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Predlog spremembe 1
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 2 in 3 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

Or. en

Predlog spremembe 2
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 10, 19, 21 
in 167 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU),

Or. en

Predlog spremembe 3
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 20 in 227 
PDEU in člena 44 Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah (v nadaljnjem 
besedilu: Listina),

Or. en
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Predlog spremembe 4
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 21 in 22 
Listine,

Or. en

Predlog spremembe 5
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju preambule PEU,

Or. en

Predlog spremembe 6
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Okvirne 
konvencije Sveta Evrope za varstvo 
narodnih manjšin, protokola št. 12 h 
Konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter Evropske listine o 
regionalnih ali manjšinskih jezikih,

Or. en
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Predlog spremembe 7
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost1a 
(direktiva o rasni enakosti),
__________________
1a UL L 180, 19.7.2000, str. 22.

Or. en

Predlog spremembe 8
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
Sveta 2000/78/ES z dne 
27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
in delu1a (direktiva o enakem 
obravnavanju pri zaposlovanju),
__________________
1a UL L 303, 2.12.2000, str. 16.

Or. en

Predlog spremembe 9
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 h (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju 
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov)1a ter 
Direktive (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ1b,
__________________
1a UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
1b UL L 119, 4.5.2016, str. 89.

Or. en

Predlog spremembe 10
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z dne 
11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru,

Or. en
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Predlog spremembe 11
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 16. februarja 2017 s priporočili 
Komisiji o pravilih civilnega prava o 
robotiki1a,
__________________
1a UL C 252, 18.7.2018, str. 239.

Or. en

Predlog spremembe 12
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja -1 k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočil sveta 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj o umetni inteligenci, sprejetih 
22. maja 2019,

Or. en

Predlog spremembe 13
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so ljudje tisti, ki razvijajo in 
oblikujejo t. i. umetno inteligenco, 
robotiko in sorodno tehnologijo ter 
odločajo, kakšen bo potencial tehnologije, 
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da koristi družbi;

Or. en

Predlog spremembe 14
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo)
 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi morala algoritemska 
odgovornost pomeniti izvajanje tehničnih 
in operativnih ukrepov, ki zagotavljajo 
preglednost, jasno določene verige 
odgovornosti ter nediskriminacijo pri 
avtomatiziranem sprejemanju odločitev ali 
izračunavanju verjetnosti ravnanja 
posameznikov; ker bi morala preglednost 
posameznikom zagotoviti smiselne 
informacije o uporabljeni logiki, pomenu 
in predvidenih posledicah; ker bi to 
moralo vključevati informacije o 
podatkih, ki se uporabljajo za učenje 
umetne inteligence, in posameznikom 
omogočiti, da razumejo in spremljajo 
odločitve, ki jih zadevajo;

Or. en

Predlog spremembe 15
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker obstajajo resni pomisleki, da 
sedanji pravni okvir EU, vključno s 
pravnim redom na področju varstva 
potrošnikov, zakonodajo o varnosti 
proizvodov in nadzoru trga ter 
protidiskriminacijsko zakonodajo, ni 
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vedno primeren za učinkovito 
obvladovanje tveganj, ki jih povzročajo 
umetna inteligenca, robotika in sorodna 
tehnologija;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker imajo lahko umetna 
inteligenca, robotika in sorodna 
tehnologija resne posledice za materialne 
in nematerialne dobrine posameznikov, 
skupin in družbe kot celote, to posamezno 
in kolektivno škodo pa je treba upoštevati 
v zakonodajnih odzivih;

Or. en

Predlog spremembe 17
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker je treba vprašanja upravljanja 
v zvezi z uvedbo umetne inteligence v 
javnem sektorju podrobno preučiti z 
vidika njenih posledic za demokracijo, 
zlasti demokratično legitimnost, 
odgovornost ter učinkovito sodelovanje in 
nadzor javnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Uvodna izjava F (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

F. ker analiza podatkov in umetna 
inteligenca čedalje bolj vplivata na 
informacije, dostopne državljanom; ker so 
lahko ob zlorabi tovrstnih tehnologij 
ogrožene temeljne pravice do obveščenosti 
ter svoboda in pluralnost medijev;

Or. en

Predlog spremembe 19
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

G. ker so etične smernice, kot so 
načela, ki jih je sprejela strokovna 
skupina na visoki ravni za umetno 
inteligenco, dobro izhodišče, vendar niso 
dovolj, da bi se zagotovila pošteno 
ravnanje podjetij in učinkovito varstvo 
posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 20
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. poudarja, da bodo lahko 
državljani, javni in zasebni sektor, 
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akademski svet in znanstvena skupnost v 
celoti izkoristili možnosti in priložnosti 
umetne inteligence šele takrat, ko bo s 
strogim uveljavljanjem temeljnih pravic, s 
skladnostjo z veljavnim pravom EU o 
varstvu podatkov in s pravno varnostjo za 
vse akterje vzpostavljeno zaupanje 
javnosti v te tehnologije; poudarja, da je 
obdelava osebnih podatkov mogoča le v 
skladu z eno od pravnih podlag, določenih 
v členu 6 Uredbe (EU) 2016/679; meni, da 
sta preglednost in ustrezno obveščanje 
javnosti, ki jo zadeva ta problematika, 
ključnega pomena za izgradnjo zaupanja 
javnosti in zaščito pravic posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 21
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek -1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1b. poudarja, da je za vzpostavitev 
zaupanja in zanesljivih rešitev na podlagi 
umetne inteligence bistveno spoštovanje 
sedanje zakonodaje o varstvu podatkov, 
skupaj s trdnimi znanstvenimi, etičnimi in 
pravnimi standardi ter metodami za 
demokratični nadzor; poudarja tudi, da 
informacije, ki jih razkrije umetna 
inteligenca, ne zagotavljajo 
nepristranskega pregleda nad 
obravnavano zadevo in so le toliko 
zanesljive kot podatki, na katerih 
temeljijo; poudarja, da s predvidevanjem 
na podlagi umetne inteligence dobimo 
zgolj statistično verjetnost in zato ne more 
vedno točno napovedati ravnanja 
posameznikov; zato poudarja, da so trdni 
znanstveni, etični in pravni standardi 
bistveni za upravljanje zbiranja podatkov 
in presojanje rezultatov takih analiz na 
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podlagi umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 22
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost 
ter spoštovati načelo razložljivosti 
tehnologij;

1. meni, da bi morali pri razvoju, 
uvedbi in uporabi umetne inteligence ter 
posledično pri vsakem etičnem okviru v 
celoti spoštovati temeljne pravice, 
svoboščine in vrednote, tudi zasebnost, 
varstvo osebnih podatkov, 
nediskriminacijo ter svobodo izražanja in 
obveščanja, kot je določeno v zakonodaji 
Unije o varstvu podatkov, in sicer v 
Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a (Splošna direktiva o 
varstvu podatkov), Direktivi (ES) 2002/58 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah1b, ki se trenutno 
pregleduje, in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah; poziva Komisijo, naj v 
svoj etični okvir vključi obveznost 
preglednosti in razložljivosti aplikacij 
umetne inteligence in možnosti 
človekovega poseganja vanje ter v svojih 
zakonodajnih predlogih zagotovi dovolj 
nadzora, izvrševanje učinkovitih kazni, 
neodvisne revizije, posebne teste izjemnih 
situacij in vsa druga potrebna sredstva za 
pravilno delovanje sistema nadzora in 
ravnotežja;
__________________
1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 



AM\1207460SL.docx 13/64 PE653.783v01-00

SL

podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
1b Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Or. en

Predlog spremembe 23
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost 
ter spoštovati načelo razložljivosti 
tehnologij;

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
zagotavljati spoštovanje človeške 
avtonomnosti, ustvarjati koristi za vse, 
preprečevati škodo ter spodbujati 
poštenost, enakost in preglednost; 
ugotavlja, da bo potencial resnično etične 
umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije neizogibno v navzkrižju s 
pridobitno usmerjenimi zasebnimi 
družbami in interesi; zato poudarja, da 
etični okvir za umetno inteligenco, 
robotiko in sorodno tehnologijo ne more 
nadomestiti obsežne in pravno zavezujoče 
zakonske ureditve tega področja; poziva, 
naj Evropska unija nemudoma pripravi 
osnutek celovite in pravno zavezujoče 
uredbe o umetni inteligenci, robotiki in 
sorodni tehnologiji;

Or. en

Predlog spremembe 24
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
Paul Tang, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elena Jončeva (Elena Yoncheva)
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost 
ter spoštovati načelo razložljivosti 
tehnologij;

1. meni, da obstaja razlika med etiko 
in pravom ter njuno vlogo v naših 
družbah; meni, da bi moral vsak okvir 
etičnih načel za razvoj, uvedbo in uporabo 
umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije dopolnjevati Listino EU o 
temeljnih pravicah in posledično 
spoštovati človekovo dostojanstvo in 
človeško avtonomnost, preprečevati škodo, 
spodbujati poštenost in preglednost ter 
spoštovati načelo razložljivosti tehnologij, 
obenem pa zagotavljati, da se tehnologija 
uporablja v korist ljudi, pri čemer je 
končni cilj povečanje človekove dobrobiti 
za vsakogar;

Or. en

Predlog spremembe 25
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost 
ter spoštovati načelo razložljivosti 
tehnologij;

