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Amendement 1
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de artikelen 2 en 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU),

Or. en

Amendement 2
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de artikelen 10, 19, 21 en 167 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 3
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 3 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het petitierecht zoals verankerd 
in de artikelen 20 en 227 van het VWEU 
en artikel 44 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie,

Or. en
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Amendement 4
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 4 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de artikelen 21 en 22 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

Or. en

Amendement 5
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 5 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de preambule van het VEU,

Or. en

Amendement 6
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 6 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het Kaderverdrag inzake de 
bescherming van nationale minderheden 
van de Raad van Europa, het Twaalfde 
Protocol bij het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, en het Europees 
Handvest voor regionale talen of talen 
van minderheden,

Or. en
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Amendement 7
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 7 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van de 
Raad van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming1 bis (richtlijn 
rassengelijkheid),
1 bis PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.

Or. en

Amendement 8
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 8 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de 
Raad van 27 november 2000 tot instelling 
van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep1 bis 
(richtlijn gelijke behandeling in arbeid),
1 bis PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.

Or. en

Amendement 9
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 9 (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

– gezien Verordening (EU) 2016/679 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming)1 bis (AVG), en 
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de 
Raad1 ter,
1 bis PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
1 ter PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89.

Or. en

Amendement 10
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 10 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s van 
11 december 2019 over de Europese 
Green Deal,

Or. en
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Amendement 11
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 11 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien zijn resolutie van 16 februari 
2017 met aanbevelingen aan de 
Commissie over civielrechtelijke regels 
inzake robotica1 bis,
1 bis PB C 252 van 18.7.2018, blz. 239.

Or. en

Amendement 12
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 12 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de aanbeveling van de Raad van 
de OESO inzake artificiële intelligentie 
die op 22 mei 2019 is aangenomen,

Or. en

Amendement 13
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 13 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien zijn resolutie van 12 september 
2018 over autonome wapensystemen1 bis,
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 12 september 2018 over autonome 
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wapensystemen (2018/2752(RSP)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2018-0341_NL.html

Or. en

Amendement 14
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het mensen zijn die 
zogenaamde “artificiële intelligentie”, 
robotica en aanverwante technologieën 
ontwikkelen en ontwerpen en dat hun 
keuzes bepalen of de mogelijkheden van 
de technologie ten goede komen aan de 
samenleving;

Or. en

Amendement 15
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Overweging B (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat ethische richtsnoeren, 
zoals de door de deskundigengroep op 
hoog niveau inzake artificiële intelligentie 
goedgekeurde beginselen, een goed 
uitgangspunt vormen maar niet 
toereikend zijn om ervoor te zorgen dat 
bedrijven eerlijk handelen en 
doeltreffende consumentenbescherming 
garanderen;

Or. en



AM\1209390NL.docx 9/49 PE654.068v01-00

NL

Amendement 16
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het grote potentieel van 
de ontwikkeling en het gebruik van 
artificiële intelligentie als een kans om de 
economische ontwikkeling van de EU te 
versnellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het grote potentieel van 
de ontwikkeling en het gebruik van 
artificiële intelligentie als een kans om de 
economische ontwikkeling van de EU te 
versnellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het grote potentieel van 
de ontwikkeling en het gebruik van 
artificiële intelligentie als een kans om de 

1. benadrukt dat bij het gebruik van 
artificiële intelligentie de grondrechten, 
vrijheden en waarden, met inbegrip van 
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economische ontwikkeling van de EU te 
versnellen;

privacy, de bescherming van 
persoonsgegevens, non-discriminatie en 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, zoals verankerd in de EU-
Verdragen en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, 
volledig in acht moeten worden genomen; 
roept in dat verband de Commissie op tot 
het invoeren van een verplichting van 
transparantie en verklaarbaarheid van 
AI-toepassingen , sancties om dergelijke 
verplichtingen af te dwingen, de noodzaak 
van menselijke tussenkomst alsook andere 
maatregelen, zoals onafhankelijke audits 
en specifieke stresstests om naleving te 
ondersteunen en te handhaven; is van 
mening dat dergelijke onafhankelijke 
audits jaarlijks moeten worden 
uitgevoerd, naar analogie met de 
financiële sector, om te onderzoeken of de 
gebruikte AI-toepassingen en controles en 
waarborgen aan gespecificeerde criteria 
voldoen en onder toezicht staan van een 
onafhankelijke adequate 
toezichthoudende instantie;

Or. en

Amendement 19
Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het grote potentieel van 
de ontwikkeling en het gebruik van 
artificiële intelligentie als een kans om de 
economische ontwikkeling van de EU te 
versnellen;

1. beschouwt het grote potentieel van 
de ontwikkeling en het gebruik van 
artificiële intelligentie als een kans om de 
economische ontwikkeling van de EU te 
versnellen; benadrukt echter dat de EU, 
om deze kans te kunnen benutten, een 
passend wetgevingskader moet vaststellen 
om de risico’s tot een minimum te 
beperken, het ethisch gebruik te 
waarborgen, en het gebruik voor kwade 
bedoelingen te voorkomen; wijst erop dat 
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binnen dit kader passende regels moeten 
worden vastgesteld met betrekking tot 
aansprakelijkheid, verantwoordingsplicht, 
veiligheid en traceerbaarheid;

Or. en

Amendement 20
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het grote potentieel van 
de ontwikkeling en het gebruik van 
artificiële intelligentie als een kans om de 
economische ontwikkeling van de EU te 
versnellen;

1. wijst met nadruk op het grote 
potentieel van de ontwikkeling en het 
gebruik van artificiële intelligentie als een 
kans om de veiligheid van ons continent 
en onze burgers te verbeteren en om de 
economische ontwikkeling van de EU te 
versnellen; vestigt de aandacht op het feit 
dat veel lidstaten artificiële intelligentie op 
militair gebied inzetten en onderstreept 
dat het van groot belang is dat de EU een 
vooraanstaande en passende rol speelt in 
toekomstige internationale discussies over 
dit thema;

Or. en

Amendement 21
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het grote potentieel van 
de ontwikkeling en het gebruik van 
artificiële intelligentie als een kans om de 
economische ontwikkeling van de EU te 

1. erkent het grote potentieel van de 
ontwikkeling, de inzet en het gebruik van 
artificiële intelligentie als een kans om de 
economische ontwikkeling van de EU te 
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versnellen; versnellen en de veiligheid zowel binnen 
de EU als in haar externe betrekkingen te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 22
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat het Europees 
Parlement al twee keer eerder, in 2014 en 
2018, heeft opgeroepen tot een verbod op 
(dodelijke) autonome wapensystemen 
(LAWS);

Or. en

Amendement 23
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. neemt nota van de vooruitgang die 
sommige lidstaten hebben geboekt met het 
ontwerp van wetgeving; onderstreept het 
belang van een gemeenschappelijke 
Europese aanpak;

Or. en
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Amendement 24
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. beklemtoont dat dodelijke 
autonome wapensystemen (LAWS) het 
potentieel hebben om oorlogvoering 
fundamenteel te veranderen, de snelheid 
en opeenvolging van vijandelijke militaire 
interacties drastisch te verhogen en 
ongekende wapenwedlopen uit te lokken; 
benadrukt daarnaast dat het gebruik van 
LAWS fundamentele ethische en 
juridische vragen met betrekking tot 
menselijke controle opwerpt, met name 
wat betreft kritische functies zoals het 
selecteren en aanvallen van doelen; 
onderstreept het feit dat het gebruik van 
LAWS essentiële vragen oproept over de 
toepasbaarheid van internationale 
mensenrechtenwetgeving en 
internationaal humanitair recht met 
betrekking tot toekomstige militaire 
acties;

