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Τροπολογία 1
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 2
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 2 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 10, 19, 21 και 
167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 3
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 3 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το δικαίωμα υποβολής 
αναφοράς που κατοχυρώνεται στα 
άρθρα 20 και 227 ΣΛΕΕ και στο 
άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en
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Τροπολογία 4
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 4 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 22 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 5
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 5 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το προοίμιο της ΣΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 6
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 6 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση πλαίσιο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των εθνικών μειονοτήτων, το 
πρωτόκολλο αριθ. 12 της Σύμβασης για 
την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για 
τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες,

Or. en
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Τροπολογία 7
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 7 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, 
περί εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής1α 
(οδηγία για τη φυλετική ισότητα),
1α ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

Or. en

Τροπολογία 8
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 8 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 
2000, για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία1α (οδηγία 
για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση),
1α ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.

Or. en

Τροπολογία 9
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 9 (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(γενικός κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων)1α (ΓΚΠΔ), και την οδηγία 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και 
την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου1β,
1α ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
1β ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89

Or. en

Τροπολογία 10
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 10 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, 
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με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία»,

Or. en

Τροπολογία 11
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 11 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
16ης Φεβρουαρίου 2017 με συστάσεις 
προς την Επιτροπή σχετικά με ρυθμίσεις 
αστικού δικαίου στον τομέα της 
ρομποτικής1α,
1α ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 239.

Or. en

Τροπολογία 12
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 12 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με την 
τεχνητή νοημοσύνη που εγκρίθηκε στις 
22 Μαΐου 2019,

Or. en

Τροπολογία 13
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 13 (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τα 
αυτόνομα οπλικά συστήματα1α,
1α Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 
σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά 
συστήματα (2018/2752(RSP)) 
(2018/2752(RSP)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2018-0341_EL.html

Or. en

Τροπολογία 14
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
και ο σχεδιασμός της αποκαλούμενης 
«τεχνητής νοημοσύνης», της ρομποτικής 
και των συναφών τεχνολογιών γίνονται 
από ανθρώπους, και οι επιλογές τους 
καθορίζουν τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας να ωφελήσει την κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 15
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές ηθικής 
δεοντολογίας, όπως οι αρχές που έχουν 
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εγκριθεί από την ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
την τεχνητή νοημοσύνη, αποτελούν μια 
καλή αφετηρία, αλλά δεν αρκούν για να 
διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις ενεργούν 
με θεμιτό τρόπο και εγγυώνται την 
αποτελεσματική προστασία των φυσικών 
προσώπων·

Or. en

Τροπολογία 16
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί πως οι μεγάλες 
δυνατότητες που προσφέρουν η χρήση 
και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης 
αποτελούν ευκαιρία για ταχύτερη 
οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 17
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί πως οι μεγάλες 
δυνατότητες που προσφέρουν η χρήση 
και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης 
αποτελούν ευκαιρία για ταχύτερη 
οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 18
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί πως οι μεγάλες 
δυνατότητες που προσφέρουν η χρήση 
και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης 
αποτελούν ευκαιρία για ταχύτερη 
οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ·

1. υπογραμμίζει ότι η χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να σέβεται 
πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και τις αξίες, μεταξύ άλλων 
την ιδιωτική ζωή, την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη 
μη εισαγωγή διακρίσεων και την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να 
εφαρμόσει την υποχρέωση διαφάνειας 
και εξηγησιμότητας των εφαρμογών ΤΝ, 
να θεσπίσει κυρώσεις για την επιβολή 
αυτών των υποχρεώσεων, την 
αναγκαιότητα ανθρώπινης παρέμβασης, 
καθώς και άλλα μέτρα, όπως είναι οι 
ανεξάρτητοι έλεγχοι και οι ειδικές 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 
για την υποστήριξη και την επιβολή της 
συμμόρφωσης· οι εν λόγω ανεξάρτητοι 
έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται σε 
ετήσια βάση, κατ’ αναλογία προς τον 
οικονομικό τομέα, ώστε να εξεταστεί 
κατά πόσον οι εφαρμογές ΤΝ, οι έλεγχοι 
και οι εξισορροπήσεις που 
χρησιμοποιούνται συνάδουν με 
συγκεκριμένα κριτήρια και εποπτεύονται 
από επαρκή ανεξάρτητη εποπτεύουσα 
αρχή·

Or. en

Τροπολογία 19
Klára Dobrev
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί πως οι μεγάλες δυνατότητες 
που προσφέρουν η χρήση και η ανάπτυξη 
της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν 
ευκαιρία για ταχύτερη οικονομική 
ανάπτυξη στην ΕΕ·

1. θεωρεί πως οι μεγάλες δυνατότητες 
που προσφέρουν η χρήση και η ανάπτυξη 
της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν 
ευκαιρία για ταχύτερη οικονομική 
ανάπτυξη στην ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι 
προκειμένου να αξιοποιηθούν αυτές οι 
ευκαιρίες, η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τον 
μετριασμό των κινδύνων, να διασφαλίσει 
την ηθική του χρήση και να αποτρέψει τη 
χρήση του για δόλιους σκοπούς· το 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καθορίζει 
σαφώς κατάλληλα καθεστώτα όσον 
αφορά την ευθύνη, τη λογοδοσία, την 
ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 20
Emil Radev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί πως οι μεγάλες δυνατότητες 
που προσφέρουν η χρήση και η ανάπτυξη 
της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν 
ευκαιρία για ταχύτερη οικονομική 
ανάπτυξη στην ΕΕ·

1. υπογραμμίζει πως οι μεγάλες 
δυνατότητες που προσφέρουν η χρήση και 
η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης 
αποτελούν ευκαιρία για ενίσχυση της 
ασφάλειας της ηπείρου και των πολιτών 
μας, καθώς και για ταχύτερη οικονομική 
ανάπτυξη στην ΕΕ· εφιστά την προσοχή 
στο γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη 
στον στρατιωτικό τομέα και 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό για την 
ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό και 
επαρκή ρόλο στις μελλοντικές διεθνείς 
συζητήσεις για τα θέματα αυτά·

Or. en
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Τροπολογία 21
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί πως οι μεγάλες δυνατότητες 
που προσφέρουν η χρήση και η ανάπτυξη 
της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν 
ευκαιρία για ταχύτερη οικονομική 
ανάπτυξη στην ΕΕ·

1. αναγνωρίζει πως οι μεγάλες 
δυνατότητες που προσφέρουν η ανάπτυξη, 
η υλοποίηση και η χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης αποτελούν ευκαιρία για 
ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ 
και μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο εντός της 
ΕΕ όσο και στις εξωτερικές σχέσεις της·

Or. en

Τροπολογία 22
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει δύο φορές 
(το 2014 και το 2018) την απαγόρευση 
των (φονικών) αυτόνομων όπλων (LAW)·

Or. en

Τροπολογία 23
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης



AM\1209390EL.docx 13/52 PE654.068v01-00

EL

Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει τη ρυθμιστική πρόοδο 
που έχουν σημειώσει ορισμένα κράτη 
μέλη· τονίζει τη σημασία μιας κοινής 
ευρωπαϊκής προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 24
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι τα φονικά αυτόνομα 
οπλικά συστήματα (LAWS) θα 
μπορούσαν να μεταβάλλουν ριζικά τις 
πολεμικές επιχειρήσεις, να επιταχύνουν 
σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα και την 
αλληλουχία των εχθροπραξιών και να 
πυροδοτήσουν πρωτοφανείς κούρσες 
εξοπλισμών· τονίζει επίσης ότι η χρήση 
των LAWS εγείρει θεμελιώδη ηθικά και 
νομικά ερωτήματα σε σχέση με τον 
ανθρώπινο έλεγχο, και ιδίως όσον αφορά 
κρίσιμες λειτουργίες όπως η επιλογή 
στόχων και οι ενέργειες προς αυτούς· 
επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι η 
χρήση των LAWS εγείρει βασικά 
ερωτήματα σχετικά με την 
εφαρμοσιμότητα του διεθνούς δικαίου για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου όσον 
αφορά τις μελλοντικές στρατιωτικές 
δράσεις·

