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Pakeitimas 1
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
1 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 2
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
2 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 3
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
3 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 4
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
4 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 5
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
5 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į ES sutarties 
preambulę,

Or. en

Pakeitimas 6
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
6 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 7
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
7 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 29 d. 
Tarybos direktyvą 2000/43/EB, 
įgyvendinančią vienodo požiūrio principą 
asmenims nepriklausomai nuo jų rasės 
arba etninės priklausomybės1a (Rasinės 
lygybės direktyva),
1a OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

Or. en

Pakeitimas 8
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
8 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 27 d. 
Tarybos Direktyvą 2000/78/EB, 
nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius 
pagrindus1a (Vienodo požiūrio užimtumo 
srityje direktyva),
1a OL L 303, 2000 12 2, p. 16.

Or. en

Pakeitimas 9
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
9 nurodomoji dalis (nauja)



PE654.068v01-00 6/46 AM\1209390LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas)1a (BDAR), ir į 
2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuria 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR1b,
1a OL L 119, 2016 5 4 p. 1.
1b OL L 119, 2016 5 4, p. 89.

Or. en

Pakeitimas 10
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
10 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. en



AM\1209390LT.docx 7/46 PE654.068v01-00

LT

Pakeitimas 11
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
11 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 
16 d. rezoliuciją su rekomendacijomis 
Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės 
teisės nuostatų1a,
1a OL C 252, 2018 7 18, p. 239.

Or. en

Pakeitimas 12
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
12 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 13
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
13 nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 
12 d. rezoliuciją dėl autonominių ginklų 
sistemų1a,
1a 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl autonominių 
ginklų sistemų (2018/2752 (RSP)) 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2018-0341_LT.html

Or. en

Pakeitimas 14
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 15
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 16
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į didelį dirbtinio 
intelekto, kaip galimybės paspartinti ES 
ekonomikos vystymąsi, naudojimo ir 
plėtojimo potencialą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 17
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į didelį dirbtinio 
intelekto, kaip galimybės paspartinti ES 
ekonomikos vystymąsi, naudojimo ir 
plėtojimo potencialą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 18
Paul Tang

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į didelį dirbtinio 
intelekto, kaip galimybės paspartinti ES 
ekonomikos vystymąsi, naudojimo ir 
plėtojimo potencialą;

1. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą turi būti visapusiškai gerbiamos 
pagrindinės teisės, laisvės ir vertybės, 
įskaitant privatumą, asmens duomenų 
apsaugą, nediskriminavimą ir saviraiškos 
bei informacijos laisvę, įtvirtintos ES 
sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje; šiuo atžvilgiu ragina 
Komisiją įgyvendinti prievolę užtikrinti 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
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skaidrumą ir paaiškinamumą, sankcijas 
už tokių prievolių nevykdymą, žmogaus 
įsikišimo būtinybę, taip pat imtis kitų 
priemonių, pvz.: nepriklausomo audito ir 
specialaus testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis, siekiant padėti laikytis 
reikalavimų ir užtikrinti jų vykdymą; tokie 
nepriklausomi auditai turėtų būti 
atliekami kasmet, analogiškai kaip tai 
daroma finansų sektoriuje, siekiant ištirti, 
ar naudojamos dirbtinio intelekto 
taikomosios programos ir stabdžių bei 
atsvarų sistema atitinka nustatytus 
kriterijus ir ar juos prižiūri 
nepriklausoma priežiūros institucija, 
vykdanti pakankamą priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 19
Klára Dobrev

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į didelį dirbtinio 
intelekto, kaip galimybės paspartinti ES 
ekonomikos vystymąsi, naudojimo ir 
plėtojimo potencialą;

1. atkreipia dėmesį į didelį dirbtinio 
intelekto, kaip galimybės paspartinti ES 
ekonomikos vystymąsi, naudojimo ir 
plėtojimo potencialą; vis dėlto pabrėžia, 
kad, siekdama pasinaudoti šiomis 
galimybėmis, ES turėtų patvirtinti 
tinkamą teisinę sistemą, kad būtų 
sumažinta rizika, užtikrintas etiškas jo 
naudojimas ir užkirstas kelias jo 
naudojimui piktavališkais tikslais; tokioje 
sistemoje turėtų būti aiškiai apibrėžta 
tinkama atsakomybės, atskaitomybės, 
saugumo ir atsekamumo tvarka;

Or. en

Pakeitimas 20
Emil Radev
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į didelį dirbtinio 
intelekto, kaip galimybės paspartinti ES 
ekonomikos vystymąsi, naudojimo ir 
plėtojimo potencialą;

1. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas ir plėtojimas turi didelį 
potencialą, nes tai yra galimybė sustiprinti 
mūsų žemyno ir mūsų piliečių saugumą ir 
paspartinti ES ekonomikos vystymąsi; 
atkreipia dėmesį į tai, kad daugelis 
valstybių narių dirbtinį intelektą naudoja 
karinėje srityje, ir pabrėžia, jog svarbu, 
kad ES atliktų svarbų ir tinkamą 
vaidmenį būsimose tarptautinėse 
diskusijose šiais klausimais;

Or. en

Pakeitimas 21
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į didelį dirbtinio 
intelekto, kaip galimybės paspartinti ES 
ekonomikos vystymąsi, naudojimo ir 
plėtojimo potencialą;

1. pripažįsta didelį dirbtinio intelekto, 
kaip galimybės paspartinti ES ekonomikos 
vystymąsi ir padidinti saugumą Europos 
Sąjungoje ir jos išorės santykiuose, 
plėtojimo, diegimo ir naudojimo 
potencialą;

Or. en

Pakeitimas 22
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
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1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad Europos 
Parlamentas jau du kartus – 2014 m. ir 
2018 m. – paragino uždrausti (mirtinus) 
autonominius ginklus;

Or. en

Pakeitimas 23
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į kai kurių 
valstybių narių padarytą reguliavimo 
pažangą; pabrėžia bendro Europos 
požiūrio svarbą;

Or. en

Pakeitimas 24
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad autonominės mirtinų 
ginklų sistemos gali iš esmės pakeisti 
karybos pobūdį, labai paspartinti bei 
padažninti priešiškus karinius veiksmus ir 
sukelti precedento neturinčias 
ginklavimosi varžybas; taip pat pabrėžia, 
kad kyla esminių etinių ir teisinių 
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klausimų dėl žmogaus vykdomos 
kontrolės naudojant autonominių mirtinų 
ginklų sistemas, ypač susijusių su 
tokiomis kritinės svarbos funkcijomis, 
kaip taikinio parinkimas ir atakavimas; 
taip pat pabrėžia, kad kyla klausimų dėl 
tarptautinės žmogaus teisių teisės ir 
tarptautinės humanitarinės teisės taikymo 
būsimiems kariniams veiksmams, 
susijusių su autonominių mirtinų ginklų 
sistemų naudojimu;

Or. en

Pakeitimas 25
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kad susirūpinimą kelia tai, 
jog netinkamai sukurtas ir išplėtotas 
dirbtinis intelektas gali lemti šališkumą ir 
diskriminaciją; įsipareigoja rasti 
reguliavimo ir politikos sprendimus, 
kuriais būtų užtikrinta, kad esamomis ir 
atsirandančiomis technologijomis būtų ne 
diskriminuojama, o, priešingai, 
diskriminacija būtų naikinama;