Or. en

Amendement 25
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat er zorgen bestaan 
over het risico dat artificiële intelligentie 
kan leiden tot vooringenomenheid en 
discriminatie als er tekortkomingen zijn in 
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het ontwerp en de ontwikkeling; is 
vastberaden door middel van wetgeving en 
beleid oplossingen te vinden om ervoor te 
zorgen dat discriminatie niet wordt 
afgedwongen maar juist wordt 
uitgebannen door het gebruik van 
bestaande en opkomende technologieën;

Or. en

Amendement 26
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. herinnert aan de open brief 
van augustus 2017 van 116 oprichters van 
toonaangevende producenten van 
robotica en artificiële intelligentie aan de 
VN waarin zij verklaarden dat dodelijke 
autonome wapensystemen de derde 
revolutie op het gebied van oorlogvoering 
dreigen te worden en ertoe kunnen leiden 
dat gewapende conflicten op grotere 
schaal dan ooit en binnen een voor 
mensen onnavolgbare tijdspanne kunnen 
worden gevoerd, en waarschuwden dat als 
de doos van Pandora eenmaal geopend is, 
deze moeilijk weer gesloten kan 
worden1 bis;
1 bis 
https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//op
en.pdf

Or. en

Amendement 27
Roberta Metsola
Emil Radev
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Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. onderstreept het belang van 
opleiding van civiel en militair personeel 
in het herziene gecoördineerd plan inzake 
artificiële intelligentie, ook in nauwe 
samenwerking met de lidstaten, en bij het 
op passende wijze inzetten en gebruiken 
van artificiële intelligentie, met inbegrip 
van de nauwkeurige vaststelling van 
gegevensdrift bij machinaal leren, om 
discriminatie en vooringenomenheid in 
datasets te vermijden;

Or. en

Amendement 28
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. wijst op het Verdrag tot 
verbod van de ontwikkeling, de productie, 
de aanleg van voorraden en het gebruik 
van chemische wapens en inzake de 
vernietiging van deze wapens, en de 
precursoren ervan; wijst op het Verdrag 
tot verbod van de ontwikkeling, de 
productie en de aanleg van voorraden van 
bacteriologische (biologische) en 
toxinewapens en inzake de vernietiging 
van deze wapens; merkt op dat het verbod 
op de productie en het gebruik van hele 
categorieën wapens wereldwijd sterke 
precedenten heeft;

Or. en
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Amendement 29
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de fundamentele 
rechten, waarden en vrijheden die zijn 
verankerd in de EU-Verdragen en in het 
idee dat ten grondslag ligt aan de 
oprichting van de Europese Unie moeten 
worden geëerbiedigd bij het gebruik, het 
creëren en het beheer van artificiële 
intelligentie; is ingenomen met de 
publicatie van het witboek van de 
Commissie over artificiële intelligentie en 
moedigt verder onderzoek naar het gebruik 
van artificiële intelligentie door 
overheidsinstanties aan; benadrukt dat de 
Europese Unie moet bijdragen aan de 
totstandbrenging van een internationaal 
rechtskader voor het gebruik van artificiële 
intelligentie, met name met het oog op de 
ontwikkeling van het strategisch voordeel 
dat AI kan bieden;

2. benadrukt dat het EU-recht, het 
Handvest van de grondrechten, de EU-
Verdragen en de doelstellingen en 
waarden, waaronder met name de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
godsdienst of geloofsovertuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, 
het recht op bescherming van 
persoonsgegevens en het recht op toegang 
tot de rechter, zoals verankerd in het recht 
van de Europese Unie, alsook de algemene 
beginselen van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens moeten 
worden geëerbiedigd bij het gebruik, het 
creëren en het beheer van artificiële 
intelligentie; is ingenomen met de 
publicatie van het witboek van de 
Commissie over artificiële intelligentie; 
merkt op dat AI-technologieën de 
automatisering van informatieverwerking 
en handelingen op ongekende schaal 
mogelijk maken, zoals grootschalige 
controle op civiel en militair gebied, wat 
een bedreiging vormt voor de 
grondrechten en de weg vrijmaakt voor 
schending van de soevereiniteit van 
staten, zoals bijvoorbeeld het geval was 
met Cambridge Analytica; pleit voor 
toezicht op grootschalige 
controleactiviteiten op grond van de 
volgens het internationaal recht erkende 
rechtsgebieden en handhavingsnormen; 
roept op tot een internationaal verbod op 
zeer intrusieve sociale evaluaties als 
schending van de mensenrechten; wijst op 
de besluitvormingshegemonie en controle 
van bepaalde private actoren bij de 
ontwikkeling van deze technologieën en 
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roept er daarom toe op de 
verantwoordingsplicht van deze private 
actoren in het internationaal recht aan te 
scherpen; moedigt verder onderzoek naar 
het gebruik van artificiële intelligentie door 
overheidsinstanties aan; benadrukt dat de 
Europese Unie moet bijdragen aan de 
herbeoordeling van het bestaande 
rechtskader en de totstandbrenging van 
een internationaal rechtskader voor 
onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van artificiële intelligentie, en de 
productie, het gebruik, het onderhoud en 
de verdere ontwikkeling van artificiële 
intelligentie, met name met het oog op de 
ontwikkeling van de voordelen die AI kan 
bieden, en daarbij tegelijkertijd alle 
mogelijke risico’s moet tegengaan en 
verhelpen, met name wat betreft de 
beginselen van territoriale integriteit, 
non-interventie en het gebruik van 
dwang; verzoekt de Commissie onderzoek 
naar en het debat over mogelijkheden om 
AI te gebruiken voor noodhulp, 
crisispreventie en vredeshandhaving aan 
te jagen;

Or. en

Amendement 30
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de fundamentele 
rechten, waarden en vrijheden die zijn 
verankerd in de EU-Verdragen en in het 
idee dat ten grondslag ligt aan de 
oprichting van de Europese Unie moeten 
worden geëerbiedigd bij het gebruik, het 
creëren en het beheer van artificiële 
intelligentie; is ingenomen met de 
publicatie van het witboek van de 
Commissie over artificiële intelligentie en 

2. benadrukt dat de fundamentele 
rechten, waarden en vrijheden die zijn 
verankerd in de EU-Verdragen, in het 
Handvest van de grondrechten van de EU 
en in het idee dat ten grondslag ligt aan de 
oprichting van de Europese Unie moeten 
worden geëerbiedigd bij het gebruik, het 
creëren en het beheer van artificiële 
intelligentie; beklemtoont dat bij het 
ontwikkelen, inzetten en gebruiken van 
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moedigt verder onderzoek naar het 
gebruik van artificiële intelligentie door 
overheidsinstanties aan; benadrukt dat de 
Europese Unie moet bijdragen aan de 
totstandbrenging van een internationaal 
rechtskader voor het gebruik van artificiële 
intelligentie, met name met het oog op de 
ontwikkeling van het strategisch voordeel 
dat AI kan bieden;

artificiële intelligentie, robotica en 
verwante technologieën beginselen zoals 
democratie, de rechtsstaat, het beginsel 
van non-discriminatie, veelzijdige en 
onafhankelijke media enz. moeten worden 
gewaarborgd en bevorderd; is ingenomen 
met de publicatie van het witboek van de 
Commissie over artificiële intelligentie, 
maar merkt op dat het gebruik van 
artificiële intelligentie voor militaire 
doeleinden hierin niet aan bod komt; 
benadrukt dat de Europese Unie moet 
bijdragen aan de totstandbrenging van een 
internationaal rechtskader voor het gebruik 
van artificiële intelligentie, met name met 
het oog op de ontwikkeling van het 
strategisch voordeel dat AI kan bieden en 
dat de EU hiervoor een 
gemeenschappelijke kader nodig heeft dat 
alle aspecten van het gebruik van AI 
omvat, waaronder ook de militaire 
aspecten;

