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Poprawka 1
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 1 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając art. 2 i 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE),

Or. en

Poprawka 2
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 2 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając art. 10, 19, 21 i 167 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),

Or. en

Poprawka 3
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 3 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając prawo do składania 
petycji przewidziane w art. 20 i 227 TFUE 
oraz w art. 44 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej,

Or. en
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Poprawka 4
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 4 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając art. 21 i 22 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 5
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 5 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając preambułę TUE,

Or. en

Poprawka 6
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 6 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając dokumenty przyjęte przez 
Radę Europy, jakimi są Konwencja 
ramowa o ochronie mniejszości 
narodowych, Protokół nr 12 do Konwencji 
o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz Europejska 
karta języków regionalnych lub 
mniejszościowych,

Or. en
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Poprawka 7
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 7 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady 
2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającą w życie zasadę równego 
traktowania osób bez względu na 
pochodzenie rasowe lub etniczne1a 
(dyrektywa w sprawie równości rasowej),
1a Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.

Or. en

Poprawka 8
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 8 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającą ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy1a (dyrektywa o 
równym traktowaniu w zakresie 
zatrudnienia),
1a Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.

Or. en

Poprawka 9
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 9 (nowe)
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Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)1a 
(RODO) i dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylającą decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW1b,
1a Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
1b Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89.

Or. en

Poprawka 10
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 10 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 
11 grudnia 2019 r. dotyczący 
Europejskiego Zielonego Ładu,

Or. en
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Poprawka 11
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 11 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 
lutego 2017 r. zawierającą zalecenia dla 
Komisji w sprawie przepisów prawa 
cywilnego dotyczących robotyki1a,
1a Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 239.

Or. en

Poprawka 12
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 12 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając zalecenie Rady OECD w 
sprawie sztucznej inteligencji przyjęte w 
dniu 22 maja 2019 r.,

Or. en

Poprawka 13
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Umocowanie 13 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 
września 2018 r. w sprawie 
autonomicznych systemów uzbrojenia1a,
1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
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dnia 12 września 2018 r. w sprawie 
autonomicznych systemów uzbrojenia 
(2018/2752(RSP)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2018-0341_PL.html

Or. en

Poprawka 14
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Motyw A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że rozwijaniem i 
projektowaniem tzw. sztucznej 
inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii zajmują się ludzie, a 
dokonywane przez nich wybory decydują o 
potencjalnych korzyściach, jakie te 
technologie mogą przynieść 
społeczeństwu;

Or. en

Poprawka 15
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Motyw B (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że wytyczne etyczne, 
takie jak zasady przyjęte przez grupę 
ekspertów wysokiego szczebla ds. AI, 
stanowią dobry punkt wyjścia, ale nie są 
wystarczające, aby zapewnić uczciwe 
działanie przedsiębiorstw i zagwarantować 
skuteczną ochronę osób fizycznych;

Or. en
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Poprawka 16
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa duży potencjał 
zastosowania i rozwijania sztucznej 
inteligencji jako szansy na szybszy rozwój 
gospodarczy UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 17
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa duży potencjał 
zastosowania i rozwijania sztucznej 
inteligencji jako szansy na szybszy rozwój 
gospodarczy UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 18
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa duży potencjał 
zastosowania i rozwijania sztucznej 
inteligencji jako szansy na szybszy rozwój 

1. podkreśla, że wykorzystanie 
sztucznej inteligencji musi odbywać się z 
pełnym poszanowaniem podstawowych 
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gospodarczy UE; praw, wolności i wartości, w tym 
prywatności, ochrony danych osobowych, 
niedyskryminacji oraz wolności 
wypowiedzi i informacji, zapisanych w 
traktatach UE i w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej; wzywa 
w związku z tym Komisję do 
wprowadzenia obowiązku zapewnienia 
przejrzystości i wyjaśnialności zastosowań 
sztucznej inteligencji, kar służących 
egzekwowaniu takich obowiązków, 
konieczności interwencji człowieka, a 
także innych środków, takich jak 
niezależne audyty i specjalne testy 
warunków skrajnych, w celu wsparcia i 
egzekwowania przestrzegania przepisów; 
takie niezależne audyty powinny być 
przeprowadzane corocznie, analogicznie 
do sektora finansowego, w celu zbadania, 
czy wykorzystywane zastosowania 
sztucznej inteligencji oraz mechanizmy 
kontroli i równowagi są zgodne z 
określonymi kryteriami i są nadzorowane 
przez niezależny organ sprawujący 
dostateczny nadzór;

