se 
producă încălcări ale securității și atacuri 
cibernetice, nici să se folosească în mod 
abuziv datele cu caracter personal;

6. subliniază că protecția rețelelor de 
inteligență artificială și robotică 
interconectate este importantă și trebuie 
luate măsuri stricte pentru a preveni 
încălcările securității, atacurile 
cibernetice și folosirea abuzivă a datelor 
cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 77
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că protecția rețelelor de 
inteligență artificială și robotică 
interconectate nu trebuie să permită să se 
producă încălcări ale securității și atacuri 
cibernetice, nici să se folosească în mod 
abuziv datele cu caracter personal;

6. subliniază că dezvoltarea 
inteligenței artificiale și a roboticii nu 
trebuie să permită să se producă încălcări 
ale securității și atacuri cibernetice, nici să 
se folosească în mod abuziv datele cu 
caracter personal;

Or. en

Amendamentul 78
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
Paul Tang, Petar Vitanov, Elena Yoncheva
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită o evaluare cuprinzătoare a 
riscurilor pe care le prezintă IA, robotica 
și tehnologiile conexe, pe lângă evaluarea 
de impact prevăzută la articolul 35 din 
RGPD [articolul 27 din Directiva (UE) 
2016/680 și articolul 39 din Regulamentul 
(UE) 2018/1725]; cu cât un algoritm are 
mai mult impact, cu atât este nevoie de 
mai multă transparență, de posibilitatea 
auditării, de responsabilitate și de 
reglementare; în cazul în care o decizie 
algoritmică duce la o limitare a 
drepturilor fundamentale, trebuie să aibă 
loc o evaluare foarte solidă; în domeniile 
foarte critice - când sunt amenințate 
sănătatea, libertatea sau autonomia 
umană - ar trebui să se interzică 
implementarea IA;

Or. en

Amendamentul 79
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act, în acest sens, de dispozițiile 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/881 
al Parlamentului European și al 
Consiliului privind ENISA și în Actul 
privind securitatea cibernetică, în special 
rolul ENISA în promovarea campaniilor 
de sensibilizare și de educare a publicului 
care vizează utilizatorii finali, inclusiv cu 
privire la amenințările cibernetice și 
activitățile infracționale potențiale online, 
precum și în promovarea unor măsuri 
esențiale de protecție a datelor; 
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recunoaște valoarea adăugată a acestei 
agenții a Uniunii în această privință;

Or. en

Amendamentul 80
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că utilizarea 
răuvoitoare a IA poate reprezenta un risc 
pentru valorile democrațiilor noastre și 
pentru drepturile fundamentale ale 
cetățenilor Uniunii Europene. invită 
Comisia să propună un cadru care să 
penalizeze persoanele care, utilizând 
această tehnologie, denaturează percepția 
realității prin campanii de dezinformare 
sau care provoacă atacuri cibernetice 
pentru a încălca securitatea cibernetică 
digitală.

Or. en

Amendamentul 81
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. observă că producerea și utilizarea 
datelor care rezultă din dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea inteligenței 
artificiale, a roboticii și a tehnologiilor 
conexe sunt în creștere rapidă, ceea ce 
subliniază necesitatea de a respecta și a 
asigura aplicarea drepturilor cetățenilor 
la viață privată și la protecția datelor cu 
caracter personal, în conformitate cu 
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dreptul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 82
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că posibilitatea oferită 
de aceste tehnologii de a utiliza datele cu 
și fără caracter personal pentru a împărți 
indivizii pe categorii și a le adresa 
conținut individualizat, de a identifica 
vulnerabilitățile indivizilor sau de a 
exploata cunoștințe predictive precise 
trebuie să fie contrabalansată prin 
aplicarea eficientă a principiilor protecției 
datelor și a vieții private, cum ar fi 
reducerea la minimum a datelor, dreptul 
de a se opune creării de profiluri și de a 
controla datele personale, dreptul de a 
obține o explicație cu privire la o decizie 
bazată pe prelucrarea automată, 
protejarea vieții private din faza de 
proiectare, precum și a principiilor 
proporționalității, necesității și limitării pe 
baza unui scop definit cu strictețe; 
subliniază că, deși unele modele de poliție 
predictivă sunt mai favorabile vieții 
private decât altele, cum ar fi atunci când 
se fac predicții probabilistice despre locuri 
sau evenimente și nu despre persoane, s-a 
dovedit că sistemele de poliție predictivă 
accentuează activitatea polițienească 
excesivă în baza prejudecăților existente, 
cum ar fi crearea de profilurilor rasiale 
sau pe baza provenienței din familii de 
migranți sau de clase muncitoare, chiar 
dacă acestea nu corespund nivelurilor 
reale de criminalitate;