1. meni, da bi moral vsak etični in 
pravni okvir spoštovati in ohranjati 
človekovo dostojanstvo, človeško 
avtonomnost in pravico posameznika, da 
odloča o sebi, preprečevati škodo, 
spodbujati poštenost ter izvajati načela 
razložljivosti, možnosti razlage, revizije, 
sledljivosti, preglednosti in dostopnosti 
tehnologij;

Or. en



AM\1207460SL.docx 15/64 PE653.783v01-00

SL

Predlog spremembe 26
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost 
ter spoštovati načelo razložljivosti 
tehnologij;

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost in 
vključevanje, zlasti državljanov invalidov, 
preprečevati diskriminacijo, tudi manjšin, 
ter spoštovati načelo razložljivosti 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 27
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost 
ter spoštovati načelo razložljivosti 
tehnologij;

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
v celoti spoštovati Listino Evropske unije 
o temeljnih pravicah, pravo Unije in 
Pogodbi, spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost, 
preprečevati pristranskost in 
diskriminacijo ter spoštovati načelo 
razložljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 28
Beata Kempa

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost 
ter spoštovati načelo razložljivosti 
tehnologij;

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost 
ter spoštovati načelo razložljivosti 
tehnologij; meni, da bi tehnologija morala 
človeku služiti, ne pa ga zamenjati ali se 
odločati namesto njega;

Or. pl

Predlog spremembe 29
Andor Deli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost 
ter spoštovati načelo razložljivosti 
tehnologij;

1. meni, da bi moral vsak etični okvir 
spoštovati človeško avtonomnost, 
preprečevati škodo, spodbujati poštenost 
ter spoštovati načelo tehnološke 
nevtralnosti in razložljivosti tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 30
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – alinea 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– po analogiji s finančnim sektorjem 
bi bilo treba letno izvajati neodvisne 
revizije uporabe umetne inteligence, da bi 
preučili, ali so uporabljene aplikacije, ki 
temeljijo na umetni inteligenci, ter nadzor 
in ravnotežje v skladu z določenimi merili; 
revizorje mora nadzorovati neodvisen 
organ z zadostnim nadzorom;
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Or. en

Predlog spremembe 31
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da odločitve in ukrepi 
organov kazenskega pregona, vključno z 
obdelavo podatkov in umetno inteligenco, 
močno posegajo v življenje in pravice 
državljanov, zato je potrebna čim večja 
previdnost, da bi preprečili nezakonito 
diskriminacijo in ciljno usmerjenost na 
nekatere posameznike ali skupine ljudi, 
opredeljene na podlagi rase, barve, 
etničnega ali socialnega porekla, 
genetskih značilnosti, jezika, vere ali 
prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, premoženja, rojstva, invalidnosti, 
starosti, spola, izražanja spola ali spolne 
identitete, spolne usmerjenosti, statusa 
bivanja, zdravstvenega stanja ali 
pripadnosti nacionalni manjšini, ki je 
pogosto tarča etničnega profiliranja ali 
intenzivnejšega nadzora s strani organov 
kazenskega pregona, ter posameznike, ki 
so opredeljeni na podlagi neke 
značilnosti; poziva k ustreznemu 
usposabljanju za izpostavljene zbiratelje 
podatkov in uporabnike informacij, 
pridobljenih z umetno inteligenco;

Or. en

Predlog spremembe 32
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da razvoja in uvedbe 
umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije ne bi smeli prepustiti izključno 
ali predvsem zasebnemu sektorju; 
poudarja, da je treba mobilizirati sredstva 
Unije in držav članic, da bi poskusili 
ustvariti resnično javno, nelastniško in 
etično umetno inteligenco, robotiko in 
sorodno tehnologijo, saj je zlasti umetna 
inteligenca vsestranska tehnologija, ki se 
že zdaj in se bo v prihodnosti vse bolj 
uporabljala kot osnova za kritično javno 
in socialno infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 33
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. želi spomniti, da lahko umetna 
inteligenca povzroči večjo pristranskost in 
s tem različne oblike diskriminacije, 
recimo na podlagi spola, rase, barve kože, 
etničnega ali socialnega porekla, 
genetskih značilnosti, jezika, vere ali 
prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodnostni 
manjšini, premoženja, rojstva, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti; poudarja, da je treba 
zagotoviti pravice vsakogar in da mora 
biti načelo nediskriminacije v središču 
etičnega okvira Komisije;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da razvoj umetne 
inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije povzroča tveganja za 
človekove pravice, in sicer za zasebnost, 
varstvo podatkov ter svobodo izražanja in 
svobodo obveščanja, ter da bo morda v 
prihodnosti prinesel še večja tveganja, ki 
jih še ne poznamo; poziva, naj bo 
previdnostno načelo v središču etičnega in 
pravnega okvira za umetno inteligenco;

Or. en

Predlog spremembe 35
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen oblikovanja 
okvira za „privzeto in vgrajeno etiko“, ki v 
celoti spoštuje Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, pravo Unije in 
Pogodbi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 36
Clare Daly, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia Ernst, Pernando 
Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen oblikovanja okvira 
za „privzeto in vgrajeno etiko“, ki v celoti 
spoštuje Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, pravo Unije in Pogodbi;

2. poudarja pomen oblikovanja okvira 
za „privzeto in vgrajeno etiko“, ki v celoti 
spoštuje Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, pravo Unije in Pogodbi; 
poudarja, da morajo evropski standardi za 
umetno inteligenco temeljiti na načelih 
digitalne etike, človekovega dostojanstva, 
spoštovanja temeljnih pravic ter varstva in 
zaščite podatkov; poudarja, da je 
pomembno izkoristiti možnosti EU za 
vzpostavitev močne infrastrukture za 
sisteme umetne inteligence, ki bodo 
temeljili na visokih standardih podatkov 
in spoštovanju ljudi; meni, da bi bilo treba 
stopnjo tveganja vseh sistemov umetne 
inteligence opredeliti s posebnimi 
ocenami tveganja, ne pa na podlagi 
širokih sektorsko usmerjenih meril; 
poziva k uvedbi obvezne ocene učinka v 
zvezi s človekovimi pravicami pri zasnovi 
in nadaljnjem razvoju vsakega sistema 
umetne inteligence, vključno z oceno 
družbenih posledic in tveganj, ki jih 
povzroča sistem, in opredelitvijo ukrepov, 
potrebnih za ublažitev teh tveganj;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen oblikovanja okvira 
za „privzeto in vgrajeno etiko“, ki v celoti 
spoštuje Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, pravo Unije in Pogodbi;

2. poudarja pomen oblikovanja okvira 
za „privzeto in vgrajeno etiko“, ki v celoti 
spoštuje Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, pravo Unije in Pogodbi; v zvezi s 
tem poziva k jasnemu in skladnemu 
modelu upravljanja, ki bo gospodarskim 
družbam omogočil nadaljnji razvoj 
umetne inteligence in sorodne 
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tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 38
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen oblikovanja okvira 
za „privzeto in vgrajeno etiko“, ki v celoti 
spoštuje Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, pravo Unije in Pogodbi;

2. poudarja pomen oblikovanja 
pravnega okvira za „privzeto in vgrajeno 
etiko“, ki zagotavlja, da vsaka uporabljena 
umetna inteligenca v celoti spoštuje 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, pravo Unije in Pogodbi; meni, da 
je to v skladu s previdnostnim načelom, 
na katerem temelji zakonodaja EU;

Or. en

Predlog spremembe 39
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
Paul Tang, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen oblikovanja okvira 
za „privzeto in vgrajeno etiko“, ki v celoti 
spoštuje Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, pravo Unije in Pogodbi;

2. poudarja, da obstaja nesorazmerje 
moči med tistimi, ki uporabljajo 
tehnologijo umetne inteligence, in tistimi, 
ki so z njo v stiku ali so ji podvrženi; v 
zvezi s tem poudarja pomen oblikovanja 
okvira za „privzeto in vgrajeno etiko“, ki v 
celoti spoštuje Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, pravo Unije in 
Pogodbi;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Axel Voss

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen oblikovanja okvira 
za „privzeto in vgrajeno etiko“, ki v celoti 
spoštuje Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, pravo Unije in Pogodbi;

2. poudarja pomen oblikovanja okvira 
za „privzeto in vgrajeno etiko“, ki v celoti 
spoštuje Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, pravo Unije in Pogodbi, hkrati 
pa podjetjem in inovatorjem daje dovolj 
manevrskega prostora za nadaljnji razvoj 
novih tehnologij, ki temeljijo na umetni 
inteligenci;

Or. en

Predlog spremembe 41
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen oblikovanja okvira 
za „privzeto in vgrajeno etiko“, ki v celoti 
spoštuje Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, pravo Unije in Pogodbi;

2. poudarja, da je zaupanje 
državljanov v umetno inteligenco mogoče 
graditi le na podlagi etičnega okvira, ki v 
celoti spoštuje Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, pravo Unije in 
Pogodbi;

Or. en

Predlog spremembe 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Evropsko unijo in države 
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članice, naj spodbujajo ozaveščanje 
javnosti o tveganjih in priložnostih, 
povezanih z uporabo umetne inteligence, 
kot etično zahtevo;

Or. en

Predlog spremembe 43
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bo treba pravni okvir 
Unije posodobiti s splošnimi etičnimi 
načeli; opozarja, da bi bilo treba v 
primerih, ko je prezgodaj za sprejemanje 
zakonodajnih aktov, uporabiti okvir 
mehkega prava;