Or. en
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Τροπολογία 25
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει τις ανησυχίες ότι η 
τεχνητή νοημοσύνη, όταν είναι προϊόν 
ακατάλληλου σχεδιασμού και ανάπτυξης, 
μπορεί να οδηγήσει σε προκαταλήψεις 
και διακρίσεις· δεσμεύεται να εξεύρει 
ρυθμιστικές και πολιτικές λύσεις για να 
διασφαλίσει ότι δεν εφαρμόζονται αλλά, 
αντιθέτως, εξαλείφονται οι διακρίσεις 
μέσω της χρήσης υφιστάμενων και 
αναδυόμενων τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 26
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει την ανοικτή επιστολή 
που απηύθυναν 116 ιδρυτές κορυφαίων 
εταιρειών ρομποτικής και τεχνητής 
νοημοσύνης, τον Αύγουστο του 2017, στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
ορισμένα συμβατικά όπλα, στην οποία 
αναφέρεται ότι τα «φονικά αυτόνομα 
όπλα απειλούν να καταστούν η τρίτη 
επανάσταση στις πολεμικές 
επιχειρήσεις... [κάτι το οποίο]... θα 
επιτρέψει τη διενέργεια ένοπλων 
συγκρούσεων σε κλίμακα μεγαλύτερη από 
ποτέ, και ταχύτερα από ό,τι οι άνθρωποι 
μπορούν να αντιληφθούν» και 
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προειδοποίησε ότι «αφού ανοίξει αυτό το 
κουτί της Πανδώρας, θα είναι δύσκολο 
να κλείσει»1α·
1α 
https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//op
en.pdf

Or. en

Τροπολογία 27
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. τονίζει τη σημασία της 
κατάρτισης του πολιτικού και 
στρατιωτικού προσωπικού στο 
αναθεωρημένο συντονισμένο σχέδιο για 
την τεχνητή νοημοσύνη, επίσης σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, καθώς και 
στην ορθή ανάπτυξη και χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τον ακριβή εντοπισμό της 
μεταβολής δεδομένων (data drift) κατά τη 
διάρκεια της εκμάθησης μηχανής, ώστε 
να αποφεύγονται οι διακρίσεις και οι 
προκαταλήψεις στα σύνολα δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 28
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. υπενθυμίζει τη σύμβαση για τα 
χημικά όπλα που απαγορεύει την 
παραγωγή, αποθήκευση και χρήση 
χημικών όπλων και των πρόδρομων 
ουσιών τους· υπενθυμίζει τη Σύμβαση 
περί απαγορεύσεως της αναπτύξεως, 
παραγωγής και αποθηκεύσεως 
βακτηριολογικών (βιολογικών) και 
τοξινικών όπλων και καταστροφής 
αυτών· σημειώνει ότι οι απαγορεύσεις επί 
της παραγωγής και χρήσης ολόκληρων 
κατηγοριών όπλων έχουν σημαντικά 
παγκόσμια προηγούμενα·

Or. en

Τροπολογία 29
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες 
που απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ 
και από την ιδέα που οδήγησε στη 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία 
και τη διαχείριση της τεχνητής 
νοημοσύνης· επικροτεί τη δημοσίευση της 
Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για την 
τεχνητή νοημοσύνη και ενθαρρύνει τη 
διεξαγωγή βαθύτερης έρευνας σχετικά με 
τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τις 
κρατικές αρχές· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να συνεισφέρει στη 
δημιουργία ενός διεθνούς νομικού 
πλαισίου για τη χρήση της ΤΝ, ιδίως στο 
πλαίσιο της οικοδόμησης του στρατηγικού 
πλεονεκτήματος που μπορεί να προσφέρει 
η ΤΝ·

2. τονίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ, 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, οι Συνθήκες της ΕΕ και οι 
στόχοι και οι αξίες, 
συμπεριλαμβανομένης ιδίως της 
καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, το δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ή και το δικαίωμα 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι 
γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πρέπει 
να διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία και τη 
διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης· 
επικροτεί τη δημοσίευση της Λευκής 
Βίβλου της Επιτροπής για την τεχνητή 
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νοημοσύνη· σημειώνει ότι οι τεχνολογίες 
τεχνητής νοημοσύνης καθιστούν δυνατή 
την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας 
πληροφοριών και τη δράση σε μια άνευ 
προηγουμένου κλίμακα, όπως η μαζική 
παρακολούθηση σε μη στρατιωτικούς και 
στρατιωτικούς τομείς, η οποία συνιστά 
απειλή για τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
ανοίγει τον δρόμο για παράνομες 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της κρατικής 
κυριαρχίας, όπως φαίνεται από την 
υπόθεση της Cambridge Analytica· ζητεί 
τον έλεγχο των δραστηριοτήτων μαζικής 
παρακολούθησης σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο και τα πρότυπα επιβολής της 
νομοθεσίας· ζητεί να απαγορευτεί 
διεθνώς η άκρως παρεμβατική κοινωνική 
βαθμολόγηση ως παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, 
λαμβάνοντας υπόψη την ηγεμονία στη 
λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο επί της 
ανάπτυξης τέτοιων τεχνολογιών που 
διαθέτουν ορισμένοι ιδιωτικοί φορείς, να 
ενισχυθεί η λογοδοσία των φορέων αυτών 
βάσει του διεθνούς δικαίου· ενθαρρύνει τη 
διεξαγωγή βαθύτερης έρευνας σχετικά με 
τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τις 
κρατικές αρχές· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να συνεισφέρει στην 
επαναξιολόγηση του υφιστάμενου και στη 
δημιουργία ενός διεθνούς νομικού 
πλαισίου για την έρευνα και την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία, τη χρήση, τη 
συντήρηση και την εξέλιξη της ΤΝ, ιδίως 
στο πλαίσιο της οικοδόμησης των 
πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει 
η ΤΝ, αντιμετωπίζοντας και 
επανορθώνοντας παράλληλα τυχόν 
δυνητικούς κινδύνους, ιδίως όσον αφορά 
τις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας, 
της μη παρέμβασης και της χρήσης βίας· 
καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την 
έρευνα και τον διάλογο σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρήσης της ΤΝ για την 
αντιμετώπιση καταστροφών, την 
πρόληψη κρίσεων και τη διατήρηση της 
ειρήνης·
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Or. en

Τροπολογία 30
Emil Radev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες που 
απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ και 
από την ιδέα που οδήγησε στη δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία και τη 
διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης· 
επικροτεί τη δημοσίευση της Λευκής 
Βίβλου της Επιτροπής για την τεχνητή 
νοημοσύνη και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή 
βαθύτερης έρευνας σχετικά με τη χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης από τις κρατικές 
αρχές· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία 
ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για τη 
χρήση της ΤΝ, ιδίως στο πλαίσιο της 
οικοδόμησης του στρατηγικού 
πλεονεκτήματος που μπορεί να προσφέρει 
η ΤΝ·