Or. en
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Amendamentul 83
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia și Consiliul să pună 
la dispoziția tuturor agențiilor Uniunii 
Europene un cadru de reglementare în 
ceea ce privește utilizarea tehnologiei 
bazate pe IA, care să le permită să aibă o 
cooperare solidă și eficientă cu sectorul 
public și cel privat pentru protecția 
cetățenilor, în cazul în care apar încălcări 
ale securității și utilizări 
necorespunzătoare ale datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 84
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. reamintește tuturor actorilor 
responsabili de aplicarea legii care 
utilizează prelucrarea datelor și IA că 
Directiva (UE) 2016/680 reglementează 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către statele membre în scopul aplicării 
legii; solicită ca colectarea și prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopul 
aplicării legii să fie întotdeauna adecvate, 
pertinente și să nu fie excesive în raport 
cu scopurile specifice, explicite și legitime 
pentru care acestea sunt prelucrate; 
afirmă că trebuie să se demonstreze în 
mod clar scopul și necesitatea colectării 
unor astfel de date; afirmă că orice 
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decizie bazată numai pe prelucrarea 
automatizată, cum ar fi crearea de 
profiluri, care produce un efect juridic 
advers privind persoana vizată sau care o 
afectează în mod semnificativ, este 
interzisă, cu excepția cazului în care acest 
lucru este autorizat de legislația Uniunii 
sau a statelor membre care reglementează 
activitățile operatorului și care oferă 
garanții adecvate privind drepturile și 
libertățile persoanei vizate, cel puțin 
privind dreptul de a obține o intervenție 
umană din partea operatorilor; invită 
Comisia, Comitetul european pentru 
protecția datelor și alte autorități de 
supraveghere independente să emită 
orientări, recomandări și bune practici 
pentru a detalia criteriile și condițiile 
privind deciziile bazate pe stabilirea de 
profiluri și utilizarea AI în scopul 
aplicării legii;

Or. en

Amendamentul 85
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. subliniază importanța respectării 
Directivei (EU) 2016/680 în ceea ce 
privește efectuarea în prealabil a unor 
evaluări de impact și audituri care să țină 
seama de preocupările de ordin etic, 
pentru a evalua caracterul integrator, 
acuratețea și calitatea datelor, precum și 
pentru ca persoanele vizate de decizii 
și/sau actorii implicați în procesele 
decizionale să fie în măsură să înțeleagă 
și să conteste colectarea sau analizarea, 
tiparele și corelațiile, prevenind orice 
efect nociv asupra anumitor grupuri de 
persoane;



PE653.783v01-00 48/66 AM\1207460RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 86
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. recomandă Comisiei să 
demonstreze că a examinat, evaluat și 
ajustat în mod clar planul său coordonat 
privind IA pentru a face față implicațiilor 
grave ale inteligenței artificiale asupra 
drepturilor fundamentale și să prezinte 
modul în care aceste riscuri vor fi 
atenuate în cadrul abordării legislative a 
UE și în punerea în aplicare a strategiilor 
naționale ale statelor membre;

Or. en

Amendamentul 87
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul aplicării 
legii și al controlului la frontiere ar putea 
consolida siguranța și securitatea publică; 
evidențiază că la utilizarea acestora 
trebuie să se respecte principiile 
proporționalității și necesității;