3. meni, da bo treba posodobiti pravni 
okvir Unije, tudi pravni red na področju 
varstva potrošnikov, zakonodajo o 
varnosti proizvodov in nadzoru trga ter 
protidiskriminacijsko zakonodajo, da bi 
učinkovito obvladovali tveganja, ki jih 
povzročajo umetna inteligenca, robotika 
in sorodna tehnologija; meni, da so etične 
smernice dobro izhodišče, vendar se 
morajo odražati v zavezujočih 
zakonodajnih instrumentih, da bi 
zagotovili pravično ravnanje podjetij in 
učinkovito zaščito posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 44
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
Paul Tang, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bo treba pravni okvir 
Unije posodobiti s splošnimi etičnimi 
načeli; opozarja, da bi bilo treba v 
primerih, ko je prezgodaj za sprejemanje 
zakonodajnih aktov, uporabiti okvir 

3. meni, da sedanji zakonodajni okvir 
Unije o varstvu zasebnosti in osebnih 
podatkov v celoti velja za umetno 
inteligenco, robotiko in sorodno 
tehnologijo, vendar bi ga bilo koristno 
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mehkega prava; dopolniti s trdnimi etičnimi smernicami; 
opozarja, da bi bilo treba v primerih, ko je 
prezgodaj za sprejemanje zakonodajnih 
aktov, uporabiti okvir mehkega prava;

Or. en

Predlog spremembe 45
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bo treba pravni okvir 
Unije posodobiti s splošnimi etičnimi 
načeli; opozarja, da bi bilo treba v 
primerih, ko je prezgodaj za sprejemanje 
zakonodajnih aktov, uporabiti okvir 
mehkega prava;

3. meni, da bo pravni okvir Unije 
morda treba dopolniti s splošnimi etičnimi 
načeli;

Or. en

Predlog spremembe 46
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bo treba pravni okvir 
Unije posodobiti s splošnimi etičnimi 
načeli; opozarja, da bi bilo treba v 
primerih, ko je prezgodaj za sprejemanje 
zakonodajnih aktov, uporabiti okvir 
mehkega prava;

3. meni, da bo moral biti pravni okvir 
Unije prožen in pripravljen na prihodnost, 
treba pa ga bo tudi stalno posodabljati s 
splošnimi etičnimi načeli; opozarja, da bi 
bilo treba v primerih, ko je prezgodaj za 
sprejemanje zakonodajnih aktov, uporabiti 
okvir mehkega prava;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Andor Deli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bo treba pravni okvir 
Unije posodobiti s splošnimi etičnimi 
načeli; opozarja, da bi bilo treba v 
primerih, ko je prezgodaj za sprejemanje 
zakonodajnih aktov, uporabiti okvir 
mehkega prava;

3. meni, da bo treba pravni okvir 
Unije pregledati in posodobiti s splošnimi 
etičnimi načeli; opozarja, da bi bilo treba v 
primerih, ko je prezgodaj za sprejemanje 
zakonodajnih aktov, uporabiti okvir 
mehkega prava;

Or. en

Predlog spremembe 48
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je zaradi pomanjkljive 
preglednosti sistemov umetne inteligence 
težko odkriti in dokazati morebitne kršitve 
zakonov, tudi pravnih določb, ki ščitijo 
temeljne pravice; meni, da je treba nujno 
preučiti, kako bi lahko z okvirom EU za 
človekove pravice in zahtevami, ki iz njega 
izhajajo, zaščitili državljane ob vsesplošni 
uporabi umetne inteligence, robotike in 
sorodne tehnologije, ter o tem pripraviti 
smernice; poudarja, da je treba oceniti, ali 
bo treba okvir EU za človekove pravice 
posodobiti zaradi izziva, ki ga za pravice 
pomeni ta zapletena in nastajajoča 
tehnologija;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pričakuje, da bo Komisija v 
prihodnji zakonodajni predlog vključila 
trden etični okvir kot nadaljnji ukrep po 
beli knjigi o umetni inteligenci, ki bo med 
drugim zajemal varnost, odgovornost, 
temeljne pravice in varstvo podatkov, tako 
da se bodo čim bolj povečale priložnosti in 
čim bolj zmanjšala tveganja, povezana s 
tehnologijo umetne inteligence;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj razmisli o 
razvoju okvira meril in kazalnikov za 
označevanje tehnologije umetne 
inteligence, pri katerem bi lahko razvijalci 
prostovoljno sodelovali, s čimer bi okrepili 
razumljivost, preglednost in odgovornost 
ter razvijalce spodbudili k dodatnim 
previdnostnim ukrepom;

Or. en

Predlog spremembe 51
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je treba oceniti, kako 
sedanja pravila EU, zlasti pravila o 
varstvu podatkov, veljajo za umetno 
inteligenco in kako zagotoviti ustrezno 
izvrševanje teh pravil na tem področju; 
poziva Komisijo, države članice in organe 
za varstvo podatkov, naj odkrivajo 
diskriminacijo in pristranskost v 
algoritmih in storijo vse, kar je mogoče, za 
njuno zmanjšanje ter naj razvijejo trden 
in skupen etični okvir za pregledno 
obdelavo osebnih podatkov in 
avtomatizirano sprejemanje odločitev, ki 
bo lahko usmerjal uporabo podatkov in 
sedanje izvrševanje zakonodaje Unije;

Or. en

Predlog spremembe 52
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. pričakuje, da bo prihodnji 
zakonodajni predlog vseboval rešitve 
politike za pomembna tveganja, 
opredeljena v zvezi z umetno inteligenco, 
med drugim za etično zbiranje in uporabo 
velepodatkov ter vprašanje diskriminacije 
in pristranskosti v algoritmih;

Or. en

Predlog spremembe 53
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja, da podatkovni nizi in 
algoritemski sistemi, ki se pri razvoju 
umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije uporabljajo za razvrščanje, 
ocenjevanje in napovedovanje na 
različnih stopnjah obdelave podatkov, 
lahko poleg kršitev temeljnih pravic 
posameznikov povzročijo tudi različno 
obravnavo in posredno diskriminacijo 
skupin ljudi s podobnimi značilnostmi; 
poziva, da se temeljito preučijo politike in 
posledice umetne inteligence, pri čemer se 
posebna pozornost nameni praksam 
razvrščanja umetne inteligence in škodi, 
ki lahko pri tem nastane; poudarja, da se 
je treba v zvezi z etično umetno 
inteligenco, robotiko in sorodno 
tehnologijo opreti na netehnične 
discipline, ki običajno preučujejo taka 
vprašanja, kar vključuje znanstvene in 
tehnološke vede, kritične vede o rasi, vede 
o invalidnosti in druge discipline, 
prilagojene socialnemu okolju, tudi na to, 
kako se oblikujejo razlike, na potek 
razvrščanja in njegove posledice; 
poudarja, da so zato potrebne sistematične 
in takojšne naložbe za vključitev teh 
disciplin v preučevanje in raziskovanje 
umetne inteligence na vseh ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 54
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. ugotavlja, da je področje umetne 
inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije presenetljivo homogeno in 
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premalo raznoliko; priznava, da je treba 
zagotoviti, da skupine, odgovorne za 
zasnovo, razvoj, preskušanje, vzdrževanje, 
uvajanje in nabavo teh sistemov, 
upoštevajo njihovo raznoliko uporabo in 
raznolikost družbe na splošno, da se 
prepreči nenamerna vključitev „vgrajene“ 
pristranskosti v te tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 55
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je mogoče učinkovito 
čezmejno sodelovanje in etične standarde 
doseči samo, če si vsi deležniki prizadevajo 
zagotoviti človeško delovanje in nadzor ter 
spoštujejo uveljavljena načela zasebnosti, 
upravljanja s podatki, preglednosti in 
odgovornosti;

4. meni, da je mogoče učinkovito 
čezmejno sodelovanje in etične standarde 
doseči samo, če si vsi deležniki prizadevajo 
zagotoviti človeško delovanje in nadzor ter 
spoštujejo uveljavljena načela zasebnosti, 
upravljanja s podatki in varstva podatkov, 
zlasti tista, ki so določena v 
Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta (Splošna uredba o 
varstvu podatkov), ter načeli preglednosti 
in odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 56
Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je mogoče učinkovito 
čezmejno sodelovanje in etične standarde 
doseči samo, če si vsi deležniki 
prizadevajo zagotoviti človeško delovanje 

4. meni, da je mogoče učinkovito 
čezmejno sodelovanje in etične standarde 
doseči samo, če se vsi deležniki zavežejo 
zagotavljanju človeškega delovanja in 
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in nadzor ter spoštujejo uveljavljena 
načela zasebnosti, upravljanja s podatki, 
preglednosti in odgovornosti;

nadzora, tehnične zanesljivosti in 
varnosti, zasebnosti, upravljanja s podatki, 
preglednosti, nediskriminacije, socialne in 
okoljske dobrobiti ter odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 57
Andor Deli

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je mogoče učinkovito 
čezmejno sodelovanje in etične standarde 
doseči samo, če si vsi deležniki prizadevajo 
zagotoviti človeško delovanje in nadzor ter 
spoštujejo uveljavljena načela zasebnosti, 
upravljanja s podatki, preglednosti in 
odgovornosti;