Or. en

Pakeitimas 26
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. primena 2017 m. rugpjūčio mėn. 
atvirą 116 pirmaujančių robotikos ir 
dirbtinio intelekto bendrovių steigėjų 
laišką dėl Jungtinių Tautų konvencijos 
dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kuriame 
teigiama, kad „ mirtini autonominiai 
ginklai gali tapti trečiąja karybos 
revoliucija, [...] kuri leis kovoti didesnės 
nei bet kada apimties ginkluotuose 
konfliktuose ir sparčiau nei žmonės gali 
suvokti“, ir įspėjo, kad „atvožus šią 
Pandoros skrynią, bus sunku ją 
uždaryti“1a;
1a 
https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//op
en.pdf

Or. en

Pakeitimas 27
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad svarbu civilinį ir 
karinį personalą mokyti apie persvarstytą 
Suderintą dirbtinio intelekto planą, taip 
pat ir glaudžiai bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis, mokyti kaip 
tinkamai diegti ir naudoti dirbtinį 
intelektą, taip pat kaip tiksliai nustatyti 
duomenų nukrypimą vykstant mašinų 
mokymuisi, kad duomenų rinkiniuose 
būtų išvengta diskriminacijos ir 
šališkumo;

Or. en
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Pakeitimas 28
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. primena, kad Cheminio ginklo 
uždraudimo konvencija draudžiama 
gaminti, kaupti ir naudoti cheminį ginklą 
ir jo pirmtakus; primena Konvencija dėl 
bakteriologinių (biologinių) ir toksinių 
ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo 
uždraudimo bei jų sunaikinimo; pažymi, 
kad uždraudus gaminti ir naudoti ištisų 
kategorijų ginklus sukuriamas stiprus 
pasaulinis precedentas;

Or. en

Pakeitimas 29
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse ir 
sudarančių Europos Sąjungos sukūrimo 
pagrindą; palankiai vertina tai, kad 
parengta Europos Komisijos baltoji knyga 
dėl dirbtinio intelekto, ir ragina labiau 
įsigilinti, kaip valstybės institucijos 
naudoja dirbtinį intelektą; pabrėžia, kad 
Europos Sąjunga turi dalyvauti kuriant 
tarptautinę dirbtinio intelekto naudojimo 
teisinę sistemą, ypač atsižvelgiant į 
strateginės persvaros, kurią jis gali 

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
gerbiama ES teisė laikantis Pagrindinių 
teisių chartijos, ES sutarčių ir Europos 
Sąjungos tikslų bei vertybių, įskaitant visų 
pirma kovą su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, teisę į asmens 
duomenų apsaugą ir teisę kreiptis į 
teismą, taip pat bendrųjų Europos 
žmogaus teisių konvencijos principų; 
palankiai vertina tai, kad paskelbta 
Europos Komisijos baltoji knyga dėl 
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suteikti, kūrimo aspektą; dirbtinio intelekto; pažymi, kad dirbtinio 
intelekto technologijos suteikia galimybę 
automatizuoti precedento neturinčio 
masto informacijos apdorojimą ir 
veiksmus, pvz., masinį sekimą civilinėse ir 
karinėse srityse, o tai kelia grėsmę 
pagrindinėms teisėms ir sudaro sąlygas 
neteisėtam kišimuisi į valstybės 
suverenitetą, kaip rodo „Cambridge 
Analytica“ atvejis; ragina tikrinti masinio 
sekimo veiklą pagal tarptautinę teisę ir 
teisėsaugos normas; ragina tarptautiniu 
mastu uždrausti labai invazinį socialinių 
kreditų skyrimą kaip žmogaus teisių 
pažeidimą; atsižvelgdamas į tam tikrų 
privačių subjektų hegemoniškus 
sprendimus ir kontrolę kuriant tokias 
technologijas, ragina didinti tokių 
privačių subjektų atskaitomybę pagal 
tarptautinę teisę; ragina labiau įsigilinti, 
kaip valstybės institucijos naudoja dirbtinį 
intelektą; pabrėžia, kad Europos Sąjunga 
turi padėti iš naujo įvertinti esamą ir 
kuriamą tarptautinę dirbtinio intelekto 
mokslinių tyrimų ir plėtros, kūrimo, 
naudojimo, priežiūros ir platinimo teisinę 
sistemą, ypač atsižvelgiant į platesnį 
naudojimąsi privalumais, kuriuos gali 
suteikti dirbtinis intelektas, kartu 
užkertant kelią bet kokiai galimai rizikai, 
ypač susijusiai su teritorinio vientisumo, 
nesikišimo ir jėgos naudojimo principais, 
ir ją pašalinant; ragina Komisiją sudaryti 
palankesnes sąlygas moksliniams 
tyrimams ir diskusijoms apie dirbtinio 
intelekto naudojimo galimybes teikiant 
pagalbą nelaimės atveju, užkertant kelią 
krizėms ir puoselėjant taiką;

Or. en

Pakeitimas 30
Emil Radev

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse ir sudarančių 
Europos Sąjungos sukūrimo pagrindą; 
palankiai vertina tai, kad parengta Europos 
Komisijos baltoji knyga dėl dirbtinio 
intelekto, ir ragina labiau įsigilinti, kaip 
valstybės institucijos naudoja dirbtinį 
intelektą; pabrėžia, kad Europos Sąjunga 
turi dalyvauti kuriant tarptautinę dirbtinio 
intelekto naudojimo teisinę sistemą, ypač 
atsižvelgiant į strateginės persvaros, kurią 
jis gali suteikti, kūrimo aspektą;

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse, ES 
pagrindinių teisių chartijoje ir sudarančių 
Europos Sąjungos sukūrimo pagrindą; 
pabrėžia, kad plėtojant, diegiant ir 
naudojant dirbtinį intelektą, robotiką ir 
susijusias technologijas reikia išsaugoti ir 
propaguoti tokius principus kaip 
demokratija, teisinė valstybė, 
nediskriminavimo principas, įvairi ir 
nepriklausoma žiniasklaida ir t. t.; 
palankiai vertina tai, kad paskelbta 
Europos Komisijos baltoji knyga dėl 
dirbtinio intelekto, tačiau pažymi, kad 
Komisija į ją neįtraukė dirbtinio intelekto 
naudojimo kariniais tikslais; pabrėžia, kad 
Europos Sąjunga turi dalyvauti kuriant 
tarptautinę dirbtinio intelekto naudojimo 
teisinę sistemą, ypač atsižvelgiant į 
strateginės persvaros, kurią jis gali suteikti, 
kūrimo aspektą: tam ES reikia bendros 
sistemos, kuri apimtų visus, tarp jų ir 
karinius, dirbtinio intelekto naudojimo 
aspektus;

Or. en

Pakeitimas 31
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse ir sudarančių 
Europos Sąjungos sukūrimo pagrindą; 