7. subliniază că inteligența 
artificială, procesul decizional 
automatizat și tehnologiile conexe în 
scopul supravegherii în masă, inclusiv 
prin utilizarea tehnologiilor biometrice, de 
către actori publici și privați în spații 
accesibile publicului sunt incompatibile 
cu legislația existentă a Uniunii și cu 
drepturile fundamentale; invită Comisia, 
celelalte instituții ale UE și statele 
membre să le interzică în legislație și în 
practică;  invită, de asemenea, Comisia să 
propună o interdicție privind utilizarea IA 
exclusiv pentru a determina accesul la 
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bunuri sau servicii publice esențiale sau 
furnizarea acestora, cum ar fi securitatea 
socială, poliția, controlul migrației; de 
asemenea, să propună o interdicție 
privind utilizările IA care urmăresc să 
identifice, analizeze și evalueze emoțiile, 
dispoziția, comportamentul și alte 
trăsături de identitate sensibile, cum ar fi 
etnia sau handicapul, în furnizarea de 
servicii esențiale; solicită, de asemenea, să 
se propună interzicerea sistemelor de 
arme letale autonome și recurgerea la IA 
pentru alte utilizări care identifică ținte 
pentru forța letală, cum ar fi în aplicarea 
legii și controlul imigrației și să propună 
o interdicție privind acordarea unui 
punctaj general rezidenților, inclusiv 
privind notarea cetățenilor la scară largă; 
observă că sistemele automatizate de luare 
a deciziilor în domeniul aplicării legii și al 
controlului la frontiere trebuie realizate în 
conformitate cu dreptul Uniunii și cu 
respectarea drepturilor omului și a 
demnității umane, a autonomiei și 
autodeterminării persoanelor, precum și a 
drepturilor fundamentale prevăzute în 
Cartă; subliniază că criteriile și limitele 
acestor sisteme ar trebui să facă obiectul 
controlului jurisdicțional și al controlului 
democratic, precum și al unei dezbateri la 
care să participe societatea civilă; 
subliniază că deciziile autorităților publice 
în domeniul libertății, securității și 
justiției, cum ar fi obținerea unei cauțiuni 
sau a unei perioade de probă, eliberarea 
din închisoare în timpul unei pandemii, 
permisiunea de a traversa o frontieră, 
obținerea azilului sau a protecției 
internaționale sau audierea în instanță, 
nu trebuie să fie niciodată luate de sisteme 
decizionale automatizate, ci presupun 
întotdeauna o evaluare și o apreciere 
umană de substanță, inclusiv pentru a 
atribui responsabilitatea;

Or. en
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Amendamentul 88
Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul aplicării 
legii și al controlului la frontiere ar putea 
consolida siguranța și securitatea publică; 
evidențiază că la utilizarea acestora trebuie 
să se respecte principiile proporționalității 
și necesității;

7. observă că inteligența artificială, 
robotica și tehnologiile conexe în 
domeniul aplicării legii și al controlului la 
frontiere ar putea consolida siguranța și 
securitatea publică, dar implică și riscuri 
etice considerabile care trebuie tratate în 
mod corespunzător; evidențiază, așadar, 
că la utilizarea acestora trebuie să se 
respecte principiile proporționalității și 
necesității și să se garanteze respectarea 
drepturilor fundamentale; sprijină 
obiectivul de a asigura un nivel maxim de 
transparență, în ceea ce privește 
evaluarea riscurilor cererilor individuale, 
precum și o prezentare generală a 
utilizării IA, a roboticii și a tehnologiilor 
conexe în domeniul aplicării legii și al 
controlului la frontiere; consideră că 
agențiile UE, în special cele din domeniul 
justiției și afacerilor interne, ar trebui să 
fie finanțate în mod corespunzător pentru 
a cerceta eficiența unor astfel de măsuri și 
ar trebui să fie echipate cu cele mai 
recente tehnologii;

Or. en

Amendamentul 89
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul aplicării 
legii și al controlului la frontiere ar putea 