4. meni, da je mogoče učinkovito 
čezmejno sodelovanje in etične standarde 
doseči samo, če si vsi deležniki prizadevajo 
zagotoviti človeško delovanje in nadzor ter 
spoštujejo uveljavljena načela zasebnosti, 
upravljanja s podatki, preglednosti, 
odgovornosti in pravne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 58
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je mogoče učinkovito 
čezmejno sodelovanje in etične standarde 
doseči samo, če si vsi deležniki prizadevajo 
zagotoviti človeško delovanje in nadzor ter 
spoštujejo uveljavljena načela zasebnosti, 
upravljanja s podatki, preglednosti in 
odgovornosti;

4. meni, da je mogoče učinkovito 
sodelovanje in etične standarde doseči 
samo, če si vsi deležniki prizadevajo 
zagotoviti človeško delovanje, nadzor, 
razumevanje in kontrolo v vsakem 
trenutku ter spoštujejo uveljavljena pravna 
in etična načela Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Kris Peeters, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Roberta Metsola, Axel Voss

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da bi lahko morebitna 
pristranskost pri uporabi umetne 
inteligence vodila v avtomatizirano 
diskriminacijo, kar je treba preprečiti z 
oblikovanjem in uporabo pravil;

Or. en

Predlog spremembe 60
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k horizontalnemu pristopu, 
vključno s tehnološko nevtralnimi 
standardi, ki bodo veljali v vseh sektorjih, 
kjer bi se lahko uporabljala umetna 
inteligenca; poziva Unijo, naj spodbuja 
tesno in pregledno sodelovanje in 
izmenjavo znanja med javnim in zasebnim 
sektorjem, s katerim bi vzpostavili primere 
dobre prakse;

5. poziva k horizontalnemu pristopu, 
vključno s tehnološko nevtralnimi 
standardi, ki bodo veljali v vseh sektorjih, 
kjer bi se lahko uporabljala umetna 
inteligenca; poziva Unijo, naj spodbuja 
razpravo o tem, kako lahko javni in 
zasebni sektor najbolje sodelujeta in si 
izmenjavata znanje, s katerim bi 
vzpostavili primere dobre prakse; 
poudarja, da tehnologija umetne 
inteligence ne bi obstajala brez učnih 
podatkovnih nizov, dopolnjenih s podatki, 
pridobljenih od državljanov in iz javnih 
virov, ter poziva Unijo, naj nujno preuči 
mehanizme, s katerimi bi podatkovni nizi 
v zasebni lasti postali javno in prosto 
dostopni, brez poseganja v veljavna 
pravila o varstvu podatkov;

Or. en
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Predlog spremembe 61
Kris Peeters, Roberta Metsola, Axel Voss

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k horizontalnemu pristopu, 
vključno s tehnološko nevtralnimi 
standardi, ki bodo veljali v vseh sektorjih, 
kjer bi se lahko uporabljala umetna 
inteligenca; poziva Unijo, naj spodbuja 
tesno in pregledno sodelovanje in 
izmenjavo znanja med javnim in zasebnim 
sektorjem, s katerim bi vzpostavili primere 
dobre prakse;

5. poziva k horizontalnemu pristopu, 
prilagojenemu prihodnosti, vključno s 
tehnološko nevtralnimi standardi, ki bodo 
veljali v vseh sektorjih, kjer bi se lahko 
uporabljala umetna inteligenca, ki bo po 
potrebi dopolnjen z vertikalnim pristopom 
s sektorskimi standardi; je trdno 
prepričan, da bi moral etični okvir veljati 
za vse, ki nameravajo razvijati ali 
upravljati aplikacije umetne inteligence v 
EU; podpira zavezujoč pristop na ravni 
EU, da se prepreči razdrobljenost; poziva 
Unijo, naj spodbuja tesno in pregledno 
sodelovanje in izmenjavo znanja med 
javnim in zasebnim sektorjem, s katerim bi 
vzpostavili primere dobre prakse;

Or. en

Predlog spremembe 62
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k horizontalnemu pristopu, 
vključno s tehnološko nevtralnimi 
standardi, ki bodo veljali v vseh sektorjih, 
kjer bi se lahko uporabljala umetna 
inteligenca; poziva Unijo, naj spodbuja 
tesno in pregledno sodelovanje in 
izmenjavo znanja med javnim in zasebnim 
sektorjem, s katerim bi vzpostavili primere 
dobre prakse;

5. poziva k horizontalnemu pristopu, 
vključno s tehnološko nevtralnimi 
standardi, ki bodo veljali v vseh sektorjih, 
kjer bi se lahko uporabljala umetna 
inteligenca; poziva Unijo, naj spodbuja 
tesno in pregledno sodelovanje in 
izmenjavo znanja med akterji javnega in 
zasebnega sektorja, vključno z 
raziskavami in razvojem, civilno družbo in 
posameznimi strokovnjaki ter pospešuje 
razvoj in izmenjavo primerov dobre 
prakse, zlasti za poenostavitev 
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odpravljanja pristranskosti v podatkovnih 
nizih, ter boj proti diskriminaciji v 
sistemih umetne inteligence in 
avtomatiziranega sprejemanja odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 63
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k horizontalnemu pristopu, 
vključno s tehnološko nevtralnimi 
standardi, ki bodo veljali v vseh sektorjih, 
kjer bi se lahko uporabljala umetna 
inteligenca; poziva Unijo, naj spodbuja 
tesno in pregledno sodelovanje in 
izmenjavo znanja med javnim in zasebnim 
sektorjem, s katerim bi vzpostavili primere 
dobre prakse;

5. poziva k diferenciranemu pristopu 
na podlagi tveganja k ureditvi umetne 
inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije, vključno s tehnološko 
nevtralnimi etičnimi standardi, ki bodo 
veljali za tehnologijo z visokim tveganjem 
in v sektorjih, kjer bi lahko uporaba 
umetne inteligence ogrozila temeljne 
pravice in svoboščine; poziva Unijo, naj 
spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanja 
med javnim in zasebnim sektorjem, s 
katerim bi vzpostavili primere dobre prakse 
in redno določali vrste uporabe umetne 
inteligence z visokim tveganjem;

Or. en

Predlog spremembe 64
Axel Voss

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k horizontalnemu pristopu, 
vključno s tehnološko nevtralnimi 
standardi, ki bodo veljali v vseh sektorjih, 
kjer bi se lahko uporabljala umetna 
inteligenca; poziva Unijo, naj spodbuja 

5. poziva k horizontalnemu pristopu, 
prilagojenemu prihodnosti, vključno s 
tehnološko nevtralnimi standardi, ki bodo 
veljali v vseh sektorjih, kjer bi se lahko 
uporabljala umetna inteligenca; poziva 
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tesno in pregledno sodelovanje in 
izmenjavo znanja med javnim in zasebnim 
sektorjem, s katerim bi vzpostavili primere 
dobre prakse;

Unijo, naj spodbuja tesno in pregledno 
sodelovanje in izmenjavo znanja med 
javnim in zasebnim sektorjem, s katerim bi 
vzpostavili primere dobre prakse;

Or. en

Predlog spremembe 65
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k določitvi zavezujočih 
pravil za podjetja, da objavijo poročila o 
preglednosti, vključno z obstojem, 
funkcionalnostjo, postopkom, glavnimi 
merili, temeljno logiko, na kateri temeljijo 
uporabljeni podatkovni nizi, in 
morebitnimi rezultati algoritemskih 
sistemov ter prizadevanji za 
prepoznavanje, preprečevanje in blažitev 
diskriminacije v sistemih umetne 
inteligence in avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, in sicer 
pravočasno, nepristransko ter na lahko 
berljiv in dostopen način;

Or. en

Predlog spremembe 66
Katarina Barley, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, Peter Vitanov (Petar 
Vitanov), Miriam Dalli, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. podpira evropsko agencijo za 
umetno inteligenco, ki bo zagotavljala 
evropsko usklajevanje standardov in 
predpisov na področju umetne inteligence. 
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Centralizirana agencija bo razvijala 
skupna merila za evropski certifikat 
skladnosti z etičnimi načeli, pri katerem se 
upoštevajo tudi podatki, uporabljeni za 
algoritemske procese;

Or. en

Predlog spremembe 67
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. priporoča, naj se za vse sisteme s 
potencialno visokim ali srednjim 
tveganjem ter zlasti za tiste, ki morda 
delujejo v občutljivih okoliščinah, opravi 
obvezna predhodna ocena učinka in 
tveganj za človekove pravice, vključno z 
oceno kolektivnih in družbenih posledic 
ter posledic za institucionalno 
upravljanje, ki jih lahko povzroči sistem, 
in določijo ustrezni ukrepi za blažitev, saj 
imajo lahko številni sistemi umetne 
inteligence resne posledice za temeljne 
pravice; ta pristop na podlagi tveganja bi 
moral biti urejen s preglednimi pravili, da 
se zagotovi pravna varnost;

Or. en

Predlog spremembe 68
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. spodbuja prostovoljno digitalno 
odgovornost gospodarskih družb; EU bi 
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morala podpirati korporacije, ki v svojih 
družbah po lastni izbiri etično uporabljajo 
digitalno tehnologijo in umetno 
inteligenco; EU bi morala z vzpostavitvijo 
platforme, na kateri bi si družbe 
izmenjavale izkušnje na področju etične 
digitalizacije, ter z usklajevanjem ukrepov 
in strategij sodelujočih družb spodbujati 
korporacije k proaktivnosti;