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες που 
απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ, τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ και από την ιδέα που οδήγησε στη 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία 
και τη διαχείριση της τεχνητής 
νοημοσύνης· τονίζει την ανάγκη 
διασφάλισης και προώθησης αρχών όπως 
η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η αρχή 
της μη εισαγωγής διακρίσεων, τα ποικίλα 
και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης κ.λπ., 
κατά την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ρομποτικής και των συναφών 
τεχνολογιών· επικροτεί τη δημοσίευση της 
Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για την 
τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο επισημαίνει 
ότι η Επιτροπή δεν περιλαμβάνει σε 
αυτήν τη χρήση της ΤΝ για 
στρατιωτικούς σκοπούς· τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεισφέρει 
στη δημιουργία ενός διεθνούς νομικού 
πλαισίου για τη χρήση της ΤΝ, ιδίως στο 
πλαίσιο της οικοδόμησης του στρατηγικού 
πλεονεκτήματος που μπορεί να προσφέρει 
η ΤΝ: για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ 
χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο στο οποίο 
θα εξετάζονται όλες οι πτυχές της χρήσης 
της ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, των στρατιωτικών πτυχών·

Or. en
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Τροπολογία 31
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες που 
απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ και 
από την ιδέα που οδήγησε στη δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία και τη 
διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης· 
επικροτεί τη δημοσίευση της Λευκής 
Βίβλου της Επιτροπής για την τεχνητή 
νοημοσύνη και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή 
βαθύτερης έρευνας σχετικά με τη χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης από τις κρατικές 
αρχές· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία 
ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για τη 
χρήση της ΤΝ, ιδίως στο πλαίσιο της 
οικοδόμησης του στρατηγικού 
πλεονεκτήματος που μπορεί να προσφέρει 
η ΤΝ·

2. τονίζει το γεγονός ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες που 
απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ και 
από την ιδέα που οδήγησε στη δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία και τη 
διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης· 
τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
συνεισφέρει στη δημιουργία ενός διεθνούς 
νομικού πλαισίου για τη χρήση της ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 32
Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες που 
απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ και 
από την ιδέα που οδήγησε στη δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία και τη 
διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης· 

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες που 
απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ, τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
και από τις αρχές που οδήγησαν στη 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία 
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επικροτεί τη δημοσίευση της Λευκής 
Βίβλου της Επιτροπής για την τεχνητή 
νοημοσύνη και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή 
βαθύτερης έρευνας σχετικά με τη χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης από τις κρατικές 
αρχές· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία 
ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για τη 
χρήση της ΤΝ, ιδίως στο πλαίσιο της 
οικοδόμησης του στρατηγικού 
πλεονεκτήματος που μπορεί να προσφέρει 
η ΤΝ·

και τη διαχείριση της τεχνητής 
νοημοσύνης· λαμβάνει υπό σημείωση τη 
δημοσίευση της Λευκής Βίβλου της 
Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και 
ενθαρρύνει τη διεξαγωγή βαθύτερης 
έρευνας σχετικά με τη χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό 
ρόλο στη δημιουργία ενός διεθνούς 
νομικού και ηθικού πλαισίου για τη χρήση 
της ΤΝ που θα βασίζεται στις αρχές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στο 
πλαίσιο της στρατιωτικής χρήσης· ζητεί 
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και 
μείωσης του κινδύνου με παγκόσμιους 
παράγοντες όσον αφορά την ανάπτυξη 
και τη χρήση της στρατιωτικής ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 33
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες που 
απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ και 
από την ιδέα που οδήγησε στη δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία και τη 
διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης· 
επικροτεί τη δημοσίευση της Λευκής 
Βίβλου της Επιτροπής για την τεχνητή 
νοημοσύνη και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή 
βαθύτερης έρευνας σχετικά με τη χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης από τις κρατικές 
αρχές· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία 
ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για τη 
χρήση της ΤΝ, ιδίως στο πλαίσιο της 
οικοδόμησης του στρατηγικού 
πλεονεκτήματος που μπορεί να προσφέρει 

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες που 
απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ και 
από την ιδέα που οδήγησε στη δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία και τη 
διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης· 
επικροτεί τη δημοσίευση της Λευκής 
Βίβλου της Επιτροπής για την τεχνητή 
νοημοσύνη και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή 
βαθύτερης έρευνας σχετικά με τη χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης από τις κρατικές 
αρχές και την αυτοσυγκράτηση από όλα 
τα κράτη μέλη πριν από την ανάπτυξη 
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που 
μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στον δημόσιο 
τομέα· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία 
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η ΤΝ· ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για τη 
χρήση της ΤΝ, ιδίως στο πλαίσιο της 
οικοδόμησης του στρατηγικού 
πλεονεκτήματος που μπορεί να προσφέρει 
η ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 34
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες που 
απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ και 
από την ιδέα που οδήγησε στη δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
διέπουν τη χρήση, τη δημιουργία και τη 
διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης· 
επικροτεί τη δημοσίευση της Λευκής 
Βίβλου της Επιτροπής για την τεχνητή 
νοημοσύνη και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή 
βαθύτερης έρευνας σχετικά με τη χρήση 
τεχνητής νοημοσύνης από τις κρατικές 
αρχές· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία 
ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για τη 
χρήση της ΤΝ, ιδίως στο πλαίσιο της 
οικοδόμησης του στρατηγικού 
πλεονεκτήματος που μπορεί να προσφέρει 
η ΤΝ·

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες που 
απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ, και 
ιδίως τις αρχές που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 2 ΣΕΕ, και από την ιδέα που 
οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη, 
την υλοποίηση, τη χρήση τη διαχείριση 
της τεχνητής νοημοσύνης· επικροτεί τη 
δημοσίευση της Λευκής Βίβλου της 
Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και 
ενθαρρύνει τη διεξαγωγή βαθύτερης 
έρευνας σχετικά με τη χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης από τις κρατικές αρχές και 
τους οργανισμούς, τους φορείς και τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία 
ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για τη 
χρήση της ΤΝ, ιδίως στο πλαίσιο της 
οικοδόμησης και της αξιοποίησης του 
στρατηγικού πλεονεκτήματος που μπορεί 
να προσφέρει η ΤΝ·

Or. en
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Τροπολογία 35
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες 
που απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ 
και από την ιδέα που οδήγησε στη 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να διέπουν τη χρήση, τη 
δημιουργία και τη διαχείριση της 
τεχνητής νοημοσύνης· επικροτεί τη 
δημοσίευση της Λευκής Βίβλου της 
Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη 
και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή βαθύτερης 
έρευνας σχετικά με τη χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης από τις κρατικές αρχές· 
τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός 
διεθνούς νομικού πλαισίου για τη χρήση 
της ΤΝ, ιδίως στο πλαίσιο της 
οικοδόμησης του στρατηγικού 
πλεονεκτήματος που μπορεί να προσφέρει 
η ΤΝ·

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη της 
ΤΝ απαιτεί ένα ισχυρό διαχρονικό 
νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και της ιδιωτικής ζωής· τονίζει, ως εκ 
τούτου, εν προκειμένω, ότι όλες οι 
εφαρμογές ΤΝ πρέπει να σέβονται 
πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων, συγκεκριμένα 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1α και την οδηγία 
(ΕΚ) 2002/58 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)1β, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, καθώς 
και την ελευθερία έκφρασης και τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων·

1α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1)·
1β Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 
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της 31.7.2002, σ. 37).