7. consideră că anumite utilizări ale 
IA nu pot fi considerate etice ca atare și 
că există domenii în care orice cadru 
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consolida siguranța și securitatea publică; 
evidențiază că la utilizarea acestora 
trebuie să se respecte principiile 
proporționalității și necesității;

juridic și etic nu împiedică riscurile de 
încălcare a drepturilor fundamentale; 
reamintește că utilizarea IA, a roboticii și 
a tehnologiilor conexe în domeniul 
aplicării legii și al controlului la frontiere 
prezintă riscuri extrem de grave pentru 
drepturile fundamentale; solicită 
interzicerea totală a utilizării IA, a 
roboticii și a tehnologiilor conexe în acest 
domeniu; solicită, de asemenea, 
interzicerea utilizării tehnologiei de 
recunoaștere facială în zonele publice și 
interzicerea utilizării IA pentru 
recunoașterea emoțională în orice 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 90
Roberta Metsola, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Kris Peeters, Axel 
Voss

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul aplicării 
legii și al controlului la frontiere ar putea 
consolida siguranța și securitatea publică; 
evidențiază că la utilizarea acestora trebuie 
să se respecte principiile proporționalității 
și necesității;

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul aplicării 
legii și al controlului la frontiere ar putea 
consolida siguranța și securitatea publică; 
evidențiază că la utilizarea acestora trebuie 
să se respecte principiile proporționalității 
și necesității; consideră că ar trebui să fie 
posibil ca agențiile UE din domeniul 
justiției și afacerilor interne să fie 
echipate cu cele mai recente tehnologii în 
domeniul IA și al roboticii, în special în 
scopul aplicării legii și al controlului la 
frontiere, și că acest lucru ar trebui să fie 
luat în considerare în bugetele anuale 
pentru agențiile JAI în următoarea 
perioadă a CFM (2021-2027);

Or. en
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Amendamentul 91
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
Petar Vitanov, Miriam Dalli, Elena Yoncheva

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul aplicării 
legii și al controlului la frontiere ar putea 
consolida siguranța și securitatea publică; 
evidențiază că la utilizarea acestora trebuie 
să se respecte principiile proporționalității 
și necesității;

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii sunt utilizate din ce în 
ce mai mult în domeniul aplicării legii și al 
controlului la frontiere, adesea cu efecte 
negative asupra persoanelor în ceea ce 
privește dreptul acestora la viață privată, 
protecția datelor și nediscriminare; 
evidențiază că implementarea și utilizarea 
acestor tehnologii trebuie să respecte 
principiile proporționalității și necesității, 
precum și Carta drepturilor 
fundamentale, în special dreptul la 
protecția datelor, a vieții private și a 
nediscriminării, precum și legislația 
secundară relevantă a Uniunii, cum ar fi 
normele UE privind protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 92
Beata Kempa

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul aplicării 
legii și al controlului la frontiere ar putea 
consolida siguranța și securitatea publică; 
evidențiază că la utilizarea acestora trebuie 
să se respecte principiile proporționalității 
și necesității;

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul aplicării 
legii și al controlului la frontiere ar putea 
consolida siguranța și securitatea publică; 
evidențiază că la utilizarea acestora trebuie 
să se respecte principiile proporționalității 
și necesității; subliniază că inteligența 
artificială nu ar trebui să înlocuiască 
niciodată oamenii în pronunțarea 
hotărârilor judecătorești și că aceasta ar 
trebui utilizată în sistemul judiciar numai 
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pentru analiza probelor și colectarea 
acestora;

Or. pl

Amendamentul 93
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul aplicării 
legii și al controlului la frontiere ar putea 
consolida siguranța și securitatea publică; 
evidențiază că la utilizarea acestora trebuie 
să se respecte principiile proporționalității 
și necesității;

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul aplicării 
legii și al controlului la frontiere ar putea 
consolida siguranța și securitatea publică, 
dar necesită, de asemenea, un control 
public amplu și riguros; evidențiază că la 
utilizarea acestora trebuie să se respecte 
principiile proporționalității și necesității;