2. pabrėžia tai, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse ir sudarančių 
Europos Sąjungos sukūrimo pagrindą; 
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palankiai vertina tai, kad parengta 
Europos Komisijos baltoji knyga dėl 
dirbtinio intelekto, ir ragina labiau 
įsigilinti, kaip valstybės institucijos 
naudoja dirbtinį intelektą; pabrėžia, kad 
Europos Sąjunga turi dalyvauti kuriant 
tarptautinę dirbtinio intelekto naudojimo 
teisinę sistemą, ypač atsižvelgiant į 
strateginės persvaros, kurią jis gali 
suteikti, kūrimo aspektą;

pabrėžia, kad Europos Sąjunga turi 
dalyvauti kuriant tarptautinę dirbtinio 
intelekto naudojimo teisinę sistemą;

Or. en

Pakeitimas 32
Klára Dobrev

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse ir 
sudarančių Europos Sąjungos sukūrimo 
pagrindą; palankiai vertina tai, kad 
parengta Europos Komisijos baltoji knyga 
dėl dirbtinio intelekto, ir ragina labiau 
įsigilinti, kaip valstybės institucijos 
naudoja dirbtinį intelektą; pabrėžia, kad 
Europos Sąjunga turi dalyvauti kuriant 
tarptautinę dirbtinio intelekto naudojimo 
teisinę sistemą, ypač atsižvelgiant į 
strateginės persvaros, kurią jis gali 
suteikti, kūrimo aspektą;

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse, ES 
pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
Sąjungos sukūrimo principuose; pažymi, 
kad parengta Europos Komisijos baltoji 
knyga dėl dirbtinio intelekto, ir ragina 
labiau įsigilinti, kaip naudojamas dirbtinis 
intelektas; pabrėžia, kad Europos Sąjunga 
turi būti tarptautinės dirbtinio intelekto 
naudojimo teisinės ir etinės sistemos, 
grindžiamos žmogaus teisių principais, 
kūrimo avangarde, ypač atsižvelgiant į jo 
naudojimą karinėje srityje; ragina kartu 
su pasauliniais veikėjais kurti 
pasitikėjimo stiprinimo ir rizikos 
mažinimo priemones, susijusias su 
karinio dirbtinio intelekto plėtojimu ir 
naudojimu;

Or. en
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Pakeitimas 33
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse ir sudarančių 
Europos Sąjungos sukūrimo pagrindą; 
palankiai vertina tai, kad parengta Europos 
Komisijos baltoji knyga dėl dirbtinio 
intelekto, ir ragina labiau įsigilinti, kaip 
valstybės institucijos naudoja dirbtinį 
intelektą; pabrėžia, kad Europos Sąjunga 
turi dalyvauti kuriant tarptautinę dirbtinio 
intelekto naudojimo teisinę sistemą, ypač 
atsižvelgiant į strateginės persvaros, kurią 
jis gali suteikti, kūrimo aspektą;

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse ir sudarančių 
Europos Sąjungos sukūrimo pagrindą; 
palankiai vertina tai, kad paskelbta 
Europos Komisijos baltoji knyga dėl 
dirbtinio intelekto, ir ragina labiau 
įsigilinti, kaip valstybės institucijos 
naudoja dirbtinį intelektą ir ragina visas 
valstybes nares susilaikyti prieš diegiant 
dirbtinio intelekto sistemas, kurios gali 
kelti grėsmę pagrindinėms teisėms 
viešajame sektoriuje; pabrėžia, kad 
Europos Sąjunga turi dalyvauti kuriant 
tarptautinę dirbtinio intelekto naudojimo 
teisinę sistemą, ypač atsižvelgiant į 
strateginės persvaros, kurią jis gali suteikti, 
kūrimo aspektą;

Or. en

Pakeitimas 34
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse ir sudarančių 
Europos Sąjungos sukūrimo pagrindą; 
palankiai vertina tai, kad parengta Europos 
Komisijos baltoji knyga dėl dirbtinio 

2. pabrėžia, kad kuriant, diegiant ir 
naudojant dirbtinį intelektą, turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse, visų pirma 
ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintų 
principų, ir sudarančių Europos Sąjungos 
sukūrimo pagrindą; palankiai vertina tai, 
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intelekto, ir ragina labiau įsigilinti, kaip 
valstybės institucijos naudoja dirbtinį 
intelektą; pabrėžia, kad Europos Sąjunga 
turi dalyvauti kuriant tarptautinę dirbtinio 
intelekto naudojimo teisinę sistemą, ypač 
atsižvelgiant į strateginės persvaros, kurią 
jis gali suteikti, kūrimo aspektą;

kad parengta Europos Komisijos baltoji 
knyga dėl dirbtinio intelekto, ir ragina 
labiau įsigilinti, kaip valstybės institucijos 
ir Europos Sąjungos agentūros, įstaigos ir 
institucijos naudoja dirbtinį intelektą; 
pabrėžia, kad Europos Sąjunga turi 
dalyvauti kuriant tarptautinę dirbtinio 
intelekto naudojimo teisinę sistemą, ypač 
atsižvelgiant į strateginės persvaros, kurią 
jis gali suteikti, kūrimo ir naudojimo 
aspektą:

Or. en

Pakeitimas 35
Paul Tang

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį 
intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti 
laikomasi pagrindinių teisių, vertybių ir 
laisvių, įtvirtintų ES sutartyse ir 
sudarančių Europos Sąjungos sukūrimo 
pagrindą; palankiai vertina tai, kad 
parengta Europos Komisijos baltoji knyga 
dėl dirbtinio intelekto, ir ragina labiau 
įsigilinti, kaip valstybės institucijos 
naudoja dirbtinį intelektą; pabrėžia, kad 
Europos Sąjunga turi dalyvauti kuriant 
tarptautinę dirbtinio intelekto naudojimo 
teisinę sistemą, ypač atsižvelgiant į 
strateginės persvaros, kurią jis gali 
suteikti, kūrimo aspektą;

2. pabrėžia, kad siekiant sparčiai 
plėtoti dirbtinį intelektą reikia stiprios ir 
perspektyvios teisės aktų sistemos, kad 
būtų apsaugoti asmens duomenys ir 
privatumas; todėl, atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad visose dirbtinio intelekto 
taikomosiose programose turi būti 
visapusiškai paisoma Sąjungos duomenų 
apsaugos teisės aktų, t. y. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 
2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas)1a ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2002/58/EB (E. 
privatumas)1b, kuri šiuo metu 
persvarstoma, taip pat gerbiama 
saviraiškos laisvė ir nediskriminavimas;
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
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1b 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 
201, 2002 7 31, p. 37).