Or. en

Τροπολογία 36
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί τον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
(ΑΠ/ΥΕ) να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην 
προτροπή προς όλα τα κράτη να 
προχωρήσουν σε παγκόσμιες 
διαπραγματεύσεις σχετικά με ένα 
καθεστώς ελέγχου των όπλων τεχνητής 
νοημοσύνης χωρίς καμία καθυστέρηση, 
και να επικαιροποιήσει όλα τα 
υφιστάμενα μέσα της Συνθήκης που 
προορίζονται για τον έλεγχο των όπλων, 
τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση, 
προκειμένου να απαγορευτεί η ανάπτυξη, 
χρήση και διάδοση αυτόνομων οπλικών 
συστημάτων που λειτουργούν με ΤΝ σε 
πολεμικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από 
τον βαθμό αυτοματοποίησης· καλεί 
επίσης τον ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το 
Συμβούλιο να αναπτύξουν και να 
εγκρίνουν επειγόντως μια κοινή θέση για 
την απαγόρευση της ανάπτυξης, της 
χρήσης και της διάδοσης αυτόνομων 
οπλικών συστημάτων, ανεξάρτητα από 
τον βαθμό αυτοματοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 37
Emil Radev
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι οι σύμμαχοί μας, 
σε πλαίσιο κρατών, ΝΑΤΟ ή ΕΕ, 
βρίσκονται και οι ίδιοι στη διαδικασία 
ενσωμάτωσης της ΤΝ στα στρατιωτικά 
συστήματά τους· πιστεύει ότι η 
διαλειτουργικότητα με τους συμμάχους 
μας πρέπει να διατηρηθεί μέσω κοινών 
προτύπων, τα οποία είναι απαραίτητα για 
τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων εντός του 
συνασπισμού· πέραν αυτού, η συνεργασία 
στον τομέα της ΤΝ θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο, το οποίο αποτελεί το μόνο 
συναφές πλαίσιο για την πραγματική 
δημιουργία ισχυρών συνεργειών, όπως 
προτείνεται από τη στρατηγική της ΕΕ 
για την τεχνητή νοημοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 38
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να 
οδηγήσει σε προκαταλήψεις, και, 
συνεπώς, σε διάφορες μορφές 
διακρίσεων, για παράδειγμα, λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής 
ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού και 
χαρακτηριστικών φύλου· στο πλαίσιο 
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αυτό, υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων και 
ότι οι πρωτοβουλίες για την ΤΝ δεν 
πρέπει να εισάγουν διακρίσεις σε 
οποιαδήποτε μορφή·

Or. en

Τροπολογία 39
Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι απαιτείται ένα 
ολοκληρωμένο κανονιστικό και 
στρατηγικό πλαίσιο για την ΤΝ σε 
ενωσιακό επίπεδο στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας, το οποίο θα 
βασίζεται στην ευθύνη, θα προστατεύει 
τους πολίτες μας, θα διαφυλάσσει την 
ειρήνη, θα προλαμβάνει τις συγκρούσεις 
και θα ενισχύει τη διεθνή ασφάλεια, κάτι 
που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση 
για διεθνείς κανόνες και πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 40
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. σημειώνει το έργο της Ομάδας 
Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων του 
ΟΗΕ για τα φονικά αυτόνομα οπλικά 
συστήματα (LAWS)· καλεί τον ΟΗΕ να 
εντείνει τις προσπάθειές του για την 
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προώθηση του διαλόγου μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό την 
επείγουσα απαγόρευση της ανάπτυξης, 
της χρήσης και της διάδοσης όλων των 
αυτόνομων οπλικών συστημάτων, 
ανεξάρτητα από τον βαθμό 
αυτοματοποίησης, είτε στο πλαίσιο της 
Σύμβασης για ορισμένα συμβατικά όπλα 
είτε σε μια νέα σύμβαση που θα 
απαγορεύει τα εν λόγω όπλα· ζητεί την 
επιτάχυνση όλων των υφιστάμενων 
πολυμερών προσπαθειών ώστε η 
τεχνολογική πρόοδος και η ανάπτυξη 
νέων μεθόδων πολεμικών επιχειρήσεων 
να μην συμβαίνουν με ρυθμούς 
ταχύτερους από την ανάπτυξη 
κανονιστικών και ρυθμιστικών πλαισίων·

Or. en

Τροπολογία 41
Emil Radev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές της 
ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων των 
στρατιωτικών, στην αντιμετώπιση 
νομικών και ηθικών ζητημάτων που 
αφορούν την ΤΝ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 42
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. τονίζει, υπό το πρίσμα της 
πολυπλοκότητας των συστημάτων όπλων 
και των συστημάτων που λειτουργούν με 
ΤΝ και του γεγονότος ότι είναι σύνηθες 
να εμφανίζονται τεχνολογίες ΤΝ, τη 
δυσκολία είτε ορισμού είτε 
παρακολούθησης της «ουσιαστικής 
ανθρώπινης εποπτείας» των αυτόνομων 
όπλων, ιδίως στο θέατρο των 
εχθροπραξιών· τονίζει ότι οι μακρές 
διαπραγματεύσεις για τους ορισμούς και 
την παρακολούθηση της ουσιαστικής 
ανθρώπινης εποπτείας των όπλων 
διαφόρων βαθμών αυτονομίας θα 
οδηγήσουν αναπόφευκτα στο να 
συμβαίνει η τεχνολογική ανάπτυξη με 
ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι οι 
κανονιστικές ρυθμίσεις και να 
πραγματοποιείται η ανάπτυξη φονικών 
αυτόνομων όπλων πριν από τη 
δημιουργία κατάλληλου ρυθμιστικού 
πλαισίου· επιμένει ότι η αρχή της 
προφύλαξης απαιτεί την άμεση 
απαγόρευση της ανάπτυξης και χρήσης 
όλων των αυτόνομων όπλων και όχι μόνο 
των πλήρως αυτόνομων όπλων·

Or. en

Τροπολογία 43
Emil Radev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
η ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
προκειμένου να ενισχυθούν οι 
απαραίτητες επενδύσεις, οι υποδομές 
δεδομένων, η έρευνα και τα κοινά 
δεοντολογικά πρότυπα· ενθαρρύνει τη 
διεξαγωγή βαθύτερης έρευνας σχετικά με 



PE654.068v01-00 28/52 AM\1209390EL.docx

EL

τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τις 
κρατικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 44
Emil Radev
Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. σημειώνει ότι τα βασιζόμενα σε 
δεδομένα αλγοριθμικά εργαλεία 
επεξεργάζονται γρήγορα μεγάλες 
ποσότητες δεδομένων, αντλούν πρότυπα 
από τα δεδομένα τα οποία οι άνθρωποι 
δεν μπορούν να εντοπίσουν με άλλο τρόπο 
και κάνουν αξιόπιστες προβλέψεις· η 
επεξεργασία, η ανταλλαγή, η πρόσβαση 
και η χρήση των εν λόγω δεδομένων 
πρέπει να διέπονται από τις απαιτήσεις 
για την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη 
διαφάνεια, την ασφάλεια, την 
ιδιωτικότητα και τον έλεγχο· τονίζει ότι 
είναι αναγκαίο σε όλα τα στάδια της 
ανάπτυξης, της υλοποίησης και της 
χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, της 
ρομποτικής και των συναφών 
τεχνολογιών να τηρείται το νομικό 
πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια και η 
εμπιστοσύνη των πολιτών στις εν λόγω 
τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 45
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. ζητεί να δοθεί τέλος στην έρευνα 
για τη σταδιακή αυτοματοποίηση των 
οπλικών συστημάτων· εκφράζει τη λύπη 
του για την «κούρσα εξοπλισμών» στον 
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ζητεί 
να δοθεί τέλος σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 46
Emil Radev
Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ε. ζητεί η τεχνητή νοημοσύνη, η 
ρομποτική και οι συναφείς τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού, 
των αλγορίθμων και των δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται ή παράγονται από τις 
εν λόγω τεχνολογίες, ανεξάρτητα από τον 
οποίο χρησιμοποιούνται, να 
αναπτύσσονται με ασφαλή και τεχνικά 
αυστηρό τρόπο, καθώς και σε πλαίσιο 
καλής πίστης·