Or. en

Amendamentul 94
Yana Toom

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul aplicării 
legii și al controlului la frontiere ar putea 
consolida siguranța și securitatea publică; 
evidențiază că la utilizarea acestora trebuie 
să se respecte principiile proporționalității 
și necesității;

7. observă că inteligența artificială și 
tehnologia roboticii în domeniul 
controlului la frontiere ar putea consolida 
siguranța și securitatea publică; evidențiază 
că la utilizarea acestora trebuie să se 
respecte principiile proporționalității și 
necesității și să se țină seama pe deplin de 
drepturile fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 95
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. ia act de utilizarea din ce în ce mai 
frecventă a sistemelor de gestionare a 
forței de muncă bazate pe IA; subliniază 
că introducerea unor astfel de sisteme 
ridică întrebări semnificative cu privire la 
drepturile și siguranța lucrătorilor; ia act 
de faptul că sistemele de IA utilizate 
pentru controlul și gestionarea 
lucrătorilor sunt în mod inevitabil 
optimizate pentru a produce beneficii 
pentru angajatori, adesea cu costuri 
ridicate pentru lucrători; reamintește că 
articolul 22 din RGPD nu este suficient 
pentru a proteja în mod adecvat lucrătorii 
în contextul sistemelor de gestionare 
bazate pe IA; solicită reglementări 
urgente și specifice în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 96
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să evalueze 
temeinic, în contextul raportului său de 
evaluare întocmit în temeiul articolului 92 
alineatul (5) din Regulamentul privind 
ETIAS1a, dacă înscrierea refuzului 
autorizațiilor de călătorie în punctajul de 
risc pentru viitorii solicitanți din aceeași 
țară terță a creat prejudecăți nejustificate 
împotriva călătorilor care ar fi primit o 
autorizație de călătorie dacă ar fi introdus 
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cererea dintr-o altă țară terță, toate 
celelalte lucruri fiind egale;
__________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1240 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 septembrie 2018 de instituire a 
Sistemului european de informații și de 
autorizare privind călătoriile (ETIAS), JO 
L 236, 19.9.2018, p. 1-71, https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1240.

Or. en

Amendamentul 97
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să instituie garanții 
solide și obligatorii pentru a împiedica 
statele și autoritățile publice să utilizeze 
abuziv inteligența artificială, robotica și 
tehnologiile conexe; subliniază că 
utilizarea necorespunzătoare a acestor 
tehnologii de către autorități poate deveni 
o amenințare directă la adresa 
democrației și a drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor noștri;

Or. en

Amendamentul 98
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
Petar Vitanov, Miriam Dalli, Elena Yoncheva, Birgit Sippel

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că inteligența artificială 
și robotica nu sunt scutite de greșeli; 
consideră că legiuitorii trebuie să reflecteze 
la problema complexă a răspunderii în 
contextul justiției penale.

8. subliniază că inteligența artificială 
și robotica nu sunt scutite de greșeli și că 
acestea pot avea cu ușurință prejudecăți 
inerente; constată că prejudecățile pot fi 
inerente seturilor de date subiacente, mai 
ales atunci când sunt utilizate date 
istorice, introduse de dezvoltatorii de 
algoritmi sau generate atunci când 
sistemele sunt puse în aplicare în condiții 
reale; consideră că legiuitorii trebuie să 
reflecteze la problema complexă a 
răspunderii în contextul justiției penale.

Or. en

Amendamentul 99
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că inteligența artificială 
și robotica nu sunt scutite de greșeli; 
consideră că legiuitorii trebuie să reflecteze 
la problema complexă a răspunderii în 
contextul justiției penale.

8. subliniază că persoanele fizice au 
dreptul să aibă încredere că tehnologia pe 
care o folosesc funcționează în mod 
rezonabil, le respectă încrederea și le 
protejează buna-credință în ea; atrage 
atenția asupra faptului că inteligența 
artificială, robotica și tehnologiile conexe 
nu sunt scutite de greșeli; consideră că 
legiuitorii trebuie să reflecteze la problema 
complexă a răspunderii în contextul 
justiției penale.