Or. en

Amendement 31
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de fundamentele 
rechten, waarden en vrijheden die zijn 
verankerd in de EU-Verdragen en in het 
idee dat ten grondslag ligt aan de 
oprichting van de Europese Unie moeten 
worden geëerbiedigd bij het gebruik, het 
creëren en het beheer van artificiële 
intelligentie; is ingenomen met de 
publicatie van het witboek van de 
Commissie over artificiële intelligentie en 
moedigt verder onderzoek naar het 
gebruik van artificiële intelligentie door 

2. benadrukt het feit dat de 
fundamentele rechten, waarden en 
vrijheden die zijn verankerd in de EU-
Verdragen en in het idee dat ten grondslag 
ligt aan de oprichting van de Europese 
Unie moeten worden geëerbiedigd bij het 
gebruik, het creëren en het beheer van 
artificiële intelligentie; benadrukt dat de 
Europese Unie moet bijdragen aan de 
totstandbrenging van een internationaal 
rechtskader voor het gebruik van artificiële 
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overheidsinstanties aan; benadrukt dat de 
Europese Unie moet bijdragen aan de 
totstandbrenging van een internationaal 
rechtskader voor het gebruik van artificiële 
intelligentie, met name met het oog op de 
ontwikkeling van het strategisch voordeel 
dat AI kan bieden;

intelligentie;

Or. en

Amendement 32
Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de fundamentele 
rechten, waarden en vrijheden die zijn 
verankerd in de EU-Verdragen en in het 
idee dat ten grondslag ligt aan de 
oprichting van de Europese Unie moeten 
worden geëerbiedigd bij het gebruik, het 
creëren en het beheer van artificiële 
intelligentie; is ingenomen met de 
publicatie van het witboek van de 
Commissie over artificiële intelligentie en 
moedigt verder onderzoek naar het gebruik 
van artificiële intelligentie door 
overheidsinstanties aan; benadrukt dat de 
Europese Unie moet bijdragen aan de 
totstandbrenging van een internationaal 
rechtskader voor het gebruik van artificiële 
intelligentie, met name met het oog op de 
ontwikkeling van het strategisch voordeel 
dat AI kan bieden;

2. benadrukt dat de fundamentele 
rechten, waarden en vrijheden die zijn 
verankerd in de EU-Verdragen, het 
Handvest van de grondrechten en in de 
beginselen die ten grondslag liggen aan de 
oprichting van de Europese Unie moeten 
worden geëerbiedigd bij het gebruik, het 
creëren en het beheer van artificiële 
intelligentie; neemt nota van de publicatie 
van het witboek van de Commissie over 
artificiële intelligentie en moedigt verder 
onderzoek naar het gebruik van artificiële 
intelligentie aan; benadrukt dat de 
Europese Unie het voortouw moet nemen 
bij de totstandbrenging van een 
internationaal rechts- en ethisch kader 
voor het gebruik van artificiële intelligentie 
dat gestoeld is op de beginselen van de 
mensenrechten, met name met het oog op 
militair gebruik; roept op tot het nemen 
van vertrouwenwekkende en 
risicobeperkende maatregelen met 
wereldwijde actoren ten aanzien van de 
ontwikkeling van het gebruik van AI voor 
militaire doeleinden;

Or. en
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Amendement 33
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de fundamentele 
rechten, waarden en vrijheden die zijn 
verankerd in de EU-Verdragen en in het 
idee dat ten grondslag ligt aan de 
oprichting van de Europese Unie moeten 
worden geëerbiedigd bij het gebruik, het 
creëren en het beheer van artificiële 
intelligentie; is ingenomen met de 
publicatie van het witboek van de 
Commissie over artificiële intelligentie en 
moedigt verder onderzoek naar het gebruik 
van artificiële intelligentie door 
overheidsinstanties aan; benadrukt dat de 
Europese Unie moet bijdragen aan de 
totstandbrenging van een internationaal 
rechtskader voor het gebruik van artificiële 
intelligentie, met name met het oog op de 
ontwikkeling van het strategisch voordeel 
dat AI kan bieden;

2. benadrukt dat de fundamentele 
rechten, waarden en vrijheden die zijn 
verankerd in de EU-Verdragen en in het 
idee dat ten grondslag ligt aan de 
oprichting van de Europese Unie moeten 
worden geëerbiedigd bij het gebruik, het 
creëren en het beheer van artificiële 
intelligentie; is ingenomen met de 
publicatie van het witboek van de 
Commissie over artificiële intelligentie en 
moedigt verder onderzoek naar het gebruik 
van artificiële intelligentie door 
overheidsinstanties aan; roept alle lidstaten 
op terughoudend te zijn in het gebruik 
van AI-systemen die een bedreiging 
kunnen vormen voor de grondrechten in 
de overheidssector; benadrukt dat de 
Europese Unie moet bijdragen aan de 
totstandbrenging van een internationaal 
rechtskader voor het gebruik van artificiële 
intelligentie, met name met het oog op de 
ontwikkeling van het strategisch voordeel 
dat AI kan bieden;

Or. en

Amendement 34
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de fundamentele 
rechten, waarden en vrijheden die zijn 
verankerd in de EU-Verdragen en in het 

2. benadrukt dat de fundamentele 
rechten, waarden en vrijheden die zijn 
verankerd in de EU-Verdragen, in het 
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idee dat ten grondslag ligt aan de 
oprichting van de Europese Unie moeten 
worden geëerbiedigd bij het gebruik, het 
creëren en het beheer van artificiële 
intelligentie; is ingenomen met de 
publicatie van het witboek van de 
Commissie over artificiële intelligentie en 
moedigt verder onderzoek naar het gebruik 
van artificiële intelligentie door 
overheidsinstanties aan; benadrukt dat de 
Europese Unie moet bijdragen aan de 
totstandbrenging van een internationaal 
rechtskader voor het gebruik van artificiële 
intelligentie, met name met het oog op de 
ontwikkeling van het strategisch voordeel 
dat AI kan bieden;

bijzonder de in artikel 2 VEU verankerde 
beginselen, en in het idee dat ten grondslag 
ligt aan de oprichting van de Europese 
Unie moeten worden geëerbiedigd bij de 
ontwikkeling, de inzet, het gebruik en het 
beheer van artificiële intelligentie; is 
ingenomen met de publicatie van het 
witboek van de Commissie over artificiële 
intelligentie en moedigt verder onderzoek 
naar het gebruik van artificiële intelligentie 
door overheidsinstanties en de 
agentschappen, organen en instellingen 
van de Europese Unie aan; benadrukt dat 
de Europese Unie moet bijdragen aan de 
totstandbrenging van een internationaal 
rechtskader voor het gebruik van artificiële 
intelligentie, met name met het oog op de 
ontwikkeling en benutting van het 
strategisch voordeel dat AI kan bieden;