Or. en

Τροπολογία 47
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει μεγάλες δυνατότητες 
όσον αφορά την καταπολέμηση του 
εγκλήματος, του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο και του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· θεωρεί 
ότι, σε κάθε μία από τις περιπτώσεις 
αυτές, πρέπει να είναι βέβαιο ότι η χρήση 
της δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητη 
διαγραφή περιεχομένου ή σε 
παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, σε 
λογοκρισία ή σε διακρίσεις έναντι 
απόψεων που εκφράζονται στο 
διαδίκτυο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 48
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει μεγάλες δυνατότητες 
όσον αφορά την καταπολέμηση του 
εγκλήματος, του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο και του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· θεωρεί 
ότι, σε κάθε μία από τις περιπτώσεις 
αυτές, πρέπει να είναι βέβαιο ότι η χρήση 
της δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητη 
διαγραφή περιεχομένου ή σε 
παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, σε 
λογοκρισία ή σε διακρίσεις έναντι 
απόψεων που εκφράζονται στο διαδίκτυο·

3. σημειώνει ότι η χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης στην καταπολέμηση 
του εγκλήματος και του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 
δυνατοτήτων και ευκαιριών, προκειμένου 
να επικρατήσει η αρχή σύμφωνα με την 
οποία ό,τι είναι παράνομο εκτός 
διαδικτύου είναι παράνομο και στο 
διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα θέτει 
κινδύνους όσον αφορά την προστασία 
πολιτικών ελευθεριών, όπως η ελευθερία 
της έκφρασης και η αρχή της 
απαγόρευσης των διακρίσεων· 
υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη να 
είναι διαφανείς και εξηγήσιμοι οι 
αλγόριθμοι ΤΝ και να υπάρχει ανθρώπινη 
εποπτεία και τήρηση της ορθής 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
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δικαιώματος προσφυγής, ιδιαίτερα για 
αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προνομίου άσκησης δημόσιας 
εξουσίας·

Or. en

Τροπολογία 49
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει μεγάλες δυνατότητες 
όσον αφορά την καταπολέμηση του 
εγκλήματος, του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο και του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· θεωρεί 
ότι, σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να είναι βέβαιο ότι η χρήση της δεν 
οδηγεί σε αδικαιολόγητη διαγραφή 
περιεχομένου ή σε παρεμπόδιση της 
πρόσβασης σε περιεχόμενο και, ως εκ 
τούτου, σε λογοκρισία ή σε διακρίσεις 
έναντι απόψεων που εκφράζονται στο 
διαδίκτυο·

3. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
τεχνητής νοημοσύνης στην καταπολέμηση 
του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου 
του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία ενός 
ελεύθερου και ανοικτού διαδικτύου ως 
εργαλείου για τη χειραφέτηση των 
ανθρώπων, και ιδίως για την αποκάλυψη 
και την καταπολέμηση των σεξουαλικών 
διακρίσεων και της παρενόχλησης, του 
ρατσισμού, σε ατομικό και διαρθρωτικό 
επίπεδο, καθώς και για την 
αυτοπραγμάτωση των σεξουαλικών 
μειονοτήτων, των γυναικών και άλλων· 
θεωρεί ότι, σε κάθε μία από τις 
περιπτώσεις αυτές, πρέπει να είναι βέβαιο 
ότι η χρήση της δεν οδηγεί σε 
αδικαιολόγητη διαγραφή περιεχομένου ή 
σε παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, σε 
καταπάτηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 50
Emil Radev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
έχει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την 
καταπολέμηση του εγκλήματος, του 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο και του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο· θεωρεί ότι, σε κάθε μία από 
τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να είναι 
βέβαιο ότι η χρήση της δεν οδηγεί σε 
αδικαιολόγητη διαγραφή περιεχομένου ή 
σε παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, σε 
λογοκρισία ή σε διακρίσεις έναντι 
απόψεων που εκφράζονται στο διαδίκτυο·

3. σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
έχει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την 
καταπολέμηση του εγκλήματος, όπως η 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο και το έγκλημα 
στον κυβερνοχώρο· θεωρεί ότι πρέπει να 
είναι βέβαιο ότι η χρήση της ΤΝ δεν 
οδηγεί σε αδικαιολόγητη διαγραφή 
νόμιμου περιεχομένου ή σε παρεμπόδιση 
της πρόσβασης σε νόμιμο περιεχόμενο και, 
ως εκ τούτου, σε λογοκρισία ή σε 
διακρίσεις έναντι απόψεων που 
εκφράζονται στο διαδίκτυο· σημειώνει ότι 
τα συστήματα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο που βασίζονται στην ΤΝ 
μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικά 
πρότυπα ασφάλειας και να συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη καλύτερων στρατηγικών 
πρόληψης και ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 51
Roberta Metsola
Emil Radev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
έχει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την 
καταπολέμηση του εγκλήματος, του 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο και του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο· θεωρεί ότι, σε κάθε μία από 
τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να είναι 
βέβαιο ότι η χρήση της δεν οδηγεί σε 
αδικαιολόγητη διαγραφή περιεχομένου ή 
σε παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, σε 

3. σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
έχει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την 
καταπολέμηση του εγκλήματος, του 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο και του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο· καλεί το Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τον 
κανονισμό για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο· θεωρεί ότι, σε 
κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει 
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λογοκρισία ή σε διακρίσεις έναντι 
απόψεων που εκφράζονται στο διαδίκτυο·

να είναι βέβαιο ότι η χρήση της δεν οδηγεί 
σε αδικαιολόγητη διαγραφή περιεχομένου 
ή σε παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, σε 
λογοκρισία ή σε διακρίσεις έναντι 
απόψεων που εκφράζονται στο διαδίκτυο , 
εκτός από τις περιπτώσεις ανησυχίας για 
παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 52
Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη έχει μεγάλες δυνατότητες 
όσον αφορά την καταπολέμηση του 
εγκλήματος, του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο και του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο· θεωρεί 
ότι, σε κάθε μία από τις περιπτώσεις 
αυτές, πρέπει να είναι βέβαιο ότι η χρήση 
της δεν οδηγεί σε αδικαιολόγητη 
διαγραφή περιεχομένου ή σε 
παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, σε 
λογοκρισία ή σε διακρίσεις έναντι 
απόψεων που εκφράζονται στο 
διαδίκτυο·

3. τονίζει ότι ο σχεδιασμός και η 
λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης θα 
πρέπει να σέβονται την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και την πολιτιστική 
πολυμορφία, και τονίζει ότι τα 
συστήματα ΤΝ θα πρέπει να σχεδιάζονται 
και να λειτουργούν με τρόπο που δεν 
εμπεριέχει προκαταλήψεις και 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 53
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
έχει μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την 
καταπολέμηση του εγκλήματος, του 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο και του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο· θεωρεί ότι, σε κάθε μία από 
τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να είναι 
βέβαιο ότι η χρήση της δεν οδηγεί σε 
αδικαιολόγητη διαγραφή περιεχομένου ή 
σε παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, σε 
λογοκρισία ή σε διακρίσεις έναντι 
απόψεων που εκφράζονται στο διαδίκτυο·

3. σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην 
καταπολέμηση του εγκλήματος, του 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο και του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο· θεωρεί ότι, σε κάθε μία από 
τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να είναι 
βέβαιο ότι η χρήση της δεν οδηγεί σε 
κακοποίηση, διάκριση, παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων ή σε 
αδικαιολόγητη διαγραφή περιεχομένου ή 
σε παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, σε 
λογοκρισία ή σε διακρίσεις έναντι 
απόψεων που εκφράζονται στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 54
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. παρατηρεί ότι η ΤΝ 
χρησιμοποιείται για την επεξεργασία 
χαρακτηριστικών προσώπου και 
οπτικοακουστικών χαρακτηριστικών, με 
αποτελέσματα που συχνά αναφέρονται ως 
βαθιά ψευδείς πληροφορίες (deepfakes)· 
σημειώνει ότι η τεχνική αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την προώθηση 
τρομοκρατικών και άλλων παράνομων 
απόψεων και για τη διάδοση της 
παραπληροφόρησης· ζητεί, ως εκ τούτου, 
από την Επιτροπή να επιβάλει 
υποχρέωση δήλωσης για το σύνολο του 
υλικού βαθιά ψευδών ειδήσεων ή τυχόν 
άλλων ρεαλιστικών συνθετικών βίντεο 
που να αποσαφηνίζει ότι δεν είναι γνήσια, 
καθώς και αυστηρό περιορισμό όταν 
χρησιμοποιούνται για εκλογικούς 
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σκοπούς, και αυστηρή επιβολή·

Or. en

Τροπολογία 55
Emil Radev
Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση 
του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, επίσης όσον αφορά τη 
διαχείριση των κοινών συνόρων·

Or. en

Τροπολογία 56
Emil Radev
Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη 
θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση 
του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, επίσης όσον αφορά τη 
διαχείριση των κοινών συνόρων·

Or. en

Τροπολογία 57
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει τη σημασία της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας· 
παρατηρεί την ταχεία ανάπτυξη των 
εφαρμογών ΤΝ για την αναγνώριση 
μοναδικών χαρακτηριστικών στοιχείων, 
όπως χαρακτηριστικά προσώπου, 
κινήσεις και συμπεριφορές· προειδοποιεί 
για παρεμβολές στη ιδιωτική ζωή, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με τη χρήση εφαρμογών 
αυτοματοποιημένης αναγνώρισης· ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο απόλυτης απαγόρευσης της 
χρήσης συστημάτων αναγνώρισης 
προσώπου σε δημόσιους χώρους και σε 
εγκαταστάσεις που προορίζονται για 
σκοπούς παροχής εκπαίδευσης και 
υγειονομικής περίθαλψης και να 
επιβληθεί μορατόριουμ στην υλοποίηση 
συστημάτων αναγνώρισης προσώπου για 
τους σκοπούς της επιβολής του νόμου σε 
ημιδημόσιους χώρους, όπως τα 
αεροδρόμια, έως ότου τα τεχνικά 
πρότυπα να μπορούν να θεωρηθούν 
πλήρως συμβατά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν να μην εισάγουν διακρίσεις 
και να διασφαλιστεί η δημόσια 
εμπιστοσύνη όσον αφορά την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 58
Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, 
διαχείρισης και ελέγχου των δεδομένων 
τους στα συστήματα και τις πληροφορίες 
που βασίζονται στην ΤΝ, θα πρέπει να 
έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες 
σχετικά με το είδος των πληροφοριών 
που επιτρέπεται να καταγράφει το 
σύστημα, τη διάρκεια αποθήκευσης των 
δεδομένων και το ποιος μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 59
Roberta Metsola
Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία· 
τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση 
της ανάλυσης και της συλλογής δεδομένων 
και της προστασίας των θυμάτων, αλλά 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο 
όσον αφορά την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται με τη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης σε περιβάλλον 
υψηλού κινδύνου πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία· 
καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή 
δέσμη κριτηρίων για τον καθορισμό των 
διαφόρων επιπέδων κινδύνου στα 
περιβάλλοντα για τα οποία σχεδιάζονται 
και στα οποία χρησιμοποιούνται οι 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
ανθρώπινη εποπτεία είναι επίσης 
επιρρεπής σε σφάλματα και ότι ο 
συνολικός σχεδιασμός των συστημάτων 
ΤΝ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με την ανθρώπινη εποπτεία και επίβλεψη· 
τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης θα 
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πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση 
της ανάλυσης και της συλλογής δεδομένων 
και της προστασίας των θυμάτων, αλλά 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο 
όσον αφορά την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 60
Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία· 
τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση 
της ανάλυσης και της συλλογής 
δεδομένων και της προστασίας των 
θυμάτων, αλλά δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τον άνθρωπο όσον αφορά 
την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία 
καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους, και ότι η νομική ευθύνη για 
οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να 
αποδίδεται σε εύκολα ταυτοποιήσιμους 
ανθρώπους, ιδίως όσον αφορά τα φονικά 
αυτόματα όπλα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω τη θέση του για την 
απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής 
και χρήσης πλήρως αυτόνομων οπλικών 
συστημάτων για την αποφυγή 
οποιασδήποτε αποσταθεροποιητικής 
κούρσας εξοπλισμών· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ρητές 
συμβάσεις σε παγκόσμια κλίμακα σχετικά 
με τη χρήση των εν λόγω όπλων· τονίζει 
ότι η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της 
αστικής δικαιοσύνης θα μπορούσε να 
χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της 
ανάλυσης δεδομένων και της προστασίας 
των θυμάτων, αλλά δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τον άνθρωπο όσον αφορά 
την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 61
Emil Radev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία· 
τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση 
της ανάλυσης και της συλλογής δεδομένων 
και της προστασίας των θυμάτων, αλλά 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο 
όσον αφορά την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία και 
να παρέχουν τη δυνατότητα αν χρειαστεί 
να αναλάβουν τον έλεγχο οι άνθρωποι ανά 
πάσα στιγμή, ιδίως όταν η χρήση της ΤΝ 
αφορά στρατιωτικούς σκοπούς· 
υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει πάντα 
να φέρουν την τελική ευθύνη για τη λήψη 
αποφάσεων που συνεπάγονται κινδύνους 
για την επίτευξη στόχων δημόσιου 
συμφέροντος· τονίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη στο σύστημα απονομής της 
δικαιοσύνης θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για τη βελτίωση της ανάλυσης και της 
συλλογής δεδομένων και της προστασίας 
των θυμάτων, αλλά δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τον άνθρωπο όσον αφορά 
την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 62
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
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παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία· 
τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση 
της ανάλυσης και της συλλογής δεδομένων 
και της προστασίας των θυμάτων, αλλά 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο 
όσον αφορά την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία και 
να παρέχουν τη δυνατότητα αν χρειαστεί 
να αναλάβουν τον έλεγχο οι άνθρωποι ανά 
πάσα στιγμή, ιδίως όταν η χρήση της ΤΝ 
αφορά στρατιωτικούς σκοπούς· 
υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει πάντα 
να φέρουν την τελική ευθύνη για τη λήψη 
αποφάσεων που συνεπάγονται κινδύνους 
για την επίτευξη στόχων δημόσιου 
συμφέροντος· τονίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη στο σύστημα απονομής της 
δικαιοσύνης θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για τη βελτίωση της ανάλυσης και της 
συλλογής δεδομένων και της προστασίας 
των θυμάτων, αλλά δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τον άνθρωπο όσον αφορά 
την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 63
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία· 
τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 
βελτίωση της ανάλυσης και της συλλογής 
δεδομένων και της προστασίας των 
θυμάτων, αλλά δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τον άνθρωπο όσον αφορά 
την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία· 
τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο 
όσον αφορά την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων· συνιστά τη 
μέγιστη δυνατή προσοχή και τον αυστηρό 
μη στρατιωτικό έλεγχο στη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης κατά τη λήψη ή 
την τεκμηρίωση αποφάσεων που 
σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις ελευθερίες·