Or. en

Predlog spremembe 69
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da bi morali pri 
prihodnji ureditvi umetne inteligence 
uporabljati diferenciran pristop na 
podlagi tveganja, ki bo temeljil na 
morebitni škodi za posameznika in družbo 
na splošno glede na predhodne ocene 
učinka v zvezi s človekovimi pravicami, ter 
upoštevati posebne okoliščine uporabe 
sistema umetne inteligence in domnevne 
nepreglednosti sprejemanja odločitev. 
Zakonske obveznosti bi se morale 
postopoma povečevati glede na 
ugotovljeno raven tveganja. V najnižji 
kategoriji tveganja ne bi smelo biti 
posebnih zakonskih obveznosti poleg teh, 
ki že veljajo. Za algoritemske sisteme, ki 
lahko posamezniku povzročijo materialno 
ali nematerialno škodo, kršijo pravice in 
svoboščine, vplivajo na dostop 
posameznika do sredstev ali negativno 
vplivajo na njegovo udeležbo v družbi, 
vključno z avtomatiziranim sprejemanjem 
odločitev, ne velja, da spadajo v najnižjo 
kategorijo tveganja; ugotavlja, da pri 
nekaterih sistemih umetne inteligence 
zaščitni ukrepi za zmanjševanje 
pristranskosti ne bodo zadostovali in da se 
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bodo z uvedbo nekaterih sistemov za 
določene namene neizogibno nadaljevale 
in poglobile sedanje neenakosti do te 
mere, da bodo ogrožene temeljne pravice 
marginaliziranih skupin; meni, da bi 
morali take sisteme prepovedati;

Or. en

Predlog spremembe 70
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. ugotavlja, da je ključnega pomena, 
da so dokumentacija o oceni tveganja, 
programska dokumentacija, algoritmi in 
podatkovni nizi, ki se uporabljajo, v celoti 
dostopni za neodvisno analizo; v zvezi s 
tem poudarja, kako pomemben je zakonit 
obratni inženiring;

Or. en

Predlog spremembe 71
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva k zahtevi, da bi morali 
razvijalci in uvajalci obvezno zagotoviti, 
da je ustrezna dokumentacija z navodili o 
uporabi in zasnovi, vključno z izvorno 
kodo, razvijalskimi orodji in podatki, ki 
jih sistem uporablja, enostavno dostopna 
na podlagi obveznega pravnega 
deponiranja, kadar ocena tveganja 
pokaže, da je treba zaščititi temeljne 
pravice in interese; priporoča, naj se v 
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primeru bistvenih in naprednih 
medicinskih naprav zagotovi, da bodo s 
sredstvi, potrebnimi za zagotavljanje 
storitev, še naprej upravljali neodvisni, 
zaupanja vredni subjekti, na primer kar 
zadeva osebe, ki so odgovorne za te 
naprave, recimo za vzdrževanje, popravila 
in izboljšave, pa tudi posodabljanje 
programske opreme, zlasti kadar teh 
storitev ne izvaja več prvotni dobavitelj, da 
bi ohranili človekovo dostojanstvo in 
človeško avtonomnost ter pravico 
posameznika, da odloča o sebi;

Or. en

Predlog spremembe 72
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba z zaščito 
omrežij medsebojno povezanih umetnih 
inteligenc in robotov preprečiti kršitev 
varnosti, kibernetske napade in zlorabo 
osebnih podatkov;

6. poudarja, da je treba pri razvijanju 
umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije uporabiti najsodobnejši 
pristop vgrajene varnosti, da bi čim bolj 
zmanjšali izpostavljenost kršitvam 
varnosti, kibernetskim napadom in zlorabi 
osebnih podatkov; poudarja, da imajo v 
zvezi s tem pomembno vlogo pravočasne 
izboljšave varnosti in posodobitve 
programske opreme; priporoča, da bi 
morali dobavitelji obvezno zagotoviti, da 
je ustrezna dokumentacija z navodili o 
uporabi in zasnovi, vključno z izvorno 
kodo, razvijalskimi orodji in podatki, ki 
jih uporablja sistem, enostavno dostopna 
na podlagi obveznega pravnega 
deponiranja, kadar takih posodobitev ne 
zagotavlja več prvotni dobavitelj in kadar 
je to potrebno na podlagi ocene tveganja;

Or. en
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Predlog spremembe 73
Roberta Metsola, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba z zaščito 
omrežij medsebojno povezanih umetnih 
inteligenc in robotov preprečiti kršitev 
varnosti, kibernetske napade in zlorabo 
osebnih podatkov;

6. poudarja, da je treba z zaščito 
omrežij medsebojno povezanih umetnih 
inteligenc in robotov preprečiti kršitev 
varnosti, kibernetske napade in zlorabo 
osebnih podatkov ter da bodo zaradi tega 
morale ustrezne agencije, organi in 
institucije na evropski in nacionalni ravni 
sodelovati s končnimi uporabniki teh 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 74
Beata Kempa

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba z zaščito 
omrežij medsebojno povezanih umetnih 
inteligenc in robotov preprečiti kršitev 
varnosti, kibernetske napade in zlorabo 
osebnih podatkov;

6. poudarja, da je treba z zaščito 
omrežij medsebojno povezanih umetnih 
inteligenc in robotov preprečiti kršitev 
varnosti, kibernetske napade in zlorabo 
osebnih podatkov; poudarja, da bi se 
morali umetna inteligenca in sorodna 
tehnologija vedno uporabljati pod 
človeškim nadzorom;

Or. pl

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba z zaščito 
omrežij medsebojno povezanih umetnih 
inteligenc in robotov preprečiti kršitev 
varnosti, kibernetske napade in zlorabo 
osebnih podatkov;

6. poudarja, da je treba z zaščito 
omrežij medsebojno povezanih umetnih 
inteligenc in robotov preprečiti kršitev 
varnosti, uhajanje podatkov, zastrupitev 
podatkov, kibernetske napade in zlorabo 
osebnih podatkov; meni, da bo za ta 
namen potrebno tesnejše sodelovanje med 
nacionalnimi organi in organi EU;

Or. en

Predlog spremembe 76
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Miriam Dalli, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba z zaščito 
omrežij medsebojno povezanih umetnih 
inteligenc in robotov preprečiti kršitev 
varnosti, kibernetske napade in zlorabo 
osebnih podatkov;

6. poudarja, da je zaščita omrežij 
medsebojno povezanih umetnih inteligenc 
in robotov pomembna in da je treba 
sprejeti zanesljive ukrepe za 
preprečevanje kršitev varnosti, 
kibernetskih napadov in zlorabe osebnih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 77
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba z zaščito 
omrežij medsebojno povezanih umetnih 
inteligenc in robotov preprečiti kršitev 
varnosti, kibernetske napade in zlorabo 

6. poudarja, da je treba z razvojem 
umetnih inteligenc in robotov preprečiti 
kršitev varnosti, kibernetske napade in 
zlorabo osebnih podatkov;
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osebnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 78
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
Paul Tang, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva k celoviti oceni tveganja 
umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije poleg ocene učinka iz člena 35 
Splošne uredbe o varstvu podatkov 
(člen 27 Direktive (EU) 2016/680 in 
člen 39 Uredbe (EU) 2018/1725). Večji 
kot je učinek algoritma, večja je potreba 
po preglednosti, reviziji, odgovornosti in 
regulaciji. Kadar se lahko na podlagi 
algoritemske odločitve omejijo temeljne 
pravice, je treba zagotoviti zelo zanesljivo 
oceno. Na izjemno kritičnih področjih – 
kadar so neposredno ogroženi zdravje, 
svoboda in človeška avtonomnost – bi bilo 
treba uporabo umetne inteligence 
prepovedati;

Or. en

Predlog spremembe 79
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. v zvezi s tem je seznanjen z 
določbami Uredbe 2019/881 Evropskega 
parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske 
unije za kibernetsko varnost (ENISA) 
(Akt o kibernetski varnosti), zlasti z vlogo 
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ENISE pri prizadevanjih za ozaveščanje 
javnosti in izobraževalnih kampanjah za 
končne uporabnike, tudi o morebitnih 
kibernetskih napadih in kriminalnih 
dejavnostih na spletu, ter pri spodbujanju 
bistvenih ukrepov za varstvo podatkov; v 
zvezi s tem priznava dodano vrednost te 
agencije EU;

Or. en

Predlog spremembe 80
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da zlonamerna uporaba 
umetne inteligence lahko pomeni tveganje 
za naše demokracije in temeljne pravice 
državljanov Evropske unije; poziva 
Komisijo, naj predlaga okvir za 
kaznovanje tistih, ki pri uporabi te 
tehnologije s kampanjami dezinformacij 
izkrivljajo dojemanje realnosti ali ki 
sprožajo kibernetske napade, da bi kršili 
digitalno kibernetsko varnost;