Or. en

Amendement 35
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de fundamentele 
rechten, waarden en vrijheden die zijn 
verankerd in de EU-Verdragen en in het 
idee dat ten grondslag ligt aan de 
oprichting van de Europese Unie moeten 
worden geëerbiedigd bij het gebruik, het 
creëren en het beheer van artificiële 
intelligentie; is ingenomen met de 
publicatie van het witboek van de 
Commissie over artificiële intelligentie en 
moedigt verder onderzoek naar het 
gebruik van artificiële intelligentie door 
overheidsinstanties aan; benadrukt dat de 
Europese Unie moet bijdragen aan de 
totstandbrenging van een internationaal 
rechtskader voor het gebruik van 
artificiële intelligentie, met name met het 

2. benadrukt dat voor de snelle 
ontwikkeling van AI een sterk, 
toekomstbestendig wetgevingskader nodig 
is om persoonsgegevens en de 
persoonlijke levenssfeer te beschermen; 
benadrukt daarom dat in dit opzicht alle 
AI-toepassingen volledig in 
overeenstemming moeten zijn met de 
Uniewetgeving inzake 
gegevensbescherming, te weten 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad 
(AVG)1 bis en Richtlijn 2002/58/EG van 
het Europees Parlement en de Raad 
(richtlĳn betreffende privacy en 
elektronische communicatie)1 ter, die 
momenteel wordt herzien, en met de 
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oog op de ontwikkeling van het 
strategisch voordeel dat AI kan bieden;

vrijheid van meningsuiting en het 
beginsel van non-discriminatie;
1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).
1 ter Richtlĳn 2002/58/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 juli 2002 betreffende de verwerking 
van persoonsgegevens en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in de 
sector elektronische communicatie 
(richtlĳn betreffende privacy en 
elektronische communicatie) (PB L 201 
van 31.7.2002, blz. 37).

Or. en

Amendement 36
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt er bij de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
en vicevoorzitter van de Commissie 
(HV/VV) op aan het voortouw te nemen 
door alle landen op te roepen onverwijld 
vooruitgang te boeken bij de wereldwijde 
onderhandelingen over een controlestelsel 
voor op AI gebaseerde wapens en alle 
bestaande verdragsinstrumenten inzake 
wapenbeheersing, ontwapening en non-
proliferatie aan te passen met het oog op 
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een verbod op de ontwikkeling, het 
gebruik en de verspreiding van door AI 
gestuurde autonome wapensystemen in 
oorlogvoering, ongeacht de 
automatiseringsgraad; dringt er 
bovendien bij de HV/VV, de lidstaten en 
de Raad op aan dringend een 
gemeenschappelijk standpunt te 
formuleren en vast te stellen met 
betrekking tot het verbod op de 
ontwikkeling, het gebruik en de 
verspreiding van autonome 
wapensystemen, ongeacht de 
automatiseringsgraad;

Or. en

Amendement 37
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat onze 
bondgenoten binnen een nationaal kader, 
de NAVO of de EU zelf bezig zijn AI in 
hun militaire systemen op te nemen; is 
van mening dat de interoperabiliteit met 
onze bondgenoten in stand moet worden 
gehouden door middel van 
gemeenschappelijke normen, die van 
essentieel belang zijn voor de uitvoering 
van operaties in coalitieverband; is 
daarnaast van mening dat samenwerking 
op het gebied van AI moet plaatsvinden in 
een Europees kader, dat het enige 
relevante kader is waarin daadwerkelijk 
krachtige synergieën tot stand kunnen 
worden gebracht, zoals voorgesteld in de 
AI-strategie van de EU;

Or. en
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Amendement 38
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat AI kan leiden 
tot vooringenomenheid en dus tot 
verschillende vormen van discriminatie, 
onder andere op grond van geslacht, ras, 
huidskleur, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
geloofsovertuiging, politieke of andere 
denkbeelden, lidmaatschap van een 
nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, handicap, leeftijd, seksuele 
geaardheid, genderexpressie en seksuele 
kenmerken; wijst er in dit verband op dat 
ieders rechten moeten worden 
gewaarborgd en dat AI-initiatieven op 
geen enkele wijze discriminerend mogen 
zijn;

Or. en

Amendement 39
Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat op EU-niveau een 
alomvattend regelgevend en strategisch 
kader voor AI op het gebied van veiligheid 
en defensie nodig is, dat gebaseerd is op 
verantwoordelijkheid, bescherming van 
onze burgers, handhaving van de vrede, 
conflictpreventie en verbetering van de 
internationale veiligheid en dat als basis 
kan dienen voor internationale normen en 
regelgeving;

Or. en



AM\1209390NL.docx 25/49 PE654.068v01-00

NL

Amendement 40
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. neemt nota van de werkzaamheden 
van de VN-groep van 
regeringsdeskundigen inzake dodelijke 
autonome wapensystemen (LAWS); roept 
de VN op zich sterker in te zetten om de 
dialoog tussen alle betrokken partijen op 
gang te brengen om dringend een verbod 
in te voeren op de ontwikkeling, het 
gebruik en de verspreiding van alle 
autonome wapensystemen, ongeacht de 
automatiseringsgraad, ofwel in het kader 
van het Verdrag inzake bepaalde 
conventionele wapens, ofwel in het kader 
van een nieuw verdrag inzake een verbod 
op deze wapens; pleit ervoor dat alle 
huidige multilaterale inspanningen 
worden opgevoerd, opdat normatieve en 
regelgevingskaders niet worden ingehaald 
door technologische ontwikkelingen en 
nieuwe methoden van oorlogvoering;

Or. en

Amendement 41
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat het van belang is 
alle aspecten van AI in aanmerking te 
nemen, met inbegrip van de militaire 
aspecten, door een Europees kader voor 
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AI te ontwikkelen dat alle juridische en 
ethische kwesties omvat;

Or. en

Amendement 42
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat het gezien de 
complexiteit van op AI gebaseerde 
wapensystemen en het feit dat uitwas een 
typisch kenmerk van AI-technologieën is, 
moeilijk is “beduidende menselijke 
controle” van autonome wapens te 
definiëren of te monitoren, met name in 
oorlogssituaties; beklemtoont dat 
langdurige onderhandelingen over 
definities en monitoring van beduidende 
menselijke controle van wapens met een 
uiteenlopende graad van autonomie er 
onvermijdelijk toe zullen leiden dat 
technologische ontwikkelingen de 
regelgeving en de inzet van dodelijke 
autonome wapens snel zullen inhalen 
voordat een passend regelgevingskader 
wordt ingevoerd; wijst er met klem op dat 
het voorzorgsbeginsel een onmiddellijk 
verbod op de ontwikkeling en het gebruik 
van alle autonome wapens, niet alleen 
volledig autonome wapens, gebiedt;

Or. en

Amendement 43
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 quater. onderstreept het belang van 
optreden op Europees niveau om te 
helpen de broodnodige investeringen, 
gegevensinfrastructuur, 
onderzoeksinitiatieven en 
gemeenschappelijke ethische normen tot 
stand te brengen; moedigt verder 
onderzoek naar het gebruik van artificiële 
intelligentie door overheidsinstanties aan;