Or. en

Amendamentul 100
Roberta Metsola, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Kris Peeters, Axel 
Voss
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că inteligența artificială 
și robotica nu sunt scutite de greșeli; 
consideră că legiuitorii trebuie să reflecteze 
la problema complexă a răspunderii în 
contextul justiției penale.

8. subliniază că inteligența artificială 
și robotica nu sunt scutite de greșeli; 
subliniază importanța dreptului la o 
explicație atunci când persoanele fac 
obiectul deciziilor algoritmice; consideră 
că legiuitorii trebuie să reflecteze la 
problema complexă a răspunderii în 
contextul justiției penale.

Or. en

Amendamentul 101
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că inteligența artificială 
și robotica nu sunt scutite de greșeli; 
consideră că legiuitorii trebuie să reflecteze 
la problema complexă a răspunderii în 
contextul justiției penale.

8. subliniază că inteligența artificială 
și robotica nu sunt scutite de greșeli; 
consideră că legiuitorii trebuie să reflecteze 
la problema complexă a răspunderii în 
contextul justiției civile și penale.

Or. en

Amendamentul 102
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că inteligența artificială 
și robotica nu sunt scutite de greșeli; 
consideră că legiuitorii trebuie să 
reflecteze la problema complexă a 

8. consideră că legiuitorii trebuie să 
reflecteze la problema complexă a 
răspunderii în contextul justiției penale și 
că răspunderea în toate cererile de IA ar 
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răspunderii în contextul justiției penale. trebui să revină întotdeauna unei 
persoane juridice;

Or. en

Amendamentul 103
Kris Peeters, Axel Voss

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că inteligența artificială 
și robotica nu sunt scutite de greșeli; 
consideră că legiuitorii trebuie să reflecteze 
la problema complexă a răspunderii în 
contextul justiției penale.

8. subliniază că inteligența artificială 
și robotica nu sunt scutite de greșeli; 
consideră că legiuitorii trebuie să reflecteze 
la problema complexă a răspunderii.

Or. en

Amendamentul 104
Birgit Sippel, Katarina Barley

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 22 din Regulamentul general 
privind protecția datelor, o persoană are 
dreptul de a nu face obiectul unei decizii 
luate exclusiv pe baza prelucrării 
automate, cum ar fi crearea de profiluri, 
care produce efecte juridice cu privire la 
persoana respectivă sau o afectează la fel 
de semnificativ și că există doar excepții 
foarte limitate de la această regulă 
generală; reamintește că este necesar ca 
algoritmii să fie transparenți, în special 
cei care produc efecte juridice asupra 
persoanelor; subliniază că transparența 
cu privire la logica subiacentă a unui 
algoritm este extrem de pertinentă pentru 



AM\1207460RO.docx 59/66 PE653.783v01-00

RO

persoana afectată, pentru ca drepturile 
sale fundamentale să fie pe deplin 
protejate; în plus, reamintește că 
transparența în ceea ce privește algoritmii 
utilizați este, de asemenea, de o 
importanță majoră pentru persoana care 
ia o decizie finală pe baza unui calcul 
algoritmic, de exemplu, atunci când un 
angajat al unei bănci trebuie să decidă cu 
privire la o cerere de împrumut sau când 
un profesionist din domeniul resurselor 
umane trebuie să decidă pe cine să 
angajeze.