Or. en

Pakeitimas 36
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį 
įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo 
politikai imtis iniciatyvos paraginti visas 
valstybes nedelsiant daryti pažangą 
pasaulinėse derybose dėl dirbtiniu 
intelektu grindžiamų ginklų kontrolės 
tvarkos ir atnaujinti visas esamas 
Sutarties priemones, skirtas ginklų 
kontrolei, nusiginklavimui ir 
neplatinimui, kad būtų nustatytas 
draudimas kurti, naudoti ir platinti 
dirbtinio intelekto pagrindu veikiančias 
autonomines ginklų sistemas karyboje, 
neatsižvelgiant į automatizavimo laipsnį; 
taip pat ragina pirmininko pavaduotoją ir 
vyriausiąjį įgaliotinį, valstybes nares ir 
Tarybą skubiai parengti ir priimti bendrą 
poziciją, pagal kurią būtų draudžiama 
kurti, naudoti ir platinti autonominių 
ginklų sistemas, neatsižvelgiant į 
automatizavimo laipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 37
Emil Radev

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad mūsų sąjungininkai 
nacionaliniu, NATO ar ES lygmeniu 
patys vykdo dirbtinio intelekto 
integravimo į karines sistemas procesą; 
mano, kad sąveikumas su mūsų 
sąjungininkais turi būti išsaugotas taikant 
bendrus standartus, kurie yra būtini 
vykdant koalicijos operacijas; be to, 
bendradarbiavimas dirbtinio intelekto 
srityje turėtų būti vykdomas pagal 
Europos sistemą, kuri yra vienintelė 
tinkama sistema siekiant iš tiesų sukurti 
stiprią sinergiją, kaip siūloma ES 
dirbtinio intelekto strategijoje;

Or. en

Pakeitimas 38
Paul Tang

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali lemti šališkumą, taigi ir įvairių formų 
diskriminaciją, pvz., diskriminaciją dėl 
lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar 
socialinės kilmės, genetinių bruožų, 
kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar 
kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei 
mažumai, turtinės padėties, gimimo, 
negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos, lyties raiškos ir lyties 
požymių; atsižvelgdamas į tai, primena, 
kad turi būti užtikrintos kiekvieno asmens 
teisės ir kad dirbtinio intelekto iniciatyvos 
neturi lemti jokios formos 
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diskriminacijos;

Or. en

Pakeitimas 39
Klára Dobrev

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad ES lygmeniu reikia 
išsamios dirbtinio intelekto reguliavimo ir 
strateginės sistemos saugumo ir gynybos 
srityje, kuri būtų grindžiama atsakomybe, 
mūsų piliečių apsauga, taikos 
išsaugojimu, konfliktų prevencija ir 
tarptautinio saugumo stiprinimu ir kuri 
galėtų būti tarptautinių normų ir 
standartų pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 40
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. atkreipia dėmesį į JT 
vyriausybinių ekspertų grupės 
autonominių mirtinų ginklų sistemų 
(LAWS) klausimais darbą; ragina JT dėti 
daugiau pastangų siekiant skatinti visų 
susijusių šalių dialogą, kad pagal 
Konvenciją dėl tam tikrų įprastinių ginklų 
ar naujai parengtą šiuos ginklus 
draudžiančią konvenciją būtų skubiai 
uždraustas visų autonominių ginklų 
sistemų kūrimas, naudojimas ir 
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platinimas, neatsižvelgiant į jų 
automatizavimo laipsnį; ragina didinti 
visas daugiašales pastangas, kad 
normatyvinės ir reguliavimo sistemos 
neatsiliktų nuo karo technologijų plėtros 
ir naujų metodų;

Or. en

Pakeitimas 41
Emil Radev

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad Europos dirbtinio 
intelekto sistemoje sprendžiant teisinius ir 
etinius klausimus svarbu atsižvelgti į visus 
dirbtinio intelekto aspektus, įskaitant 
karinius;

Or. en

Pakeitimas 42
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. atsižvelgdamas į dirbtiniu intelektu 
grindžiamų ginklų sistemų sudėtingumą 
ir į tai, kad dirbtinio intelekto 
technologijoms būdinga tai, kad jos dar 
tik atsiranda, pabrėžia, kad sunku 
apibrėžti arba kontroliuoti prasmingą 
žmogaus vykdomą autonominių ginklų 
priežiūrą, ypač karo veiksmų vietose; 
pabrėžia, kad dėl ilgų derybų dėl 
prasmingos žmogaus vykdomos įvairaus 
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autonomiškumo ginklų priežiūros 
apibrėžties ir stebėsenos neišvengiamai 
įvyks sparčiai reglamentavimą 
pralenkiantys technologijų pokyčiai ir 
mirtini autonominiai ginklai bus 
naudojami dar prieš sukuriant tinkamą 
reguliavimo sistemą; primygtinai tvirtina, 
kad pagal atsargumo principą būtina 
nedelsiant uždrausti kurti ir naudoti visus 
autonominius ginklus, o ne tik tuos, kurie 
yra visiškai autonominiai;

Or. en

Pakeitimas 43
Emil Radev

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia, kad svarbu imtis veiksmų 
Europos lygmeniu siekiant padėti remti 
labai reikalingas investicijas, duomenų 
infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir 
bendras etikos normas; ragina labiau 
įsigilinti, kaip valstybės institucijos 
naudoja dirbtinį intelektą;

Or. en

Pakeitimas 44
Emil Radev
Roberta Metsola

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. pažymi, kad duomenimis 
grindžiamomis algoritminėmis 
priemonėmis greitai apdorojami dideli 
duomenų kiekiai, iš duomenų išgaunami 
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modeliai, kurių žmonės kitaip negali 
aptikti, ir daromos patikimos prognozės; 
tokių duomenų tvarkymas, dalijimasis 
jais, prieiga prie jų ir jų naudojimas turi 
būti reglamentuojami laikantis kokybės, 
vientisumo, skaidrumo, saugumo, 
privatumo ir kontrolės reikalavimų; 
pabrėžia, kad plėtojant, diegiant ir 
naudojant dirbtinį intelektą, robotiką ir 
susijusias technologijas reikia laikytis ES 
duomenų apsaugos ir privatumo teisinės 
sistemos, siekiant padidinti piliečių 
saugumą ir pasitikėjimą šiomis 
technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 45
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. ragina nutraukti visus laipsniško 
ginklų sistemų automatizavimo 
mokslinius tyrimus; apgailestauja dėl 
dirbtinio intelekto „ginklavimosi varžybų“ 
ir ragina jas nutraukti;

Or. en

Pakeitimas 46
Emil Radev
Roberta Metsola

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. ragina, kad dirbtinis intelektas, 
robotika ir susijusios technologijos, 
įskaitant programinę įrangą, algoritmus ir 
duomenis, kurie naudojami ar kuriami 
taikant tokias technologijas, 
neatsižvelgiant į jų naudojimo sritį, būtų 
kuriami užtikrinant saugą, techninį 
atidumą ir sąžiningumą;

Or. en

Pakeitimas 47
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
suteikia didžiules galimybes kovoti su 
nusikalstamumu, teroristiniu turiniu 
internete ir kibernetiniais nusikaltimais; 
mano, kad kiekvienu iš šių atvejų reikėtų 
užtikrinti, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas nesukeltų nepagrįsto turinio 
pašalinimo ar blokavimo, taigi ir 
nesudarytų sąlygų cenzūrai bei nuomonių 
diskriminavimui internete;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 48
Paul Tang

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
suteikia didžiules galimybes kovoti su 
nusikalstamumu, teroristiniu turiniu 
internete ir kibernetiniais nusikaltimais; 
mano, kad kiekvienu iš šių atvejų reikėtų 
užtikrinti, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas nesukeltų nepagrįsto turinio 
pašalinimo ar blokavimo, taigi ir 
nesudarytų sąlygų cenzūrai bei nuomonių 
diskriminavimui internete;

3. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas kovojant su nusikalstamumu 
ir kibernetiniais nusikaltimais suteikia 
daug galimybių taikyti principą, pagal 
kurį neteisėta veikla internete taip pat yra 
neteisėta ir ne internete, tačiau kartu kelia 
pavojų pilietinių laisvių, pvz., saviraiškos 
laisvės ir nediskriminavimo principo, 
apsaugai; todėl pabrėžia, kad reikia 
užtikrinti visišką dirbtinio intelekto 
algoritmų skaidrumą bei paaiškinamumą, 
žmogaus vykdomą priežiūrą bei tikrinimą 
ir tinkamą procesą, įskaitant teisę 
apskųsti, ypač sprendimus, priimtus 
remiantis viešosios valdžios 
prerogatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 49
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
suteikia didžiules galimybes kovoti su 
nusikalstamumu, teroristiniu turiniu 
internete ir kibernetiniais nusikaltimais; 
mano, kad kiekvienu iš šių atvejų reikėtų 
užtikrinti, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas nesukeltų nepagrįsto turinio 
pašalinimo ar blokavimo, taigi ir 
nesudarytų sąlygų cenzūrai bei nuomonių 
diskriminavimui internete;

3. atkreipia dėmesį į dirbtinio 
intelekto potencialą kovoje su 
nusikalstamumu, taip pat kibernetiniais 
nusikaltimais; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia laisvo ir atviro interneto, kaip 
žmonių emancipacijos priemonės, svarbą, 
ypač atskleidžiant seksualinę 
diskriminaciją ir priekabiavimą, 
individualų ir struktūrinį rasizmą, taip pat 
seksualinių mažumų, moterų ir kitų 
asmenų savirealizaciją ir kovojant su šiais 
reiškiniais; mano, kad kiekvienu iš šių 
atvejų reikėtų užtikrinti, kad dirbtinio 
intelekto naudojimas nesukeltų nepagrįsto 
turinio pašalinimo ar blokavimo, taigi ir 
pagrindinių teisių atėmimo;
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Or. en

Pakeitimas 50
Emil Radev

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
suteikia didžiules galimybes kovoti su 
nusikalstamumu, teroristiniu turiniu 
internete ir kibernetiniais nusikaltimais; 
mano, kad kiekvienu iš šių atvejų reikėtų 
užtikrinti, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas nesukeltų nepagrįsto turinio 
pašalinimo ar blokavimo, taigi ir 
nesudarytų sąlygų cenzūrai bei nuomonių 
diskriminavimui internete;

3. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
suteikia didžiules galimybes kovoti su 
nusikalstamumu, pavyzdžiui, pinigų 
plovimu, terorizmo finansavimu, 
teroristiniu turiniu internete ir 
kibernetiniais nusikaltimais; mano, kad 
reikėtų užtikrinti, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas nesukeltų nepagrįsto legalaus 
turinio pašalinimo ar blokavimo, taigi ir 
nesudarytų sąlygų cenzūrai bei nuomonių 
diskriminavimui internete; pažymi, kad 
dirbtiniu intelektu grindžiamos 
kibernetinio saugumo sistemos gali 
užtikrinti veiksmingus saugumo 
standartus ir padėti kurti geresnes 
prevencijos ir atkūrimo strategijas;

Or. en

Pakeitimas 51
Roberta Metsola
Emil Radev

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
suteikia didžiules galimybes kovoti su 
nusikalstamumu, teroristiniu turiniu 
internete ir kibernetiniais nusikaltimais; 
mano, kad kiekvienu iš šių atvejų reikėtų 
užtikrinti, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas nesukeltų nepagrįsto turinio 

3. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
suteikia didžiules galimybes kovoti su 
nusikalstamumu, teroristiniu turiniu 
internete ir kibernetiniais nusikaltimais; 
ragina Parlamentą ir Tarybą užbaigti 
derybas dėl Teroristinio turinio internete 
reglamento; mano, kad kiekvienu iš šių 
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pašalinimo ar blokavimo, taigi ir 
nesudarytų sąlygų cenzūrai bei nuomonių 
diskriminavimui internete;

atvejų reikėtų užtikrinti, kad dirbtinio 
intelekto naudojimas nesukeltų nepagrįsto 
turinio pašalinimo ar blokavimo, taigi ir 
nesudarytų sąlygų cenzūrai bei nuomonių 
diskriminavimui internete, išskyrus 
neteisėto turinio internete atvejais;

Or. en

Pakeitimas 52
Klára Dobrev

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
suteikia didžiules galimybes kovoti su 
nusikalstamumu, teroristiniu turiniu 
internete ir kibernetiniais nusikaltimais; 
mano, kad kiekvienu iš šių atvejų reikėtų 
užtikrinti, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas nesukeltų nepagrįsto turinio 
pašalinimo ar blokavimo, taigi ir 
nesudarytų sąlygų cenzūrai bei nuomonių 
diskriminavimui internete;

3. pabrėžia, kad kuriant ir naudojant 
dirbtinį intelektą turėtų būti gerbiamas 
žmogaus orumas, teisės, laisvės ir kultūrų 
įvairovė, ir pabrėžia, kad dirbtinio 
intelekto sistemos turėtų būti kuriamos ir 
naudojamos nešališkai ir 
nediskriminuojant;

Or. en

Pakeitimas 53
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
suteikia didžiules galimybes kovoti su 
nusikalstamumu, teroristiniu turiniu 
internete ir kibernetiniais nusikaltimais; 
mano, kad kiekvienu iš šių atvejų reikėtų 
užtikrinti, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas nesukeltų nepagrįsto turinio 

3. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
suteikia galimybių padėti kovoti su 
nusikalstamumu, teroristiniu turiniu 
internete ir kibernetiniais nusikaltimais; 
mano, kad kiekvienu iš šių atvejų reikėtų 
užtikrinti, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas nesukeltų piktnaudžiavimo, 
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pašalinimo ar blokavimo, taigi ir 
nesudarytų sąlygų cenzūrai bei nuomonių 
diskriminavimui internete;

diskriminacijos, pagrindinių teisių 
pažeidimo ar nepagrįsto turinio pašalinimo 
ar blokavimo, taigi ir nesudarytų sąlygų 
cenzūrai bei nuomonių diskriminavimui 
internete;

Or. en

Pakeitimas 54
Paul Tang

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
naudojamas manipuliuoti asmeninėmis ir 
audiovizualinėmis savybėmis – tai dažnai 
vadinama sintetine vaizdo sankaita; 
pažymi, kad šis metodas gali būti 
naudojamas terorizmo ir kitoms 
nelegalioms pažiūroms skatinti ir 
dezinformacijai skleisti; todėl prašo 
Komisijos nustatyti įpareigojimą nurodyti, 
kad bet kokia sintetinė vaizdo sankaitos 
medžiaga ar bet kokie kiti realistiškai 
atrodantys sintetiniai vaizdo įrašai nėra 
originalūs vaizdo įrašai, ir nustatyti 
griežtus ribojimus, kai jie naudojami 
rinkimų tikslais, ir griežtas vykdymo 
užtikrinimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 55
Emil Radev
Roberta Metsola

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad dirbtinis intelektas 
galėtų padėti stiprinti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, taip pat ir bendrą sienų 
valdymą;

Or. en

Pakeitimas 56
Emil Radev
Roberta Metsola

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad dirbtinis intelektas 
galėtų padėti stiprinti laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, taip pat ir bendrą sienų 
valdymą;