Or. en

Amendement 44
Emil Radev
Roberta Metsola

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. merkt op dat datagestuurde 
algoritmische instrumenten snel grote 
hoeveelheden gegevens verwerken, 
patronen in de gegevens herkennen die 
mensen niet kunnen detecteren, en 
betrouwbare voorspellingen kunnen doen; 
wijst erop dat de toegang tot en de 
verwerking, het delen en het gebruik van 
deze gegevens moet worden beheerst 
volgens de kwaliteits-, integriteits-, 
transparantie-, veiligheids-, privacy- en 
controlevereisten; benadrukt dat tijdens 
het gehele proces van ontwikkeling, inzet 
en gebruik van AI, robotica en verwante 
technologieën het rechtskader van de EU 
inzake gegevensbescherming en 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer moet worden geëerbiedigd, 
teneinde de veiligheid van de burgers en 
het vertrouwen in deze technologieën te 
verhogen;

Or. en
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Amendement 45
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. roept ertoe op al het 
onderzoek naar de progressieve 
automatisering van wapensystemen te 
beëindigen; is bezorgd over de 
wapenwedloop op het gebied van AI en 
dringt erop aan deze te beëindigen;

Or. en

Amendement 46
Emil Radev
Roberta Metsola

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. dringt erop aan dat 
artificiële intelligentie, robotica en 
aanverwante technologieën, met inbegrip 
van de door deze technologieën gebruikte 
of geproduceerde software, algoritmen en 
gegevens, ongeacht in welke sector deze 
worden gebruikt, op veilige en technisch 
verantwoorde wijze en in goed vertrouwen 
moeten worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 47
Clare Daly
Mick Wallace
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Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat artificiële 
intelligentie een enorm potentieel heeft 
voor de strijd tegen criminaliteit, 
terroristische online-inhoud en 
cybercriminaliteit; is van mening dat in al 
deze gevallen moet worden gewaarborgd 
dat het gebruik ervan niet leidt tot 
ongerechtvaardigde verwijdering of 
blokkering van inhoud en dus tot censuur 
en discriminatie van meningen die online 
worden verspreid;

Schrappen

Or. en

Amendement 48
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat artificiële 
intelligentie een enorm potentieel heeft 
voor de strijd tegen criminaliteit, 
terroristische online-inhoud en 
cybercriminaliteit; is van mening dat in al 
deze gevallen moet worden gewaarborgd 
dat het gebruik ervan niet leidt tot 
ongerechtvaardigde verwijdering of 
blokkering van inhoud en dus tot censuur 
en discriminatie van meningen die online 
worden verspreid;

3. wijst erop dat het gebruik van 
artificiële intelligentie in de strijd tegen 
criminaliteit en cybercriminaliteit een 
groot aantal mogelijkheden en kansen 
met zich meebrengt om het beginsel “wat 
offline onwettig is, is ook online onwettig” 
te handhaven, terwijl het tegelijkertijd 
risico’s met zich meebrengt voor de 
bescherming van de burgerlijke vrijheden, 
zoals de vrijheid van meningsuiting en het 
beginsel van non-discriminatie; 
onderstreept daarom de noodzaak van 
transparantie en verklaarbaarheid van 
AI-algoritmen, menselijk toezicht en 
menselijke controle en eerlijke 
rechtsbedeling, met inbegrip van het recht 
op bezwaar, met name voor beslissingen 
die in het kader van publiekrechtelijke 
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prerogatieven worden genomen;

Or. en

Amendement 49
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat artificiële 
intelligentie een enorm potentieel heeft 
voor de strijd tegen criminaliteit, 
terroristische online-inhoud en 
cybercriminaliteit; is van mening dat in al 
deze gevallen moet worden gewaarborgd 
dat het gebruik ervan niet leidt tot 
ongerechtvaardigde verwijdering of 
blokkering van inhoud en dus tot censuur 
en discriminatie van meningen die online 
worden verspreid;

3. wijst op de mogelijkheden van 
artificiële intelligentie in de strijd tegen 
criminaliteit, met inbegrip van 
cybercriminaliteit; onderstreept in dit 
verband het belang van een vrij en open 
internet als hulpmiddel voor de 
emancipatie van personen, met name via 
de onthulling en bestrijding van seksuele 
discriminatie en intimidatie, racisme, 
zowel op individuele als structurele basis, 
en de zelfontplooiing van seksuele 
minderheden, vrouwen en anderen; is van 
mening dat in al deze gevallen moet 
worden gewaarborgd dat het gebruik ervan 
niet leidt tot ongerechtvaardigde 
verwijdering of blokkering van inhoud en 
dus tot afschaffing van de grondrechten;

Or. en

Amendement 50
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat artificiële 
intelligentie een enorm potentieel heeft 
voor de strijd tegen criminaliteit, 
terroristische online-inhoud en 
cybercriminaliteit; is van mening dat in al 

3. wijst erop dat artificiële 
intelligentie een enorm potentieel heeft 
voor de strijd tegen criminaliteit, zoals het 
witwassen van geld, de financiering van 
terrorisme, terroristische online-inhoud en 



AM\1209390NL.docx 31/49 PE654.068v01-00

NL

deze gevallen moet worden gewaarborgd 
dat het gebruik ervan niet leidt tot 
ongerechtvaardigde verwijdering of 
blokkering van inhoud en dus tot censuur 
en discriminatie van meningen die online 
worden verspreid;

cybercriminaliteit; is van mening dat moet 
worden gewaarborgd dat het gebruik van 
AI niet leidt tot ongerechtvaardigde 
verwijdering of blokkering van legale 
inhoud en dus tot censuur en discriminatie 
van meningen die online worden verspreid; 
merkt op dat op AI gebaseerde 
cyberveiligheidssystemen kunnen zorgen 
voor doeltreffende veiligheidsnormen en 
kunnen helpen betere strategieën voor 
preventie en herstel te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 51
Roberta Metsola
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat artificiële 
intelligentie een enorm potentieel heeft 
voor de strijd tegen criminaliteit, 
terroristische online-inhoud en 
cybercriminaliteit; is van mening dat in al 
deze gevallen moet worden gewaarborgd 
dat het gebruik ervan niet leidt tot 
ongerechtvaardigde verwijdering of 
blokkering van inhoud en dus tot censuur 
en discriminatie van meningen die online 
worden verspreid;

3. wijst erop dat artificiële 
intelligentie een enorm potentieel heeft 
voor de strijd tegen criminaliteit, 
terroristische online-inhoud en 
cybercriminaliteit; roept het Parlement en 
de Raad op de onderhandelingen over de 
verordening betreffende terroristische 
online-inhoud af te ronden; is van mening 
dat in al deze gevallen moet worden 
gewaarborgd dat het gebruik ervan niet 
leidt tot ongerechtvaardigde verwijdering 
of blokkering van inhoud en dus tot 
censuur en discriminatie van meningen die 
online worden verspreid, behalve waar het 
illegale online-inhoud betreft;

Or. en

Amendement 52
Klára Dobrev

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat artificiële 
intelligentie een enorm potentieel heeft 
voor de strijd tegen criminaliteit, 
terroristische online-inhoud en 
cybercriminaliteit; is van mening dat in al 
deze gevallen moet worden gewaarborgd 
dat het gebruik ervan niet leidt tot 
ongerechtvaardigde verwijdering of 
blokkering van inhoud en dus tot censuur 
en discriminatie van meningen die online 
worden verspreid;

3. benadrukt dat bij het ontwerp en 
de toepassing van artificiële intelligentie 
de menselijke waardigheid, de 
mensenrechten, de fundamentele 
vrijheden en de culturele diversiteit 
moeten worden geëerbiedigd; beklemtoont 
dat AI-systemen op een 
onbevooroordeelde en niet-
discriminerende manier moeten worden 
ontworpen en toegepast;