Or. en

Amendamentul 105
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. propune crearea unei agenții 
europene pentru inteligența artificială, 
care să coordoneze determinarea 
încălcării principiului precauției și al 
nediscriminării de către autoritățile de 
supraveghere competente, în cooperare cu 
alte autorități competente din Uniune, în 
special cu Rețeaua de cooperare pentru 
protecția consumatorilor, organismele 
naționale de protecție a consumatorilor, 
Grupul la nivel înalt pentru 
nediscriminare, egalitate și diversitate, 
precum și cu societatea civilă, și să 
faciliteze mijloace prin care persoanele să 
conteste și să remedieze în mod eficace 
prejudiciile cauzate de astfel de 
discriminări, precum și alte încălcări ale 
drepturilor fundamentale de către 
inteligența artificială și sistemele 
automatizate de luare a deciziilor, 
indiferent că provin de la actori din 
sectorul public sau din cel privat;
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Or. en

Amendamentul 106
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. ia act de faptul că IA este adesea 
utilizată de platformele digitale pentru 
algoritmi de luare automată a deciziilor, 
care au scopul de a difuza și organiza 
conținutul prezentat utilizatorilor, inclusiv 
de a organiza fluxul lor de știri 
personalizat; subliniază că acești 
algoritmi, modul în care funcționează și 
modul în care ordonează materialul afișat 
reprezintă o cutie neagră pentru 
utilizatori, care le răpește acestora 
libertatea de alegere și posibilitatea de a 
avea control, permite crearea de camere 
de ecou și generează neîncredere în 
serviciile digitale; invită Comisia să țină 
seama de perspectiva utilizatorului final 
al aplicațiilor IA la elaborarea cadrului 
său etic, punând accentul pe 
transparență, claritate și personalizare.

Or. en

Amendamentul 107
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că inteligența 
artificială, robotica și tehnologiile conexe 
sunt tehnologii globale și că aceste 
standarde trebuie adoptate la nivel 
mondial pentru a se asigura că 
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dezvoltarea lor viitoare este aliniată la 
valorile europene și la standardele etice; 
invită Comisia să se implice în diplomația 
IA în cadrul forurilor internaționale 
alături de parteneri care împărtășesc 
aceeași viziune, cum ar fi Statele Unite, 
G7, G20 și OCDE cu scopul de a stabili 
standarde și orientări etice comune pentru 
dezvoltarea IA, a roboticii și a 
tehnologiilor conexe;

Or. en

Amendamentul 108
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. reiterează solicitarea de a crea o 
agenție europeană pentru inteligența 
artificială și subliniază că este important 
să se dispună, în fiecare stat membru, de 
autorități naționale de supraveghere 
responsabile să asigure, să evalueze și să 
monitorizeze respectarea principiilor etice 
și a obligațiilor legale în dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea inteligenței 
artificiale, a roboticii și a tehnologiilor 
conexe;

Or. en

Amendamentul 109
Beata Kempa

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază necesitatea de a 
introduce un cadru clar pentru utilizarea 
inteligenței artificiale de către platformele 
sociale și cerințe de transparență pentru 
algoritmii utilizați și calibrarea acestora, 
pentru a evita înlăturarea excesivă a 
conținutului și orice formă de filtrare a 
internetului sau de cenzură;

Or. pl

Amendamentul 110
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. ia act de faptul că IA poate fi 
utilizată pentru a analiza sau a preconiza 
anumite aspecte legate de preferințele 
personale, interesele sau comportamentul 
persoanelor, pentru crearea de profiluri; 
subliniază că calitatea rezultatelor 
procesului decizional automatizat bazat pe 
IA depinde de calitatea datelor utilizate și 
de parametrii prestabiliți aleși; subliniază 
că utilizarea procesului automatizat bazat 
pe IA necesită un cadru legislativ solid 
care să protejeze viața privată și datele cu 
caracter personal și care, împreună cu 
obligația de diligență în supravegherea 
utilizării legitime a IA (care nu se aplică 
moderării conținutului), asigură 
conformitatea deplină; invită prin urmare 
Comisia să elaboreze un regim de 
obligații de diligență prin orientări 
sectoriale detaliate, pentru ca algoritmii 
de luare a deciziilor automatizate să 
respecte drepturile fundamentale de 
protecție a datelor cu caracter personal și 
a vieții private, prevăzute în Regulamentul 
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general privind protecția datelor1a;
__________________
1aConsiderentul 71 și articolul 22 din 
Regulamentul general privind protecția 
datelor