Or. en
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Τροπολογία 64
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία· 
τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 
βελτίωση της ανάλυσης και της συλλογής 
δεδομένων και της προστασίας των 
θυμάτων, αλλά δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τον άνθρωπο όσον αφορά 
την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινο έλεγχο· 
τονίζει ότι η χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης στο σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης θα πρέπει να διερευνηθεί 
στον τομέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης, σε συνδυασμό με εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, ιδίως όσον αφορά τις 
εγγυήσεις για τη δέουσα διαδικασία, και 
κατά των προκαταλήψεων και των 
διακρίσεων, εφαρμόζοντας μια αρχή 
προφύλαξης·

Or. en

Τροπολογία 65
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία· 
τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στο 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση 
της ανάλυσης και της συλλογής δεδομένων 
και της προστασίας των θυμάτων, αλλά 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο 
όσον αφορά την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
οποιωνδήποτε αποφάσεων·

4. τονίζει ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής 
νοημοσύνης πρέπει πάντοτε να 
παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία και 
παρέμβαση· τονίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη στο σύστημα απονομής της 
δικαιοσύνης θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για τη βελτίωση της ανάλυσης και της 
συλλογής δεδομένων και της προστασίας 
των θυμάτων, αλλά δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τον άνθρωπο όσον αφορά 
την επιβολή ποινών ή τη λήψη 
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οποιωνδήποτε αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 66
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί την αξιολόγηση, τη 
διαφάνεια και τη ρυθμιστική εποπτεία 
των αλγορίθμων κατά τη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης από τις δημόσιες 
αρχές, καθώς και την εκπόνηση 
εκτιμήσεων επιπτώσεων πριν 
χρησιμοποιηθούν από τις κρατικές αρχές 
εργαλεία με τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης, και τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να επαληθεύεται ο τρόπος με 
τον οποίο οι τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης καταλήγουν σε μια απόφαση 
ή εντολή όταν χρησιμοποιούνται σε 
περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου· 
υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποι πρέπει πάντα 
να φέρουν την τελική ευθύνη για τη λήψη 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 67
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί ένα σαφές και δίκαιο διεθνές 
σύστημα για τη στοιχειοθέτηση της 
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νομικής ευθύνης για τις αρνητικές 
συνέπειες που προκαλούνται από τις εν 
λόγω προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες· 
υπογραμμίζει ότι ο πρώτος και κύριος 
στόχος πρέπει να είναι η πρόληψη αυτών 
των συνεπειών· ζητεί, ως εκ τούτου, τη 
συνακόλουθη εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης για όλες τις εφαρμογές της 
ΤΝ στον εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 68
Emil Radev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει τη σημασία των 
αρχών της διακυβέρνησης, της 
διαφάνειας, της αμεροληψίας, της 
λογοδοσίας, της δικαιοσύνης και της 
διανοητικής ακεραιότητας για τη χρήση 
της ΤΝ στην ποινική δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 69
Emil Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν διαθέσιμες τις πληροφορίες 
σχετικά με τα συστήματα ΤΝ που 
χρησιμοποιούνται από τον δημόσιο τομέα 
σε εύκολα αναγνώσιμη και προσβάσιμη 
μορφή·

Or. en
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Τροπολογία 70
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 
δυσμενής απόφαση για ένα φυσικό 
πρόσωπο που βασίζεται αποκλειστικά σε 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
προφίλ, και η οποία έχει δυσμενείς 
νομικές συνέπειες για το υποκείμενο των 
δεδομένων ή το επηρεάζει σημαντικά, 
απαγορεύεται βάσει του δικαίου της 
Ένωσης, εκτός εάν επιτρέπεται από 
δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους που 
προβλέπει τουλάχιστον το δικαίωμα 
εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης· 
υπενθυμίζει ότι οι αποφάσεις κατά την 
άσκηση της κρατικής εξουσίας είναι 
σχεδόν πάντα αποφάσεις που έχουν 
νομική ισχύ για το θιγόμενο πρόσωπο, 
λόγω του εκτελεστικού χαρακτήρα· καλεί 
την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων και άλλες 
ανεξάρτητες εποπτικές αρχές να 
εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές, 
συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για 
την περαιτέρω διασαφήνιση των 
κριτηρίων και των προϋποθέσεων λήψης 
αποφάσεων που βασίζονται στην 
κατάρτιση προφίλ και στη χρήση της ΤΝ 
για την άσκηση κρατικής εξουσίας και να 
συμμετάσχουν σε διεθνείς διαλόγους για 
την ανάπτυξη ενός διεθνούς νομικού 
πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 71
Klára Dobrev
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις τεχνολογίες βαθιά ψευδών 
πληροφοριών που επιτρέπουν τις ολοένα 
και πιο ρεαλιστικές παραποιήσεις 
φωτογραφιών, ήχου και βίντεο που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
εκβιασμό, δημιουργία ψευδών ειδήσεων, 
διάβρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης 
και άσκηση επιρροής στον δημόσιο λόγο· 
υπογραμμίζει ότι η ΤΝ καθιστά επίσης 
δυνατή τη συνολική κατάρτιση προφίλ 
συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας το 
ψηφιακό αποτύπωμα ενός ατόμου, το 
οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για στοχευμένες λειτουργίες άσκησης 
επιρροής ή εκβιασμό· αμφότερες οι 
πρακτικές έχουν το δυναμικό για 
αποσταθεροποίηση των χωρών, διάδοση 
παραπληροφόρησης και άσκηση 
επιρροής επί των εκλογών· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, κατάλληλη έρευνα 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
τεχνολογίες καταπολέμησης συμβαδίζουν 
με την κακόβουλη χρήση της ΤΝ·

Or. en

Τροπολογία 72
Emil Radev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει ότι πρέπει να τηρείται 
η αρχή της αναλογικότητας και ότι 
ζητήματα αιτιώδους συνάφειας και 
ευθύνης πρέπει να αποσαφηνίζονται, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 
στον οποίο το κράτος ως φορέας 
δημόσιου διεθνούς δικαίου, αλλά και 
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κατά την άσκηση της δικής του εξουσίας, 
μπορεί πράγματι να μεταφέρει την εν 
λόγω αρχή σε συστήματα που βασίζονται 
στην τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία 
διαθέτουν ορισμένη αυτονομία·