Or. en

Amendement 53
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat artificiële 
intelligentie een enorm potentieel heeft 
voor de strijd tegen criminaliteit, 
terroristische online-inhoud en 
cybercriminaliteit; is van mening dat in al 
deze gevallen moet worden gewaarborgd 
dat het gebruik ervan niet leidt tot 
ongerechtvaardigde verwijdering of 
blokkering van inhoud en dus tot censuur 
en discriminatie van meningen die online 
worden verspreid;

3. wijst erop dat artificiële 
intelligentie het potentieel heeft om bij te 
dragen aan de strijd tegen criminaliteit, 
terroristische online-inhoud en 
cybercriminaliteit; is van mening dat in al 
deze gevallen moet worden gewaarborgd 
dat het gebruik ervan niet leidt tot 
misbruik, discriminatie, schending van de 
grondrechten of ongerechtvaardigde 
verwijdering of blokkering van inhoud en 
dus tot censuur en discriminatie van 
meningen die online worden verspreid;

Or. en

Amendement 54
Paul Tang

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt vast dat artificiële intelligentie 
wordt gebruikt om gezichts- en 
audiovisuele kenmerken te manipuleren, 
ook wel “deepfakes” genoemd; merkt op 
dat deze techniek kan worden gebruikt om 
terroristische en andere illegale ideeën te 
verheerlijken en desinformatie te 
verspreiden; verzoekt de Commissie 
daarom een verplichting op te leggen 
waarbij voor alle deepfake-materialen of 
andere realistisch gemaakte synthetische 
video’s moet worden vermeld dat zij geen 
originelen zijn, een strikte beperking in te 
voeren wanneer zij worden gebruikt voor 
verkiezingsdoeleinden, en dit alles strikt te 
handhaven;

Or. en

Amendement 55
Emil Radev
Roberta Metsola

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat artificiële 
intelligentie kan bijdragen tot de 
versterking van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht, ook wat het beheer 
van de gemeenschappelijke grenzen 
betreft;

Or. en

Amendement 56
Emil Radev
Roberta Metsola
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat artificiële 
intelligentie kan bijdragen tot de 
versterking van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht, ook wat het beheer 
van de gemeenschappelijke grenzen 
betreft;

Or. en

Amendement 57
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept het belang van de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
persoonlijke levenssfeer; neemt nota van 
de snelle ontwikkeling van AI-
toepassingen voor het herkennen van 
unieke kenmerkende elementen, zoals 
gezichtskenmerken, bewegingen en 
gedragingen; waarschuwt voor inbreuken 
in verband met de persoonlijke 
levenssfeer, het beginsel van non-
discriminatie en de bescherming van 
persoonsgegevens door het gebruik van 
toepassingen voor geautomatiseerde 
herkenning; verzoekt de Commissie te 
overwegen een algeheel verbod in te 
voeren op het gebruik van 
gezichtsherkenningssystemen in de 
openbare ruimte en in gebouwen van 
onderwijs- en zorginstellingen, en een 
moratorium in te stellen voor de inzet van 
gezichtsherkenningssystemen in 
semiopenbare ruimten zoals luchthavens, 
totdat de technische normen als volledig 
in overeenstemming met de grondrechten 
kunnen worden beschouwd, de 
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gegenereerde resultaten niet-
discriminerend zijn en er publiek 
vertrouwen is in de noodzaak en 
proportionaliteit van de inzet van deze 
technologieën;

Or. en

Amendement 58
Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat personen het recht 
moeten hebben op toegang tot, beheer van 
en controle over hun gegevens in op AI 
gebaseerde systemen en dat zij moeten 
beschikken over informatie over welke 
soorten informatie in het systeem mogen 
worden bewaard, hoe lang gegevens 
worden bewaard en wie toegang kan 
krijgen tot die informatie;

Or. en

Amendement 59
Roberta Metsola
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijk toezicht moet blijven 
staan; benadrukt dat artificiële intelligentie 
in het rechtsstelsel moet worden gebruikt 
om het verzamelen en de analyse van 
gegevens te verbeteren en slachtoffers te 
beschermen, maar geen mensen kan 

4. benadrukt dat elke handeling 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
artificiële intelligentie in een risicovolle 
omgeving altijd onder menselijk toezicht 
moet blijven staan; roept de Commissie op 
een duidelijke reeks criteria te formuleren 
om de verschillende risiconiveaus in de 
omgevingen waar AI-technologieën voor 
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vervangen om vonnissen te vellen of 
besluiten te nemen;

zijn ontworpen en worden ingezet, vast te 
stellen, rekening houdend met de 
bestaande EU-wetgeving; wijst erop dat 
menselijk toezicht ook foutgevoelig is en 
dat het algemeen ontwerp van AI-
systemen gebaseerd moet zijn op 
duidelijke richtsnoeren voor menselijk 
toezicht en menselijke controle; benadrukt 
dat artificiële intelligentie in het 
rechtsstelsel moet worden gebruikt om het 
verzamelen en de analyse van gegevens te 
verbeteren en slachtoffers te beschermen, 
maar geen mensen kan vervangen om 
vonnissen te vellen of besluiten te nemen;

Or. en

Amendement 60
Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijk toezicht moet blijven 
staan; benadrukt dat artificiële intelligentie 
in het rechtsstelsel moet worden gebruikt 
om het verzamelen en de analyse van 
gegevens te verbeteren en slachtoffers te 
beschermen, maar geen mensen kan 
vervangen om vonnissen te vellen of 
besluiten te nemen;

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
gedurende de gehele levenscyclus onder 
menselijk toezicht moet blijven staan en 
dat de wettelijke aansprakelijkheid voor 
elke beslissing moet worden gedragen 
door eenvoudig te identificeren personen, 
met name waar het gaat om dodelijke 
autonome wapensystemen; herinnert in 
dit opzicht aan zijn standpunt inzake een 
verbod op de ontwikkeling, de productie 
en het gebruik van volledig autonome 
wapensystemen om een ontwrichtende 
wapenwedloop op het gebied van AI te 
voorkomen; betreurt dat er op mondiale 
schaal geen specifieke verdragen 
betreffende het gebruik van zulke wapens 
bestaan;
benadrukt dat artificiële intelligentie in het 
civiel recht kan worden gebruikt om de 
analyse van gegevens te verbeteren en 
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slachtoffers te beschermen, maar geen 
mensen kan vervangen om vonnissen te 
vellen of besluiten te nemen;

Or. en

Amendement 61
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijk toezicht moet blijven 
staan; benadrukt dat artificiële intelligentie 
in het rechtsstelsel moet worden gebruikt 
om het verzamelen en de analyse van 
gegevens te verbeteren en slachtoffers te 
beschermen, maar geen mensen kan 
vervangen om vonnissen te vellen of 
besluiten te nemen;

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijk toezicht moet blijven staan 
en de mogelijkheid moet bieden dat 
mensen op elk moment wanneer nodig de 
controle overnemen, met name in het 
geval van gebruik van AI voor militaire 
doeleinden; herinnert eraan dat mensen 
altijd de eindverantwoordelijkheid moeten 
dragen voor besluitvorming die risico’s 
voor de verwezenlijking van doelstellingen 
van algemeen belang met zich meebrengt; 
benadrukt dat artificiële intelligentie in het 
rechtsstelsel moet worden gebruikt om het 
verzamelen en de analyse van gegevens te 
verbeteren en slachtoffers te beschermen, 
maar geen mensen kan vervangen om 
vonnissen te vellen of besluiten te nemen;