Or. en

Amendamentul 111
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază că dezvoltarea IA, a 
roboticii și a tehnologiilor conexe în 
societate depinde o infrastructură digitală 
care trebuie să fie foarte sigură, rezilientă 
și lipsită de potențiale manipulări 
frauduloase; invită Comisia să asigure 
securitatea și reziliența infrastructurii 
digitale europene, reducând dependența 
de tehnologiile produse de întreprinderi 
care provin din țări care nu împărtășesc 
valorile noastre și respectul față de 
drepturile omului și care sunt influențate 
de astfel de regimuri ;

Or. en

Amendamentul 112
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. propune crearea unui centru de 
expertiză, care să reunească mediul 
academic, cercetarea, industria și experții 
individuali de la nivelul Uniunii, fie ca 
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parte integrantă a unei astfel de agenții, 
fie asociat acesteia, pentru a încuraja 
schimbul de cunoștințe și de competențe 
tehnice de specialitate și pentru a facilita 
colaborarea în întreaga UE și în afara 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 113
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. atrage atenția că IA este utilizată 
pentru publicitatea personalizată, în 
special pentru materialele publicitare 
microorientate și bazate pe 
comportamentul consumatorului, precum 
și pentru evaluarea profilelor persoanelor 
fizice; constată impactul negativ potențial 
al publicității personalizate, în special 
asupra minorilor, care interferează cu 
viața privată a oamenilor, ridică semne de 
întrebare privind colectarea și utilizarea 
datelor folosite pentru personalizarea 
publicității, oferă produse sau servicii sau 
stabilește prețuri; consideră că aceste 
neajunsuri sunt expresii ale modului în 
care publicitatea personalizată este lipsită 
de etică; invită, prin urmare, Comisia să 
utilizeze cadrul său etic pentru a interzice 
orice publicitate personalizată;

Or. en

Amendamentul 114
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 8 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8d. constată că tehnologiile IA pot fi 
folosite pentru hipertrucaje - trucarea 
trăsăturilor faciale și a caracteristicilor 
audiovizuale; reamintește că această 
tehnică poate fi utilizată pentru a 
manipula alegeri, pentru a răspândi știri 
false și pentru alte acțiuni nedorite; invită 
deci Comisia să utilizeze cadrul său etic 
pentru a impune o obligație ca toate 
secvențele hipertrucate și orice alte 
materiale video trucate să afișeze o 
mențiune de „neoriginal” și să introducă 
o limitare strictă atunci când sunt utilizate 
în scopuri electorale;

Or. en

Amendamentul 115
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 8 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8e. subliniază cât este de importantă 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private; ia act de dezvoltarea rapidă 
a aplicațiilor de IA pentru a recunoaște 
elemente caracteristice unice, cum ar fi 
trăsăturile faciale, mișcările și atitudinile 
personale; avertizează că utilizarea de 
aplicații de recunoaștere automată atrage 
riscuri de interferență la nivelul sferei 
private, al nediscriminării și al protecției 
datelor cu caracter personal; invită 
Comisia să includă în cadrul său etic 
interzicerea absolută a recunoașterii 
faciale în spațiul public și în instituțiile de 
învățământ și interzicerea stocării la nivel 
local a datelor utilizate pentru 
recunoașterea facială;

Or. en



PE653.783v01-00 66/66 AM\1207460RO.docx

RO

Amendamentul 116
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 8 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8f. reamintește importanța diversității 
lingvistice și culturale; invită așadar 
Comisia să utilizeze cadrul său etic pentru 
a nu permite IA să reducă această 
diversitate, ci să ofere în continuare acces 
la o gamă largă de conținuturi care să nu 
privilegieze o anumită limbă și/sau model 
cultural și să condamne orice încercare 
de a limita prin algoritmi această 
diversitate și de a oferi acces doar la 
conținuturi tipizate sau care ar funcționa 
ca o cameră de ecou, împiedicând accesul 
la o mai mare diversitate;

Or. en