Or. en

Pakeitimas 57
Paul Tang

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia asmens duomenų ir 
privatumo apsaugos svarbą; konstatuoja 
spartų dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų plėtojimą unikalių savybių, 
pvz., veido, judesių ir elgesio, atpažinimo 
srityje; įspėja dėl kišimosi į privatumą, 
nediskriminavimą ir asmens duomenų 
apsaugą naudojant automatizuoto 
atpažinimo taikomąsias programas; 
ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
visiškai uždrausti naudoti veido 
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atpažinimo sistemas viešosiose erdvėse ir 
švietimui bei (sveikatos) priežiūrai 
skirtose patalpose ir paskelbti 
moratoriumą dėl veido atpažinimo 
sistemų diegimo teisėsaugos tikslais 
pusiau viešose erdvėse, pvz., oro uostuose, 
iki tol, kol bus galima laikyti, kad 
techniniai standartai visiškai atitinka 
pagrindines teises, gauti rezultatai bus 
nediskriminaciniai ir visuomenė pasitikės 
tokių technologijų diegimo būtinumu ir 
proporcingumu;

Or. en

Pakeitimas 58
Klára Dobrev

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad asmenys turėtų turėti 
teisę prieiti prie savo duomenų dirbtiniu 
intelektu pagrįstose sistemose, juos valdyti 
ir kontroliuoti, jiems turėtų būti 
prieinama informacija apie tai, kokios 
rūšies informaciją leidžiama įrašyti 
sistemoje, kiek laiko saugomi duomenys ir 
kas gali su ta informacija susipažinti;

Or. en

Pakeitimas 59
Roberta Metsola
Kris Peeters

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą būtinai turi prižiūrėti 

4. pabrėžia, kad visą veiklą naudojant 
dirbtinį intelektą didelės rizikos aplinkoje 
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žmogus; pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
teisingumo sistemoje turėtų būti 
naudojamas siekiant pagerinti duomenų 
analizės ir rinkimo procesą ir apsaugoti 
nukentėjusiuosius, tačiau dirbtiniu 
intelektu negalima pakeisti žmogaus 
svarbos priimant teismo sprendimus ar bet 
kokius kitus sprendimus;

būtinai turi prižiūrėti žmogus; ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į galiojančius ES 
teisės aktus, nustatyti aiškius kriterijus, 
pagal kuriuos būtų nustatomi įvairūs 
rizikos laipsniai aplinkoje, kuriai sukurtos 
ir kurioje diegiamos dirbtinio intelekto 
technologijos; atkreipia dėmesį į tai, kad 
žmogui vykdant priežiūrą taip pat dažnai 
pasitaiko klaidų ir kad į bendrą dirbtinio 
intelekto sistemų struktūrą taip pat turėtų 
būti įtrauktos aiškios žmogaus vykdomos 
stebėsenos ir priežiūros gairės; pabrėžia, 
kad dirbtinis intelektas teisingumo 
sistemoje turėtų būti naudojamas siekiant 
pagerinti duomenų analizės ir rinkimo 
procesą ir apsaugoti nukentėjusiuosius, 
tačiau dirbtiniu intelektu negalima pakeisti 
žmogaus svarbos priimant teismo 
sprendimus ar bet kokius kitus sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 60
Klára Dobrev

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą būtinai turi prižiūrėti 
žmogus; pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
teisingumo sistemoje turėtų būti 
naudojamas siekiant pagerinti duomenų 
analizės ir rinkimo procesą ir apsaugoti 
nukentėjusiuosius, tačiau dirbtiniu 
intelektu negalima pakeisti žmogaus 
svarbos priimant teismo sprendimus ar bet 
kokius kitus sprendimus;

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą visą gyvavimo ciklą visada 
turi prižiūrėti žmogus ir kad teisinę 
atsakomybę už visus sprendimus turi 
prisiimti lengvai nustatomi asmenys, ypač 
dėl mirtinų automatinių ginklų; 
atsižvelgdamas į tai primena savo poziciją 
dėl draudimo kurti, gaminti ir naudoti 
visiškai autonomines ginklų sistemas, 
siekiant išvengti destabilizuojančių 
dirbtinio intelekto ginklavimosi varžybų; 
apgailestauja, kad pasauliniu mastu nėra 
aiškių konvencijų dėl tokių ginklų 
naudojimo;
pabrėžia, kad dirbtinis intelektas civilinėje 
teisenoje galėtų būti naudojamas siekiant 
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pagerinti duomenų analizės ir rinkimo 
procesą ir apsaugoti nukentėjusiuosius, 
tačiau dirbtiniu intelektu negalima pakeisti 
žmogaus svarbos priimant teismo 
sprendimus ar bet kokius kitus sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 61
Emil Radev

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą būtinai turi prižiūrėti 
žmogus; pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
teisingumo sistemoje turėtų būti 
naudojamas siekiant pagerinti duomenų 
analizės ir rinkimo procesą ir apsaugoti 
nukentėjusiuosius, tačiau dirbtiniu 
intelektu negalima pakeisti žmogaus 
svarbos priimant teismo sprendimus ar bet 
kokius kitus sprendimus;

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą visada turi prižiūrėti 
žmogus ir kad žmonės turėtų turėti 
galimybę prireikus bet kuriuo metu 
perimti kontrolę, ypač kai dirbtinis 
intelektas naudojamas kariniais tikslais; 
primena, kad galutinę atsakomybę už 
sprendimų priėmimą, apimantį riziką 
siekiant viešojo intereso tikslų, visada turi 
prisiimti žmogus; pabrėžia, kad dirbtinis 
intelektas teisingumo sistemoje turėtų būti 
naudojamas siekiant pagerinti duomenų 
analizės ir rinkimo procesą ir apsaugoti 
nukentėjusiuosius, tačiau dirbtiniu 
intelektu negalima pakeisti žmogaus 
svarbos priimant teismo sprendimus ar bet 
kokius kitus sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 62
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą būtinai turi prižiūrėti 
žmogus; pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
teisingumo sistemoje turėtų būti 
naudojamas siekiant pagerinti duomenų 
analizės ir rinkimo procesą ir apsaugoti 
nukentėjusiuosius, tačiau dirbtiniu 
intelektu negalima pakeisti žmogaus 
svarbos priimant teismo sprendimus ar bet 
kokius kitus sprendimus;

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą visada turi prižiūrėti 
žmogus ir kad žmonės turėtų turėti 
galimybę prireikus bet kuriuo metu 
perimti kontrolę, ypač kai dirbtinis 
intelektas naudojamas kariniais tikslais; 
primena, kad galutinę atsakomybę už 
sprendimų priėmimą, apimantį riziką 
siekiant viešojo intereso tikslų, visada turi 
prisiimti žmogus; pabrėžia, kad dirbtinis 
intelektas teisingumo sistemoje turėtų būti 
naudojamas siekiant pagerinti duomenų 
analizės ir rinkimo procesą ir apsaugoti 
nukentėjusiuosius, tačiau dirbtiniu 
intelektu negalima pakeisti žmogaus 
svarbos priimant teismo sprendimus ar bet 
kokius kitus sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 63
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą būtinai turi prižiūrėti 
žmogus; pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
teisingumo sistemoje turėtų būti 
naudojamas siekiant pagerinti duomenų 
analizės ir rinkimo procesą ir apsaugoti 
nukentėjusiuosius, tačiau dirbtiniu 
intelektu negalima pakeisti žmogaus 
svarbos priimant teismo sprendimus ar bet 
kokius kitus sprendimus;