Or. en

Amendement 62
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijk toezicht moet blijven 
staan; benadrukt dat artificiële intelligentie 
in het rechtsstelsel moet worden gebruikt 
om het verzamelen en de analyse van 
gegevens te verbeteren en slachtoffers te 
beschermen, maar geen mensen kan 
vervangen om vonnissen te vellen of 
besluiten te nemen;

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijk toezicht moet blijven staan 
en de mogelijkheid moet bieden dat 
mensen op elk moment wanneer nodig de 
controle overnemen, met name in het 
geval van gebruik van AI voor militaire 
doeleinden; herinnert eraan dat mensen 
altijd de eindverantwoordelijkheid moeten 
dragen voor besluitvorming die risico’s 
voor de verwezenlijking van doelstellingen 
van algemeen belang met zich meebrengt; 
benadrukt dat artificiële intelligentie in het 
rechtsstelsel moet worden gebruikt om het 
verzamelen en de analyse van gegevens te 
verbeteren en slachtoffers te beschermen, 
maar geen mensen kan vervangen om 
vonnissen te vellen of besluiten te nemen;

Or. en

Amendement 63
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijk toezicht moet blijven 
staan; benadrukt dat artificiële intelligentie 
in het rechtsstelsel moet worden gebruikt 
om het verzamelen en de analyse van 
gegevens te verbeteren en slachtoffers te 
beschermen, maar geen mensen kan 
vervangen om vonnissen te vellen of 
besluiten te nemen;

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijk toezicht moet blijven 
staan; benadrukt dat artificiële intelligentie 
in het rechtsstelsel geen mensen kan 
vervangen om vonnissen te vellen of 
besluiten te nemen; beveelt aan de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid en strikte civiele 
controle te waarborgen bij het gebruik 
van artificiële intelligentie bij het nemen 
van besluiten of het verschaffen van 
informatie als basis voor besluiten in 
verband met de grondrechten en 
fundamentele vrijheden;
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Or. en

Amendement 64
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijk toezicht moet blijven 
staan; benadrukt dat artificiële intelligentie 
in het rechtsstelsel moet worden gebruikt 
om het verzamelen en de analyse van 
gegevens te verbeteren en slachtoffers te 
beschermen, maar geen mensen kan 
vervangen om vonnissen te vellen of 
besluiten te nemen;

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijke controle moet blijven 
staan; benadrukt dat het gebruik van 
artificiële intelligentie in het rechtsstelsel 
moet worden verkend in het kader van 
onderzoek en ontwikkeling in combinatie 
met effectbeoordelingen, met name met 
betrekking tot waarborgen voor eerlijke 
rechtsbedeling en voor het voorkomen van 
vooringenomenheid en discriminatie, 
onder toepassing van het 
voorzorgsbeginsel;

Or. en

Amendement 65
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijk toezicht moet blijven 
staan; benadrukt dat artificiële intelligentie 
in het rechtsstelsel moet worden gebruikt 
om het verzamelen en de analyse van 
gegevens te verbeteren en slachtoffers te 
beschermen, maar geen mensen kan 
vervangen om vonnissen te vellen of 
besluiten te nemen;

4. benadrukt dat elke door artificiële 
intelligentie ondernomen handeling altijd 
onder menselijk toezicht moet blijven staan 
en de mogelijkheid van menselijke 
tussenkomst moet omvatten; benadrukt dat 
artificiële intelligentie in het rechtsstelsel 
moet worden gebruikt om het verzamelen 
en de analyse van gegevens te verbeteren 
en slachtoffers te beschermen, maar geen 
mensen kan vervangen om vonnissen te 
vellen of besluiten te nemen;
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Or. en

Amendement 66
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. pleit voor verklaarbaarheid en 
transparantie van algoritmen en 
regelgevend toezicht wanneer artificiële 
intelligentie wordt gebruikt door 
overheidsinstanties en voor het uitvoeren 
van effectbeoordelingen voordat 
instrumenten die tot AI-technologieën 
behoren worden ingezet door openbare 
autoriteiten; onderstreept het belang om 
te controleren hoe AI-technologieën tot 
een besluit of bevel zijn gekomen wanneer 
zij in risicovolle omgevingen worden 
ingezet; herinnert eraan dat mensen altijd 
eindverantwoordelijk moeten zijn voor 
besluitvorming;

Or. en

Amendement 67
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. acht het noodzakelijk een duidelijk 
en eerlijk internationaal stelsel op te 
bouwen voor de toekenning van wettelijke 
aansprakelijkheid voor negatieve 
gevolgen die door deze geavanceerde 
digitale technologieën zijn voortgebracht; 
onderstreept dat het allerbelangrijkste 
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doel is om voor deze gevolgen te 
behoeden; pleit daarom voor de 
consequente toepassing van het 
voorzorgsbeginsel voor alle toepassingen 
van AI op dit gebied;

Or. en

Amendement 68
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op het belang van de 
beginselen van governance, transparantie, 
onpartijdigheid, verantwoordingsplicht, 
eerlijkheid en intellectuele integriteit bij 
het gebruik van AI in het strafrecht;

Or. en

Amendement 69
Emil Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten eenvoudig te 
begrijpen en eenvoudig toegankelijke 
informatie beschikbaar te stellen over de 
AI-systemen die door de overheidssector 
worden gebruikt;

Or. en

Amendement 70
Sergey Lagodinsky
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat elk ongunstig 
besluit betreffende een natuurlijke 
persoon dat uitsluitend op 
geautomatiseerde verwerking is 
gebaseerd, met inbegrip van profilering, 
en dat voor de betrokkene nadelige 
rechtsgevolgen heeft of hem in 
aanmerkelijke mate treft, krachtens het 
Unierecht verboden is, tenzij het 
betrokken besluit is toegestaan krachtens 
het Unierecht of het lidstatelijk recht dat 
ten minste het recht op menselijke 
tussenkomst waarborgt; herinnert eraan 
dat besluiten bij de uitoefening van het 
staatsgezag vanwege hun uitvoerend 
karakter vrijwel altijd besluiten zijn die 
een rechtsgevolg voor de betrokkene 
hebben; roept de Commissie, het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en andere 
onafhankelijke toezichtsautoriteiten op 
richtsnoeren, aanbevelingen en beste 
praktijken uit te vaardigen om de criteria 
en voorwaarden voor op profilering 
gebaseerde besluiten en het gebruik van 
AI voor de uitoefening van het 
staatsgezag nader te specificeren, en zich 
op internationaal niveau in te zetten om 
een internationaal rechtskader te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 71
Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is diep bezorgd over de 
“deepfake”-technologieën die steeds 
realistischere vervalsingen van foto’s, 
geluidsfragmenten en video’s mogelijk 
maken die kunnen worden gebruikt voor 
chantage, het maken van valse 
nieuwsberichten, het ondermijnen van het 
publiek vertrouwen en het beïnvloeden 
van het openbaar debat; benadrukt dat AI 
ook omvattende gedragsprofilering met 
behulp van een digitale voetafdruk van 
een persoon mogelijk maakt, die ook kan 
worden gebruikt voor gerichte 
beïnvloeding of chantage; waarschuwt 
ervoor dat beide praktijken het potentieel 
hebben om landen te ontwrichten, 
desinformatie te verspreiden en 
verkiezingen te beïnvloeden; pleit voor 
adequaat onderzoek op dit gebied om te 
verzekeren dat bestrijdingstechnologieën 
gelijke tred houden met het kwaadaardig 
gebruik van AI;