Or. en

Predlog spremembe 81
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da se zaradi razvoja, 
uvedbe in uporabe umetne inteligence, 
robotike in sorodne tehnologije hitro 
povečujeta pridobivanje in uporaba 
podatkov, zaradi česar se povečuje 
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potreba po spoštovanju in okrepitvi pravic 
državljanov do zasebnosti in varstva 
osebnih podatkov v skladu s pravom 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 82
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da ta tehnologija 
omogoča uporabo osebnih in neosebnih 
podatkov za kategorizacijo ljudi in 
izjemno natančno ciljno usmerjanje 
nanje, prepoznavanje ranljivosti 
posameznikov ter izkoriščanje natančnega 
napovednega znanja, zato potrebuje 
protiutež v obliki učinkovitega izvrševanja 
načel varstva podatkov in zasebnosti, kot 
so najmanjši obseg podatkov, pravica do 
ugovora oblikovanju profila in do nadzora 
nad lastnimi podatki, pravica do pojasnila 
o odločitvi, sprejeti na podlagi 
avtomatizirane obdelave, in vgrajena 
zasebnost, pa tudi načel sorazmernosti, 
nujnosti in omejitve glede na strogo 
opredeljen namen; poudarja, da nekateri 
modeli napovednega policijskega dela 
sicer bolj spoštujejo zasebnost kot drugi, 
kot so verjetnostne napovedi o krajih ali 
dogodkih in ne o posameznih osebah, a se 
je pokazalo, da se zaradi sistemov 
napovednega policijskega dela dodatno 
povečujejo prekomerni policijski ukrepi 
na podlagi obstoječe pristranskosti, kot je 
rasno profiliranje, migrantskega porekla 
ali delovnega razreda, celo v primerih, 
kadar se to ne ujema z dejanskimi 
stopnjami kriminalitete;

Or. en
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Predlog spremembe 83
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo in Svet, naj vsem 
agencijam Evropske unije zagotovita 
regulativni okvir za uporabo tehnologije 
umetne inteligence, ki jim bo omogočal 
trdno in učinkovito sodelovanje z javnim 
in zasebnim sektorjem za zaščito 
državljanov v primeru kršitve varnosti in 
zlorabe osebnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 84
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. opozarja vse akterje kazenskega 
pregona, ki uporabljajo obdelavo 
podatkov in umetno inteligenco, da 
obdelavo osebnih podatkov s strani držav 
članic za namene kazenskega pregona 
ureja Direktiva (EU) 2016/680; zahteva, 
da mora biti zbiranje in obdelovanje 
osebnih podatkov za namene kazenskega 
pregona vedno zadostno, ustrezno in ne 
čezmerno glede na določene, izrecne in 
zakonite namene, za katere se obdelujejo; 
določa, da morata biti namen zbiranja teh 
podatkov in potreba po zbiranju jasno 
dokazana; določa, da je sprejemanje 
odločitev izključno na podlagi 
avtomatizirane obdelave, vključno z 
oblikovanjem profilov, ki ima lahko 
negativen pravni učinek za posameznika, 
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na katerega se nanašajo osebni podatki, 
ali ga zelo prizadene, prepovedano, razen 
če to dovoljuje pravo Unije ali države 
članice, ki se uporablja za upravljavca in 
ki zagotavlja ustrezno zaščito pravic in 
svoboščin posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, vsaj pravice do 
osebnega posredovanja s strani 
upravljavcev; poziva Komisijo, Evropski 
odbor za varstvo podatkov in druge 
neodvisne nadzorne organe, naj izdajo 
smernice, priporočila in primere najboljše 
prakse za dodatno opredelitev meril in 
pogojev za odločitve, ki temeljijo na 
oblikovanju profilov in uporabi umetne 
inteligence za namene preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 85
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. poudarja, kako pomembna je 
skladnost z Direktivo (EU) 2016/680, kar 
zadeva izvajanje predhodnih ocen učinka 
in revizij, pri katerih se upoštevajo etični 
pomisleki, da bi ocenili celovitost, točnost 
in kakovost podatkov ter posameznikom, 
ki jih zadevajo odločitve, in/ali subjektom, 
vključenim v postopke odločanja, 
omogočili razumevanje in izpodbijanje 
zbiranja ali analize, vzorcev in korelacij, 
poleg tega pa preprečili škodljive učinke 
na določene skupine posameznikov;

Or. en
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Predlog spremembe 86
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. priporoča, naj Komisija dokaže, da 
je jasno pregledala, ocenila in prilagodila 
svoj usklajeni načrt o umetni inteligenci, 
da se obravnavajo hude posledice umetne 
inteligence za temeljne pravice, ter opiše, 
kako se bodo ta tveganja zmanjšala z 
zakonodajnim pristopom EU in 
izvajanjem nacionalnih strategij držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 87
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter pri 
nadzoru mej okrepili javno varnost in 
zaščito; poudarja, da je treba pri njuni 
uporabi spoštovati načela sorazmernosti 
in nujnosti;

7. poudarja, da umetna inteligenca, 
avtomatizirano sprejemanje odločitev in 
sorodna tehnologija za namene 
množičnega nadzora, tudi z uporabo 
biometrične tehnologije, s strani javnih in 
zasebnih akterjev na javno dostopnih 
krajih niso združljivi s sedanjim pravom 
Unije in temeljnimi pravicami; poziva 
Komisijo, druge institucije EU in države 
članice, naj jih prepovejo z zakonom in v 
praksi; nadalje poziva Komisijo, naj 
predlaga prepoved uporabe umetne 
inteligence izključno za opredelitev 
dostopa do osnovnih javnih dobrin ali 
storitev, kot so zdravstveno varstvo, 
policijska dejavnost in nadzor migracij, 
ali za njihovo zagotavljanje; poziva jo 
tudi, naj pri zagotavljanju osnovnih 
storitev prepove tudi uporabo umetne 
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inteligence za namene ugotavljanja, 
analize in ocene čustev, razpoloženja, 
vedenja in drugih občutljivih značilnosti 
identitete, kot sta etnična pripadnost ali 
invalidnost; poleg tega poziva Komisijo, 
naj predlaga prepoved smrtonosnih 
avtonomnih orožnih sistemov in drugo 
uporabo umetne inteligence, ki je 
namenjena opredelitvi ciljev za uporabo 
smrtonosne sile, na primer pri kazenskem 
pregonu in izvajanju politike 
priseljevanja, ter prepoved točkovanja 
prebivalcev za splošne namene, tudi 
masovnega točkovanja državljanov; 
ugotavlja, da je treba sisteme 
avtomatiziranega sprejemanja odločitev 
na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter pri 
nadzoru mej izvajati v skladu s pravom 
Unije ter ob spoštovanju človekovih pravic 
in človekovega dostojanstva, človeške 
avtonomije in pravice posameznika, da 
odloča o sebi, ter temeljnih pravic, 
določenih z Listino; poudarja, da je treba 
v zvezi z merili in omejitvami za te sisteme 
zagotoviti sodni in demokratični nadzor 
ter jih obravnavati v razpravah, v katerih 
bi sodelovala civilna družba; poudarja, da 
odločitev javnih organov na področju 
svobode, varnosti in pravice, kot so 
določitev varščine ali odobritev pogojnega 
izpusta, izpust iz zapora med pandemijo, 
dovolitev prečkanja meje, pridobitev azila 
ali mednarodne zaščite ali zaslišanje pred 
sodiščem, nikoli ne smejo sprejemati 
sistemi avtomatiziranega sprejemanja 
odločitev, temveč morajo vedno 
vključevati smiselno človeško oceno in 
presojo, tudi za določitev odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 88
Kris Peeters

Osnutek mnenja
Odstavek 7



PE653.783v01-00 48/64 AM\1207460SL.docx

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pri nadzoru mej okrepili 
javno varnost in zaščito; poudarja, da je 
treba pri njuni uporabi spoštovati načela 
sorazmernosti in nujnosti;

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
ter pri nadzoru mej okrepili javno varnost 
in zaščito, vendar so s tem povezana tudi 
pomembna etična tveganja, ki jih je treba 
ustrezno obravnavati; zato poudarja, da je 
treba pri njihovi uporabi spoštovati načela 
sorazmernosti in nujnosti ter zagotavljati 
spoštovanje temeljnih pravic; podpira cilj 
čim večje preglednosti, kar zadeva oceno 
tveganja posameznih primerov uporabe, 
pa tudi splošni pregled nad uporabo 
umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj ter pri nadzoru mej; meni, da bi 
bilo treba agencije EU, zlasti na področju 
pravosodja in notranjih zadev, ustrezno 
financirati, da bi lahko preučevale 
učinkovitost teh ukrepov, ter jih opremiti z 
najnovejšo tehnologijo;

Or. en

Predlog spremembe 89
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter pri 
nadzoru mej okrepili javno varnost in 
zaščito; poudarja, da je treba pri njuni 
uporabi spoštovati načela sorazmernosti 
in nujnosti;

7. meni, da nekateri načini uporabe 
umetne inteligence ne morejo veljati za 
etične in da obstajajo področja, kjer 
tveganja kršitve temeljnih pravic ni 
mogoče odpraviti z nobenim 
zakonodajnim ali etičnim okvirom; 
opozarja, da uporaba umetne inteligence, 
robotike in sorodne tehnologije na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
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preiskovanja kaznivih dejanj ter pri 
nadzoru mej pomeni izredno resno 
tveganje za temeljne pravice; poziva k 
popolni prepovedi uporabe umetne 
inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije na tem področju; poziva tudi k 
prepovedi uporabe tehnologije za 
prepoznavanje obraza na javnih območjih 
in k prepovedi umetne inteligence za 
prepoznavanje čustev na vseh področjih;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pri nadzoru mej okrepili 
javno varnost in zaščito; poudarja, da je 
treba pri njuni uporabi spoštovati načela 
sorazmernosti in nujnosti;