Or. en

Τροπολογία 73
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. ζητεί την απαγόρευση της 
αυτοματοποιημένης, μη αμφισβητήσιμης 
νομικής ή/και διοικητικής λήψης 
αποφάσεων· υπογραμμίζει ότι κατά την 
άσκηση κρατικής εξουσίας η τελική 
απόφαση θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται από άνθρωπο, ο οποίος 
μπορεί να λογοδοτεί για τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται, και θα πρέπει να 
προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής σε 
μέσα έννομης προστασίας· επισημαίνει, 
ωστόσο, τους κινδύνους των αποφάσεων 
που λαμβάνονται από ανθρώπους, εάν 
στηρίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα, 
τα προφίλ και τις συστάσεις των 
μηχανών·

Or. en

Τροπολογία 74
Emil Radev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
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συνδέονται με τεχνολογίες που 
λειτουργούν με ΤΝ, πριν 
αυτοματοποιήσουν δραστηριότητες που 
συνδέονται με την άσκηση κρατικής 
εξουσίας, ιδίως στον τομέα της 
δικαιοσύνης· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν την ανάγκη πρόβλεψης 
διασφαλίσεων, όπως η εποπτεία από 
ειδικευμένο επαγγελματία και οι κανόνες 
επαγγελματικής δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 75
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. υπενθυμίζει και υποστηρίζει 
πλήρως το ψήφισμά του, της 12ης 
Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τα 
αυτόνομα όπλα· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη απαγόρευσης των αυτόνομων 
οπλικών συστημάτων που δεν ενέχουν 
ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο και 
εποπτεία τόσο σε ενωσιακό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο· καλεί την ΕΕ να 
ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση και να 
εγκρίνει κοινή θέση στο πλαίσιο αυτό, 
καθώς και να αρχίσει διαπραγματεύσεις 
σε διεθνές επίπεδο που θα οδηγήσουν 
στην απαγόρευση των φονικών 
αυτόνομων οπλικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 76
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4ε. τονίζει τον ρόλο της ασφάλειας 
ΤΠ τόσο ως εργαλείου όσο και ως στόχου 
σε επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών και 
στρατιωτικών υποδομών, τόσο από 
ιδιωτικούς όσο και από κρατικούς 
φορείς· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ιδιωτικών 
και κρατικών επιτιθέμενων εξακολουθούν 
να είναι δυσδιάκριτες και ότι η 
ταυτοποίηση των επιτιθέμενων, καθώς 
και η αναγνώριση των κινήτρων της 
επίθεσης, εξακολουθούν να είναι 
εξαιρετικά δυσχερείς και να απαιτούν 
προσοχή και αυτοσυγκράτηση, καθώς η 
δυνατότητα για απόκρυψη και 
παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων 
είναι πολύ υψηλή λόγω της φύσης των 
συστημάτων ΤΠ· ζητεί να 
επανεξεταστούν οι διεθνείς έννοιες της 
κρατικής ευθύνης στο πλαίσιο των νέων 
τεχνολογιών· επισημαίνει, στο πλαίσιο 
αυτό, τη σημασία της διεθνούς 
συνεργασίας και της δημοσίευσης και 
κοινοποίησης των ευπαθειών και των 
διορθωτικών μέτρων (διορθώσεις και 
επικαιροποιήσεις)· σημειώνει, επιπλέον, 
τον χαρακτήρα διπλής χρήσης των 
συστημάτων ΤΠ εν προκειμένω, και ζητεί 
να υπάρξει αποτελεσματική ρύθμιση, 
μεταξύ άλλων για τις εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 77
Clare Daly
Mick Wallace
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι, ως αποτέλεσμα 
της κατάστασης που σχετίζεται με την 
πανδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις 
αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από 
τους πολίτες τους για την 
αποτελεσματική προστασία της υγείας 
τους· θεωρεί ότι η χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση της 
παγκόσμιας πανδημίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 78
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι, ως αποτέλεσμα 
της κατάστασης που σχετίζεται με την 
πανδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις 
αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από 
τους πολίτες τους για την 
αποτελεσματική προστασία της υγείας 
τους· θεωρεί ότι η χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση της 
παγκόσμιας πανδημίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 79
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι, ως αποτέλεσμα της 
κατάστασης που σχετίζεται με την 
πανδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις 
αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από 
τους πολίτες τους για την αποτελεσματική 
προστασία της υγείας τους· θεωρεί ότι η 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση 
της παγκόσμιας πανδημίας.

5. διαπιστώνει ότι, ως αποτέλεσμα της 
κατάστασης που σχετίζεται με την 
πανδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις 
αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από 
τους πολίτες τους για την αποτελεσματική 
προστασία της υγείας τους· θεωρεί ότι η 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει το 
δυναμικό να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
της παγκόσμιας πανδημίας· εφιστά, 
ωστόσο, την προσοχή στους κινδύνους 
που ενέχει η χρήση ακατάλληλων 
συστημάτων ΤΝ για τη λήψη αποφάσεων 
στον τομέα της δημόσιας υγείας και 
θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ΤΝ για τους 
σκοπούς αυτούς πρέπει να βασίζεται σε 
επιστημονικά στοιχεία· συνιστά οι 
αποφάσεις για τη δημόσια υγεία σε 
περίπτωση πανδημίας να βασίζονται σε 
μια ολιστική επιδημιολογική προσέγγιση 
και όχι σε μια αυτοματοποιημένη 
ανάλυση·

Or. en

Τροπολογία 80
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι, ως αποτέλεσμα της 
κατάστασης που σχετίζεται με την 
πανδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις 
αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από 
τους πολίτες τους για την αποτελεσματική 
προστασία της υγείας τους· θεωρεί ότι η 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση 
της παγκόσμιας πανδημίας.

5. διαπιστώνει ότι, ως αποτέλεσμα της 
κατάστασης που σχετίζεται με την 
πανδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις και 
οι κρατικές αρχές αντιμετωπίζουν 
σημαντικές πιέσεις από τους πολίτες τους 
για την αποτελεσματική προστασία της 
υγείας τους· θεωρεί ότι η χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση της 
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παγκόσμιας πανδημίας·

Or. en

Τροπολογία 81
Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι, ως αποτέλεσμα της 
κατάστασης που σχετίζεται με την 
πανδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις 
αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από 
τους πολίτες τους για την αποτελεσματική 
προστασία της υγείας τους· θεωρεί ότι η 
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στην 
αντιμετώπιση της παγκόσμιας 
πανδημίας.

5. διαπιστώνει ότι, ως αποτέλεσμα της 
κατάστασης που σχετίζεται με την 
πανδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις 
αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από 
τους πολίτες τους για την αποτελεσματική 
προστασία της υγείας τους· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι η χρήση τυχόν εφαρμογών 
ιχνηλάτησης θα πρέπει να παραμείνει σε 
εθελοντική βάση και τα συλλεγόμενα 
δεδομένα θα πρέπει να είναι ανώνυμα·

Or. en

Τροπολογία 82
Sergey Lagodinsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει ότι, ως αποτέλεσμα της 
κατάστασης που σχετίζεται με την 
πανδημία COVID-19, οι κυβερνήσεις 
αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από 
τους πολίτες τους για την 
αποτελεσματική προστασία της υγείας 
τους· θεωρεί ότι η χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση της 
παγκόσμιας πανδημίας.

5. διαπιστώνει, υπό το φως της 
πανδημίας COVID-19, ότι οι κυβερνήσεις 
έχουν ευθύνη να προστατεύουν την υγεία 
τόσο των πολιτών όσο και των κατοίκων 
και να παρέχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση στην παροχή φροντίδας τόσο 
για τους πολίτες· εξετάζει το δυναμικό 
της τεχνητής νοημοσύνης για την 
καταπολέμηση των κινδύνων για την 
υγεία και της παγκόσμιας πανδημίας·

Or. en
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