Or. en

Amendement 72
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. herinnert eraan dat het 
evenredigheidsbeginsel moet worden 
geëerbiedigd en dat vraagstukken over 
causaliteit en aansprakelijkheid moeten 
worden opgehelderd om te bepalen in 
welke mate de staat als actor in het 
internationaal publiekrecht, maar ook bij 
de uitoefening van zijn eigen gezag, dit 
gezag mag overdragen aan op AI 
gebaseerde systemen, die een zekere 
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autonomie hebben;

Or. en

Amendement 73
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. pleit voor een verbod op 
geautomatiseerde juridische en/of 
administratie besluitvorming waartegen 
geen bezwaar mogelijk is; benadrukt dat 
bij de uitoefening van het staatsgezag het 
uiteindelijke besluit altijd moet worden 
genomen door een mens, die voor de 
genomen besluiten aansprakelijk kan 
worden gehouden, met de mogelijkheid 
van beroep op een rechtsmiddel; wijst 
echter op het risico van door mensen 
genomen besluiten die uitsluitend 
gebaseerd zijn op gegevens, profielen en 
aanbevelingen die door machines zijn 
gegenereerd;

Or. en

Amendement 74
Emil Radev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de lidstaten 
dringend te beoordelen welke risico’s 
gepaard gaan met door AI gestuurde 
technologieën alvorens activiteiten te 
automatiseren die verband houden met de 
uitoefening van staatsgezag, met name op 
het gebied van justitie; roept de lidstaten 
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op te beoordelen of het noodzakelijk is om 
te voorzien in waarborgen zoals toezicht 
door een deskundige en regels inzake 
beroepsethiek;

Or. en

Amendement 75
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. herinnert aan en 
onderschrijft nogmaals zijn resolutie van 
12 september 2018 over autonome 
wapensystemen; onderstreept de 
dringende noodzaak om autonome 
wapensystemen zonder beduidende 
menselijke controle zowel op EU- als 
internationaal niveau te verbieden; roept 
de EU op onmiddellijk in actie te komen 
en in dit opzicht een gemeenschappelijk 
standpunt vast te stellen, en op 
internationaal niveau onderhandelingen 
te starten om een verbod op dodelijke 
autonome wapensystemen tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 76
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. vestigt de aandacht op de 
rol van IT-veiligheid, die zowel een middel 
als een doelwit kan zijn bij aanvallen op 
civiele en militaire infrastructuur door 
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zowel private als statelijke actoren; 
benadrukt dat de grens tussen private en 
statelijke aanvallers nog altijd vaag is en 
dat het aanwijzen van de daders en het 
vaststellen van de motieven achter een 
aanval nog altijd heel moeilijk is, en dat 
daarom voorzichtigheid en 
terughoudendheid geboden is, aangezien 
het risico op verdoezeling en vervalsing 
van bewijs vanwege de aard van IT-
systemen uiterst hoog is; pleit voor een 
herziening van internationale concepten 
van staatsverantwoordelijkheid met het 
oog op nieuwe technologieën; wijst in dit 
verband op het belang van internationale 
samenwerking en de bekendmaking en 
uitwisseling van kwetsbaarheden en 
oplossingen (correcties en updates); wijst 
bovendien op het tweevoudig gebruik van 
IT-systemen in dit opzicht, en pleit voor 
effectieve regulering, ook voor AI-
toepassingen;

Or. en

Amendement 77
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat regeringen als 
gevolg van de COVID-19-pandemie onder 
grote druk staan van hun burgers om hun 
gezondheid doeltreffend te beschermen; is 
van mening dat het gebruik van artificiële 
intelligentie een grote bijdrage kan 
leveren aan de bestrijding van deze 
wereldwijde pandemie.

Schrappen

Or. en



AM\1209390NL.docx 47/49 PE654.068v01-00

NL

Amendement 78
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat regeringen als 
gevolg van de COVID-19-pandemie onder 
grote druk staan van hun burgers om hun 
gezondheid doeltreffend te beschermen; is 
van mening dat het gebruik van artificiële 
intelligentie een grote bijdrage kan 
leveren aan de bestrijding van deze 
wereldwijde pandemie.

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat regeringen als gevolg 
van de COVID-19-pandemie onder grote 
druk staan van hun burgers om hun 
gezondheid doeltreffend te beschermen; is 
van mening dat het gebruik van artificiële 
intelligentie een grote bijdrage kan 
leveren aan de bestrijding van deze 
wereldwijde pandemie.

5. wijst erop dat regeringen als gevolg 
van de COVID-19-pandemie onder grote 
druk staan van hun burgers om hun 
gezondheid doeltreffend te beschermen; is 
van mening dat het gebruik van artificiële 
intelligentie mogelijkheden biedt om bij te 
dragen aan de bestrijding van deze 
wereldwijde pandemie; waarschuwt echter 
voor de risico’s van het gebruik van 
inadequate AI-systemen voor besluiten op 
het gebied van volksgezondheid en vindt 
dat de inzet van AI voor deze doeleinden 
op wetenschappelijk bewijs gebaseerd 
moet zijn; beveelt aan besluiten op het 
gebied van volksgezondheid met 
betrekking tot pandemieën te baseren op 
een holistische epidemiologische aanpak 
en niet op een geautomatiseerde analyse;

Or. en
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Amendement 80
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat regeringen als gevolg 
van de COVID-19-pandemie onder grote 
druk staan van hun burgers om hun 
gezondheid doeltreffend te beschermen; is 
van mening dat het gebruik van artificiële 
intelligentie een grote bijdrage kan leveren 
aan de bestrijding van deze wereldwijde 
pandemie.

5. wijst erop dat regeringen en 
overheidsinstanties als gevolg van de 
COVID-19-pandemie onder grote druk 
staan van hun burgers om hun gezondheid 
doeltreffend te beschermen; is van mening 
dat het gebruik van artificiële intelligentie 
een grote bijdrage kan leveren aan de 
bestrijding van deze wereldwijde 
pandemie.

Or. en

Amendement 81
Klára Dobrev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat regeringen als gevolg 
van de COVID-19-pandemie onder grote 
druk staan van hun burgers om hun 
gezondheid doeltreffend te beschermen; is 
van mening dat het gebruik van artificiële 
intelligentie een grote bijdrage kan 
leveren aan de bestrijding van deze 
wereldwijde pandemie.

5. wijst erop dat regeringen als gevolg 
van de COVID-19-pandemie onder grote 
druk staan van hun burgers om hun 
gezondheid doeltreffend te beschermen; is 
echter van mening dat het gebruik van alle 
traceringstoepassingen vrijwillig moeten 
blijven en de verzamelde gegevens 
anoniem moeten zijn.

Or. en

Amendement 82
Sergey Lagodinsky
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat regeringen als 
gevolg van de COVID-19-pandemie onder 
grote druk staan van hun burgers om hun 
gezondheid doeltreffend te beschermen; is 
van mening dat het gebruik van artificiële 
intelligentie een grote bijdrage kan 
leveren aan de bestrijding van deze 
wereldwijde pandemie.

5. wijst er in het licht van de COVID-
19-pandemie op dat regeringen de 
verantwoordelijkheid hebben om de 
volksgezondheid te beschermen en 
effectief toegang tot gezondheidszorg te 
bieden voor zowel burgers als inwoners; 
neemt de mogelijkheden van artificiële 
intelligentie voor de bestrijding van 
gezondheidsrisico’s en deze wereldwijde 
pandemie in overweging.

Or. en