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pri nadzoru mej okrepili 
javno varnost in zaščito; poudarja, da je 
treba pri njuni uporabi spoštovati načela 
sorazmernosti in nujnosti; meni, da je 
treba agencijam EU na področju 
pravosodja in notranjih zadev omogočiti 
uporabo najnovejše umetne inteligence in 
robotike, zlasti na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter nadzora mej, in da je 
treba to upoštevati v letnih proračunih 
agencij na področju pravosodja in 
notranjih zadev v celotnem obdobju 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
(2021–2027);

Or. en

Predlog spremembe 91
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
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Peter Vitanov (Petar Vitanov), Miriam Dalli, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pri nadzoru mej okrepili 
javno varnost in zaščito; poudarja, da je 
treba pri njuni uporabi spoštovati načela 
sorazmernosti in nujnosti;

7. ugotavlja, da je uporaba umetne 
inteligence in robotike vedno bolj 
razširjena na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
ter pri nadzoru mej, kar pogosto negativno 
vpliva na pravico posameznikov do 
zasebnosti, varstva podatkov in 
nediskriminacije; poudarja, da je treba pri 
uvedbi in uporabi teh tehnologij spoštovati 
načela sorazmernosti in nujnosti, Listino 
EU o temeljnih pravicah, zlasti pravice do 
varstva podatkov, zasebnosti in 
nediskriminacije, ter ustrezno sekundarno 
pravo Unije, kot so predpisi EU o varstvu 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 92
Beata Kempa

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pri nadzoru mej okrepili 
javno varnost in zaščito; poudarja, da je 
treba pri njuni uporabi spoštovati načela 
sorazmernosti in nujnosti;

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pri nadzoru mej okrepili 
javno varnost in zaščito; poudarja, da je 
treba pri njuni uporabi spoštovati načela 
sorazmernosti in nujnosti; poudarja, da 
umetna inteligenca nikoli ne bi smela 
nadomestiti človeka pri izdajanju sodb in 
da bi se morala v pravosodnem sistemu 
uporabljati le pri analizi in zbiranju 
dokazov;

Or. pl
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Predlog spremembe 93
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pri nadzoru mej okrepili 
javno varnost in zaščito; poudarja, da je 
treba pri njuni uporabi spoštovati načela 
sorazmernosti in nujnosti;

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pri nadzoru mej okrepili 
javno varnost in zaščito, vendar je 
potreben tudi obsežen in temeljit javni 
nadzor; poudarja, da je treba pri njuni 
uporabi spoštovati načela sorazmernosti in 
nujnosti;

Or. en

Predlog spremembe 94
Yana Toom

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ter pri nadzoru mej 
okrepili javno varnost in zaščito; poudarja, 
da je treba pri njuni uporabi spoštovati 
načela sorazmernosti in nujnosti;

7. ugotavlja, da bi lahko z uporabo 
umetne inteligence in robotike pri nadzoru 
mej okrepili javno varnost in zaščito; 
poudarja, da je treba pri njeni uporabi 
spoštovati načela sorazmernosti in nujnosti 
ter v celoti spoštovati temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 95
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da narašča uporaba 
sistemov za upravljanje dela, ki so podprti 
z umetno inteligenco; poudarja, da se z 
uvedbo takih sistemov sprožajo 
pomembna vprašanja o pravicah in 
varnosti delavcev; se zaveda, da so sistemi 
umetne inteligence, ki se uporabljajo za 
nadzor in upravljanje delavcev, vedno 
optimizirani na način, ki koristi 
delodajalcem, pri čemer pogosto povzroča 
veliko škodo delavcem; opozarja, da 
člen 22 Splošne uredbe o varstvu 
podatkov ne zadostuje za ustrezno zaščito 
delavcev v zvezi s sistemi upravljanja, ki 
so podprti z umetno inteligenco; poziva, 
naj se čim prej sprejmejo posebni predpisi 
na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 96
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj v okviru 
svojega ocenjevalnega poročila v skladu s 
členom 92(5) uredbe o ETIAS1a temeljito 
preuči, ali so zaradi tega, ker se zavrnjene 
potovalne odobritve upoštevajo pri oceni 
tveganja za prihodnje prosilce iz iste tretje 
države, potniki, ki bi ob sicer enakih 
pogojih prejeli potovalno odobritev, če bi 
prošnjo vložili v drugi tretji državi, deležni 
neupravičene pristranske obravnave;
__________________
1a Uredba (EU) št. 2018/1240 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
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12. septembra 2018 o vzpostavitvi 
Evropskega sistema za potovalne 
informacije in odobritve (ETIAS) 
(UL L 236, 19.9.2018, str. 1), https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1240.

Or. en

Predlog spremembe 97
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj uveljavi 
stroge in obvezne zaščitne ukrepe, s 
katerimi bi preprečila, da države in javni 
organi zlorabljajo umetno inteligenco, 
robotiko in sorodno tehnologijo; 
poudarja, da lahko zloraba te tehnologije 
s strani organov neposredno ogroža 
demokracijo in temeljne pravice naših 
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 98
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
Peter Vitanov (Petar Vitanov), Miriam Dalli, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Birgit 
Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da umetna inteligenca in 
robotika nista nezmotljivi; meni, da morajo 
zakonodajalci preučiti kompleksno 
vprašanje odgovornosti v okviru 

8. poudarja, da umetna inteligenca in 
robotika nista nezmotljivi ter da sta lahko 
pristranski že sami po sebi; ugotavlja, da 
je lahko pristranskost vključena že v 
osnovne podatkovne nize, zlasti kadar se 
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kazenskega pravosodja. uporabljajo zgodovinski podatki, ki jih 
vnašajo razvijalci algoritmov, ali pa 
nastane pri izvajanju sistemov v realnih 
okoliščinah; meni, da morajo 
zakonodajalci preučiti kompleksno 
vprašanje odgovornosti v okviru 
kazenskega pravosodja.

Or. en

Predlog spremembe 99
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da umetna inteligenca in 
robotika nista nezmotljivi; meni, da morajo 
zakonodajalci preučiti kompleksno 
vprašanje odgovornosti v okviru 
kazenskega pravosodja.

8. poudarja, da imajo posamezniki 
pravico zaupati, da bo tehnologija, ki jo 
uporabljajo, delovala razumno, spoštovala 
njihovo zaupanje in upravičila njihovo 
dobro vero; poudarja, da umetna 
inteligenca, robotika in sorodna 
tehnologija niso nezmotljive; meni, da 
morajo zakonodajalci preučiti kompleksno 
vprašanje odgovornosti v okviru 
kazenskega pravosodja.

Or. en

Predlog spremembe 100
Roberta Metsola, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Kris Peeters, Axel 
Voss

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da umetna inteligenca in 
robotika nista nezmotljivi; meni, da morajo 
zakonodajalci preučiti kompleksno 
vprašanje odgovornosti v okviru 

8. poudarja, da umetna inteligenca in 
robotika nista nezmotljivi; poudarja, kako 
pomembna je pravica do razlage pri 
algoritemskem odločanju o osebah; meni, 
da morajo zakonodajalci preučiti 
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kazenskega pravosodja. kompleksno vprašanje odgovornosti v 
okviru kazenskega pravosodja.

Or. en

Predlog spremembe 101
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da umetna inteligenca in 
robotika nista nezmotljivi; meni, da morajo 
zakonodajalci preučiti kompleksno 
vprašanje odgovornosti v okviru 
kazenskega pravosodja.

8. poudarja, da umetna inteligenca in 
robotika nista nezmotljivi; meni, da morajo 
zakonodajalci preučiti kompleksno 
vprašanje odgovornosti v okviru civilnega 
in kazenskega pravosodja.

Or. en

Predlog spremembe 102
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da umetna inteligenca in 
robotika nista nezmotljivi; meni, da 
morajo zakonodajalci preučiti kompleksno 
vprašanje odgovornosti v okviru 
kazenskega pravosodja.

8. meni, da morajo zakonodajalci 
preučiti kompleksno vprašanje 
odgovornosti v okviru kazenskega 
pravosodja in da bi morala biti za vse 
aplikacije umetne inteligence odgovorna 
pravna oseba;

Or. en

Predlog spremembe 103
Kris Peeters, Axel Voss
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da umetna inteligenca in 
robotika nista nezmotljivi; meni, da morajo 
zakonodajalci preučiti kompleksno 
vprašanje odgovornosti v okviru 
kazenskega pravosodja.

8. poudarja, da umetna inteligenca in 
robotika nista nezmotljivi; meni, da morajo 
zakonodajalci preučiti kompleksno 
vprašanje odgovornosti.

Or. en

Predlog spremembe 104
Birgit Sippel, Katarina Barley

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. opozarja, da ima v skladu s 
členom 22 Splošne uredbe o varstvu 
podatkov posameznik pravico, da zanj ne 
velja odločitev, ki temelji zgolj na 
avtomatizirani obdelavi, vključno z 
oblikovanjem profilov, ki ustvarja pravne 
učinke v zvezi z njim ali nanj znatno 
vpliva na podoben način, ter da so izjeme 
od tega splošnega pravila zelo omejene; 
opozarja, da morajo biti algoritmi 
pregledni, zlasti tisti, ki ustvarjajo pravne 
učinke za posameznike, na katere se 
nanašajo; poudarja, da je preglednost 
osnovne logike algoritma izredno 
pomembna za zadevnega posameznika, da 
se v celoti zaščitijo njegove temeljne 
pravice; poudarja tudi, da je preglednost 
uporabljenih algoritmov nadvse 
pomembna tudi za osebo, ki sprejme 
končno odločitev na podlagi 
algoritemskega izračuna, na primer kadar 
mora bančni uslužbenec odločiti o vlogi 
za posojilo ali kadar se mora strokovnjak 
za človeške vire odločiti, koga bo zaposlil.