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą visada turi prižiūrėti 
žmogus; pabrėžia, kad teisingumo 
sistemoje dirbtiniu intelektu negalima 
pakeisti žmogaus svarbos priimant teismo 
sprendimus ar kitus sprendimus; 
rekomenduoja itin apdairiai ir griežtai 
vykdyti civilinę kontrolę, kai dirbtinis 
intelektas naudojamas priimant 
sprendimus dėl pagrindinių teisių ir 
laisvių arba suteikiant informaciją, 
darančią įtaką jų priėmimui;

Or. en
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Pakeitimas 64
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą būtinai turi prižiūrėti 
žmogus; pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
teisingumo sistemoje turėtų būti 
naudojamas siekiant pagerinti duomenų 
analizės ir rinkimo procesą ir apsaugoti 
nukentėjusiuosius, tačiau dirbtiniu 
intelektu negalima pakeisti žmogaus 
svarbos priimant teismo sprendimus ar bet 
kokius kitus sprendimus;

4. pabrėžia, kad visus dirbtinio 
intelekto veiksmus visada turi kontroliuoti 
žmogus; pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas teisingumo sistemoje turėtų 
būti nagrinėjamas mokslinių tyrimų ir 
plėtros srityje, kartu atliekant poveikio 
vertinimus, visų pirma susijusius su 
tinkamo proceso apsaugos priemonėmis ir 
kovos su šališkumu bei diskriminacija 
priemonėmis, taikant atsargumo principą;

Or. en

Pakeitimas 65
Paul Tang

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą būtinai turi prižiūrėti 
žmogus; pabrėžia, kad dirbtinis intelektas 
teisingumo sistemoje turėtų būti 
naudojamas siekiant pagerinti duomenų 
analizės ir rinkimo procesą ir apsaugoti 
nukentėjusiuosius, tačiau dirbtiniu 
intelektu negalima pakeisti žmogaus 
svarbos priimant teismo sprendimus ar bet 
kokius kitus sprendimus;

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio 
intelekto veiklą būtinai turi prižiūrėti ir į ją 
įsikišti žmogus; pabrėžia, kad dirbtinis 
intelektas teisingumo sistemoje turėtų būti 
naudojamas siekiant pagerinti duomenų 
analizės ir rinkimo procesą ir apsaugoti 
nukentėjusiuosius, tačiau dirbtiniu 
intelektu negalima pakeisti žmogaus 
svarbos priimant teismo sprendimus ar bet 
kokius kitus sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 66
Roberta Metsola
Emil Radev



PE654.068v01-00 38/46 AM\1209390LT.docx

LT

Kris Peeters

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina taikyti paaiškinamus 
algoritmus, užtikrinti skaidrumą ir 
reguliavimo priežiūrą tais atvejais, kai 
valdžios institucijos naudoja dirbtinį 
intelektą, ir atlikti poveikio vertinimus 
prieš valdžios institucijoms pradedant 
diegti dirbtinio intelekto technologijas 
pasitelkiančias priemones, ir pabrėžia, 
kad svarbu tikrinti, kaip didelės rizikos 
aplinkoje įdiegtos dirbtinio intelekto 
technologijos prieina iki sprendimo arba 
komandos; primena, kad galutinė 
atsakomybė už sprendimų priėmimą 
visada turi tekti žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 67
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad būtina sukurti aiškią ir 
teisingą tarptautinę tvarką, pagal kurią 
būtų nustatoma teisinė atsakomybė už 
neigiamus šių pažangių skaitmeninių 
technologijų sukeltus padarinius; 
pabrėžia, kad visų pirma turi būti 
siekiama užkirsti kelią tokioms 
pasekmėms; todėl ragina nuosekliai 
taikyti atsargumo principą visoms 
dirbtinio intelekto programoms šioje 
srityje;

Or. en
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Pakeitimas 68
Emil Radev

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena valdymo, skaidrumo, 
nešališkumo, atskaitomybės, sąžiningumo 
ir intelektinio neliečiamumo principų 
svarbą dirbtinį intelektą naudojant 
baudžiamojoje teisenoje;

Or. en

Pakeitimas 69
Emil Klára Dobrev

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares lengvai 
suprantamu ir prieinamu būdu pateikti 
informaciją apie viešajame sektoriuje 
naudojamas dirbtinio intelekto sistemas;

Or. en

Pakeitimas 70
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad nepalankūs 
sprendimai dėl fizinio asmens, kurie 
grindžiami tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir kurie 
turi neigiamą teisinį poveikį duomenų 
subjektui arba daro jam didelį poveikį, 
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draudžiami pagal Sąjungos teisę, išskyrus 
atvejus, kai tai leidžiama pagal Sąjungos 
arba valstybės narės teisę, kurioje 
numatyta bent teisė žmogui įsikišti; 
primena, kad vykdant valstybės funkcijas 
priimti sprendimai beveik visada yra 
sprendimai, kurie, atsižvelgiant į 
vykdomąjį pobūdį, turi teisinių padarinių 
atitinkamam asmeniui; ragina Komisiją, 
Europos duomenų apsaugos valdybą ir 
kitas nepriklausomas priežiūros 
institucijas paskelbti gaires, 
rekomendacijas ir geriausios praktikos 
pavyzdžius, siekiant tiksliau apibrėžti 
profiliavimu ir dirbtinio intelekto 
naudojimu grindžiamų sprendimų, 
priimamų vykdant valstybės funkcijas, 
kriterijus ir sąlygas, ir tarptautiniu mastu 
bendradarbiauti siekiant sukurti 
tarptautinę teisinę sistemą;

Or. en

Pakeitimas 71
Klára Dobrev

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. yra labai susirūpinęs dėl sintetinės 
vaizdo sankaitos technologijų, kurios 
leidžia sukurti vis labiau realistiškas 
nuotraukų, garso ir vaizdo klastotes, 
kurios gali būti naudojamos šantažui, 
melagingų naujienų pranešimams kurti, 
visuomenės pasitikėjimui mažinti ir daryti 
įtaką visuomenės diskursui; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas taip pat suteikia 
galimybę atlikti išsamų elgsenos 
profiliavimą naudojant asmens 
skaitmeninį pėdsaką, kuris taip pat gali 
būti naudojamas siekiant daryti tikslinę 
įtaką ar šantažuoti; abi šios praktikos turi 
potencialo destabilizuoti šalis, skleisti 
dezinformaciją ir daryti įtaką rinkimams; 
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todėl ragina atlikti tinkamus mokslinius 
tyrimus siekiant užtikrinti, kad kovos su 
piktavališku dirbtinio intelekto naudojimu 
technologijos neatsiliktų nuo tokio 
naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 72
Emil Radev

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. primena, kad būtina paisyti 
proporcingumo principo ir išaiškinti 
priežastinio ryšio ir atsakomybės 
klausimus, siekiant nustatyti, kokiu mastu 
valstybė – ne tik kaip tarptautinės 
viešosios teisės subjektas, bet ir 
vykdydama savo funkcijas – gali faktiškai 
šias galias patikėti dirbtiniu intelektu 
grindžiamoms sistemoms, kurioms 
būdinga tam tikra autonomija;

Or. en

Pakeitimas 73
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina uždrausti priimti teisinius ir 
(arba) administracinius sprendimus 
automatizuotai ir be galimybės juos 
užginčyti; pabrėžia, kad valstybei vykdant 
savo funkcijas galutinį sprendimą visada 
turi priimti žmogus, kurio atsakomybės už 
priimtus sprendimus galėtų būti 
reikalaujama, ir numatoma galimybė 
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pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis; 
vis dėlto atkreipia dėmesį į riziką, kylančią 
žmonėms priimant sprendimus, kai 
remiamasi tik mašinų generuojamais 
duomenimis, profiliais ir 
rekomendacijomis;

Or. en

Pakeitimas 74
Emil Radev

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina valstybes nares įvertinti su 
dirbtiniu intelektu grindžiamomis 
technologijomis susijusią riziką prieš 
automatizuojant veiklą, susijusią su 
valstybės funkcijų vykdymu, ypač 
teisingumo srityje; ragina valstybes nares 
apsvarstyti būtinybę numatyti apsaugos 
priemones, pvz., nuostatas dėl 
kvalifikuotų specialistų priežiūros ir 
profesines etikos taisykles;

Or. en

Pakeitimas 75
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. primena savo 2018 m. rugsėjo 
12 d. rezoliuciją dėl autonominių ginklų 
sistemų ir visapusiškai jai pritaria; 
pabrėžia, kad reikia skubiai uždrausti 
autonominių ginklų sistemas be 
prasmingos žmogaus kontrolės ir 
priežiūros ES ir tarptautiniu lygmenimis; 
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ragina ES nedelsiant imtis veiksmų ir 
priimti bendrą poziciją šiuo klausimu ir 
pradėti derybas tarptautiniu lygmeniu, 
kad būtų uždraustos autonominės mirtinų 
ginklų sistemos;

Or. en

Pakeitimas 76
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. pabrėžia informacinių 
technologijų saugumo, kuris yra 
priemonė prieš privačiųjų iš viešųjų 
subjektų išpuolius prieš civilinę ir karinę 
infrastruktūrą, kartu būdamas tokių 
išpuolių taikinys, vaidmenį; atkreipia 
dėmesį į tai, kad riba tarp privačių ir 
valstybinių išpuolių vykdytojų tebėra 
neaiški ir kad vis dar labai sunku 
nustatyti užpuolimą paskatinusias 
priežastis, ir ragina laikytis atsargumo ir 
nuosaikumo, nes dėl IT sistemų pobūdžio 
yra labai daug galimybių užsislėpti ir 
suklastoti įrodymus; ragina persvarstyti 
tarptautines valstybės atsakomybės 
sąvokas atsižvelgiant į naujas 
technologijas; todėl pažymi, kad svarbu 
bendradarbiauti tarptautiniu mastu ir 
skelbti informaciją apie trūkumus ir jų 
šalinimą (patobulinimus ir atnaujinimus) 
ir tokia informacija dalytis; be to, šiuo 
atžvilgiu atkreipia dėmesį į dvejopą IT 
sistemų pobūdį ir ragina veiksmingai 
reglamentuoti, taip pat ir dirbtinio 
intelekto taikymo būdus;

Or. en
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Pakeitimas 77
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad dėl COVID-19 
sukeltos padėties vyriausybės patiria didelį 
savo piliečių spaudimą reikalaujant 
veiksmingai apsaugoti jų sveikatą; mano, 
kad dirbtinio intelekto naudojimas gali 
labai pasitarnauti, kovojant su pasauline 
pandemija.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 78
Paul Tang

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad dėl COVID-19 
sukeltos padėties vyriausybės patiria didelį 
savo piliečių spaudimą reikalaujant 
veiksmingai apsaugoti jų sveikatą; mano, 
kad dirbtinio intelekto naudojimas gali 
labai pasitarnauti, kovojant su pasauline 
pandemija.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 79
Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad dėl COVID-19 
sukeltos padėties vyriausybės patiria didelį 
savo piliečių spaudimą reikalaujant 
veiksmingai apsaugoti jų sveikatą; mano, 
kad dirbtinio intelekto naudojimas gali 
labai pasitarnauti, kovojant su pasauline 
pandemija.

5. pažymi, kad dėl COVID-19 
sukeltos padėties vyriausybės patiria didelį 
savo piliečių spaudimą reikalaujant 
veiksmingai apsaugoti jų sveikatą; mano, 
kad dirbtinio intelekto naudojimas gali 
padėti kovojant su pasauline pandemija; 
vis dėlto įspėja dėl pavojų, susijusių su 
netinkamų dirbtinio intelekto sistemų 
naudojimu priimant sprendimus dėl 
visuomenės sveikatos, ir mano, kad 
dirbtinio intelekto diegimas tokiais tikslais 
turi būti grindžiamas moksliniais 
įrodymais; rekomenduoja, kad 
visuomenės sveikatos srityje sprendimai 
dėl pandemijų būtų grindžiami 
epidemiologiniu ir holistiniu požiūriu, o 
ne automatizuota analize;

Or. en

Pakeitimas 80
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad dėl COVID-19 
sukeltos padėties vyriausybės patiria didelį 
savo piliečių spaudimą reikalaujant 
veiksmingai apsaugoti jų sveikatą; mano, 
kad dirbtinio intelekto naudojimas gali 
labai pasitarnauti, kovojant su pasauline 
pandemija.

5. pažymi, kad dėl COVID-19 
sukeltos padėties vyriausybės ir valdžios 
institucijos patiria didelį savo piliečių 
spaudimą reikalaujant veiksmingai 
apsaugoti jų sveikatą; mano, kad dirbtinio 
intelekto naudojimas gali labai pasitarnauti, 
kovojant su pasauline pandemija.

Or. en

Pakeitimas 81
Klára Dobrev
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad dėl COVID-19 
sukeltos padėties vyriausybės patiria didelį 
savo piliečių spaudimą reikalaujant 
veiksmingai apsaugoti jų sveikatą; mano, 
kad dirbtinio intelekto naudojimas gali 
labai pasitarnauti, kovojant su pasauline 
pandemija.

5. pažymi, kad dėl COVID-19 
sukeltos padėties vyriausybės patiria didelį 
savo piliečių spaudimą reikalaujant 
veiksmingai apsaugoti jų sveikatą; tačiau 
mano, kad atsekimo programėlės turėtų 
būti naudojamos savanoriškai, o surinkti 
duomenys turėtų būti anonimiški;

Or. en

Pakeitimas 82
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad dėl COVID-19 
sukeltos padėties vyriausybės patiria didelį 
savo piliečių spaudimą reikalaujant 
veiksmingai apsaugoti jų sveikatą; mano, 
kad dirbtinio intelekto naudojimas gali 
labai pasitarnauti, kovojant su pasauline 
pandemija.

5. pažymi, kad COVID-19 
pandemijos akivaizdoje vyriausybės yra 
atsakingos už sveikatos apsaugą ir 
veiksmingų sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimą piliečiams ir gyventojams; mano, 
kad dirbtinis intelektas turi potencialo 
kovoti su pavojais sveikatai ir visuotine 
pandemija;

Or. en