Or. en
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Predlog spremembe 105
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. predlaga ustanovitev evropske 
agencije za umetno inteligenco, ki bi v 
sodelovanju z drugimi pristojnimi organi 
v Uniji, zlasti z mrežo za sodelovanje na 
področju varstva potrošnikov, 
nacionalnimi organi za varstvo 
potrošnikov, skupino na visoki stopnji o 
diskriminaciji, enakosti in raznolikosti ter 
civilno družbo, usklajevala ugotavljanje 
kršitev previdnostnega načela in načela 
nediskriminacije s strani pristojnih 
nadzornih organov ter zagotavljala 
sredstva posameznikom, da bi lahko 
učinkovito uveljavljali ugovore ali 
zahtevali povračilo škode zaradi take 
diskriminacije in drugih kršitev temeljnih 
pravic, ki bi bile posledica uporabe 
sistemov umetne inteligence in 
avtomatiziranega sprejemanja odločitev s 
strani akterjev javnega ali zasebnega 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 106
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. ugotavlja, da se umetna 
inteligenca pogosto uporablja na 
digitalnih platformah, kjer algoritmi za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev 
širijo in urejajo vsebino, ki se prikaže 
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uporabnikom, vključno z organizacijo 
personaliziranih vsebin; poudarja, da so ti 
algoritmi, njihovo delovanje in način, na 
katerega urejajo prikazane vsebine, „črne 
skrinjice“ za uporabnike, ki jim jemljejo 
možnost izbire in nadzora, omogočajo 
vzpostavljanje odmevnih komor in 
povzročajo nezaupanje v digitalne 
storitve; poziva Komisijo, naj pri 
oblikovanju etičnega okvira upošteva 
vidik končnega uporabnika aplikacij, ki 
temeljijo na umetni inteligenci, s 
poudarkom na preglednosti, možnosti 
razlage in prilagajanja.

Or. en

Predlog spremembe 107
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da so umetna 
inteligenca, robotika in sorodna 
tehnologija globalne tehnologije in da je 
treba te standarde sprejeti po vsem svetu, 
da bi zagotovili, da je njihov prihodnji 
razvoj usklajen z evropskimi vrednotami 
in etičnimi standardi; poziva Komisijo, 
naj v mednarodnih forumih izvaja 
diplomacijo na področju umetne 
inteligence s podobno mislečimi 
partnericami, kot so ZDA, skupini G7 in 
G20 ter OECD, da bi vzpostavile skupne 
etične standarde in smernice za razvoj 
umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 108
Clare Daly, Mick Wallace, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Cornelia 
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Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. ponovno poziva k ustanovitvi 
evropske agencije za umetno inteligenco 
in poudarja, kako pomembni so 
nacionalni nadzorni organi, ki bi bili v 
posamezni državi članici odgovorni za 
zagotavljanje, ocenjevanje in spremljanje 
skladnosti z etičnimi načeli in zakonskimi 
obveznostmi v zvezi z razvojem, uvedbo in 
uporabo umetne inteligence, robotike in 
sorodne tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 109
Beata Kempa

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba uvesti jasen 
okvir za uporabo umetne inteligence s 
strani platform družbenih medijev, pa tudi 
zahteve glede preglednosti za algoritme, ki 
se uporabljajo, in njihovo umerjanje, da 
bi preprečili čezmerno odstranjevanje 
vsebin in kakršno koli obliko filtriranja 
ali cenzure na internetu;

Or. pl

Predlog spremembe 110
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. ugotavlja, da se lahko umetna 
inteligenca pri oblikovanju profilov 
uporablja za analiziranje in predvidevanje 
vidikov, povezanih s posameznikovimi 
osebnimi preferencami, interesi in 
vedenjem; poudarja, da je kakovost 
rezultatov umetne inteligence za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev 
odvisna od kakovosti uporabljenih 
podatkov in predhodno določenih 
parametrov; poudarja, da je treba 
uporabo umetne inteligence za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev 
urediti s strogim zakonodajnim okvirom 
za varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, 
ki bo skupaj z dolžnostjo skrbnega 
ravnanja pri nadzoru nad zakonito 
uporabo umetne inteligence, ki ne velja za 
moderiranje vsebin, zagotavljal popolno 
skladnost; zato poziva Komisijo, naj 
pripravi sistem za dolžnost skrbnega 
ravnanja s podrobnimi sektorskimi 
smernicami, da bi algoritme za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev 
uporabljali v skladu s temeljnimi 
pravicami na področju varstva osebnih 
podatkov in zasebnosti, določenimi v 
splošni uredbi o varstvu podatkov1a;
__________________
1a Uvodna izjava 71 in člen 22 Splošne 
uredbe o varstvu podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 111
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja, da je uvedba umetne 
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inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije v družbi odvisna od digitalne 
infrastrukture, ki mora biti izredno varna 
in odporna ter ne sme biti izpostavljena 
morebitnemu nedovoljenemu 
spreminjanju; poziva Komisijo, naj 
zagotovi varnost in odpornost evropske 
digitalne infrastrukture, tako da zmanjša 
odvisnost od tehnologije, ki jo izdelujejo 
podjetja, ki izvirajo iz držav, ki ne delijo 
naših vrednot in ne spoštujejo človekovih 
pravic, ter na katera vplivajo taki režimi;

Or. en

Predlog spremembe 112
Sergey Lagodinsky

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. predlaga ustanovitev strokovnega 
centra, ki bi zajemal akademski svet, 
strokovnjake na področju raziskovanja in 
industrije ter posamezne strokovnjake na 
ravni Unije, ki bi bili sestavni del take 
agencije ali bi bili povezani z njo, da bi 
spodbudili izmenjavo znanja in strokovnih 
izkušenj ter olajšali sodelovanje po vsej 
EU in zunaj nje;

Or. en

Predlog spremembe 113
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. opozarja, da se umetna inteligenca 
lahko uporablja za personalizirano 
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oglaševanje, zlasti za ozko usmerjene in 
vedenjske oglase, ter pri ocenjevanju 
posameznikov; se zaveda, da ima lahko 
personalizirano oglaševanje negativne 
posledice za posameznike, zlasti za 
mladoletnike, saj posega v njihovo 
zasebno življenje; meni, da sta zbiranje 
podatkov in njihova uporaba za 
personaliziranje oglasov, ponujanje 
proizvodov oziroma storitev ali določanje 
cen vprašljiva; meni, da te pomanjkljivosti 
odražajo neetičnost personaliziranih 
oglasov; zato poziva Komisijo, naj uporabi 
svoj etični okvir in prepove vse 
personalizirane oglase;

Or. en

Predlog spremembe 114
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 8 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8d. ugotavlja, da se umetna 
inteligenca lahko uporablja za 
manipulacijo obraznih in avdiovizualnih 
značilnosti, kar pogosto imenujemo 
globoki ponaredki; poudarja, da se lahko 
te tehnike uporabijo za manipulacijo 
volitev, širjenje dezinformacij in druge 
neželene dejavnosti; zato poziva Komisijo, 
naj v svojem etičnem okviru določi, da je 
treba pri vseh globokih ponaredkih ali 
drugih realistično narejenih sintetičnih 
videih navesti, da ne gre za pristen 
material, ter strogo omeji njihovo uporabo 
v okviru volitev;

Or. en

Predlog spremembe 115
Paul Tang
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8e. poudarja pomen varstva osebnih 
podatkov in zasebnosti; opaža hiter razvoj 
aplikacij za prepoznavanje edinstvenih 
značilnosti, kot so obrazne poteze, gibanje 
in vedenje; opozarja, da uporaba aplikacij 
za avtomatizirano prepoznavanje posega v 
zasebnost, nediskriminacijo in varstvo 
osebnih podatkov; poziva Komisijo, naj v 
svoj etični okvir vključi popolno prepoved 
aplikacij za prepoznavanje obraza na 
javnem mestu in v izobraževalnih 
ustanovah ter prepoved nelokalne hrambe 
podatkov v zvezi s prepoznavanjem 
obraza;

Or. en

Predlog spremembe 116
Paul Tang

Osnutek mnenja
Odstavek 8 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8f. opozarja, kako pomembna je 
jezikovna in kulturna raznolikost; zato 
poziva Komisijo, naj uporabi svoj etični 
okvir in ne dovoli, da bi se zaradi umetne 
inteligence zmanjšala raznolikost, temveč 
naj zagotovi, da bo še naprej mogoč 
dostop do široke palete raznolikih vsebin, 
pri čemer ne bo prekomerno zastopan en 
sam jezik in/ali kulturni model, in naj 
obsodi vse poskuse, da se z algoritmi ta 
raznolikost omeji in se ponujajo zgolj 
vsebine, ki ustrezajo nekaterim že 
obstoječim vzorcem, ali da bi algoritmi 
lahko delovali kot t. i. odmevna komora, 
kar pomeni, da bi preprečevali večjo 
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pestrost;

Or. en