Or. en

Poprawka 19
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa duży potencjał 
zastosowania i rozwijania sztucznej 
inteligencji jako szansy na szybszy rozwój 
gospodarczy UE;

1. zauważa duży potencjał 
zastosowania i rozwijania sztucznej 
inteligencji jako szansy na szybszy rozwój 
gospodarczy UE; podkreśla jednak, że aby 
wykorzystać te możliwości, UE powinna 
przyjąć odpowiednie ramy prawne w celu 
złagodzenia ryzyka, zapewnienia 
etycznego wykorzystania sztucznej 
inteligencji oraz uniknięcia jej 
wykorzystywania w złych zamiarach; w 
takich ramach należy wyraźnie określić 
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odpowiednie systemy odpowiedzialności, 
rozliczalności, bezpieczeństwa i 
identyfikowalności;

Or. en

Poprawka 20
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa duży potencjał 
zastosowania i rozwijania sztucznej 
inteligencji jako szansy na szybszy rozwój 
gospodarczy UE;

1. podkreśla duży potencjał 
zastosowania i rozwijania sztucznej 
inteligencji jako szansy na zwiększenie 
bezpieczeństwa naszego kontynentu i jego 
mieszkańców, a także na szybszy rozwój 
gospodarczy UE; zwraca uwagę, że wiele 
państw członkowskich wykorzystuje 
sztuczną inteligencję do celów 
wojskowych oraz podkreśla, iż niezwykle 
ważne jest, aby UE odgrywała istotną i 
odpowiednią rolę w przyszłych 
międzynarodowych rozmowach 
dotyczących tego zagadnienia;

Or. en

Poprawka 21
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa duży potencjał 
zastosowania i rozwijania sztucznej 
inteligencji jako szansy na szybszy rozwój 
gospodarczy UE;

1. uznaje duży potencjał rozwijania, 
wdrażania i wykorzystania sztucznej 
inteligencji jako szansy na szybszy rozwój 
gospodarczy UE oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa zarówno wewnątrz UE, 
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jak i w ramach jej stosunków 
zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 22
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że Parlament 
Europejski już dwukrotnie, w 2014 r. i 
2018 r., apelował o zakaz stosowania 
autonomicznych (śmiercionośnych) 
systemów uzbrojenia;

Or. en

Poprawka 23
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje zmiany regulacyjne 
wprowadzone przez niektóre państwa 
członkowskie; podkreśla znaczenie 
wspólnego europejskiego podejścia;

Or. en

Poprawka 24
Clare Daly
Mick Wallace
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Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że autonomiczne 
śmiercionośne systemy uzbrojenia mogą 
znacząco zmienić sposób prowadzenia 
wojen, dramatycznie przyspieszyć wrogie 
działania wojskowe i wywołać 
bezprecedensowy wyścig zbrojeń; 
podkreśla również, że stosowanie 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia rodzi podstawowe 
pytania o charakterze etycznym i 
prawnym dotyczące ludzkiej kontroli, 
zwłaszcza w odniesieniu do kluczowych 
funkcji, takich jak wybór celu czy 
rozpoczęcie ostrzału; a także podkreśla 
fakt, że stosowanie autonomicznych 
śmiercionośnych systemów uzbrojenia 
prowadzi również do podstawowych pytań 
o możliwość zastosowania 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka i międzynarodowego 
prawa humanitarnego w odniesieniu do 
przyszłych działań militarnych;

Or. en

Poprawka 25
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. odnotowuje obawy, że 
nieprawidłowo zaprojektowana i 
opracowana sztuczna inteligencja może 
prowadzić do stronniczości i 
dyskryminacji; zobowiązuje się do 
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znalezienia rozwiązań regulacyjnych i 
strategicznych w celu zapewnienia, aby 
wykorzystanie istniejących i nowych 
technologii prowadziło do eliminacji, a 
nie wzmacniania dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 26
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. przypomina list otwarty z sierpnia 
2017 r. skierowany przez 116 założycieli 
wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie 
robotyki i sztucznej inteligencji do stron 
Konwencji ONZ o zakazie lub 
ograniczeniu użycia pewnych broni 
konwencjonalnych, które mogą być 
uważane za powodujące nadmierne 
cierpienia lub mające niekontrolowane 
skutki, w którym napisano: „[i]stnieje 
zagrożenie, że autonomiczne 
śmiercionośne systemy uzbrojenia staną 
się trzecią rewolucją w działaniach 
wojennych [...] [i] umożliwią prowadzenie 
konfliktów zbrojnych na niespotykaną 
dotąd skalę i w szybszym tempie niż 
człowiek jest to w stanie pojąć” oraz 
zawarto ostrzeżenie, że „[raz otwartą 
puszkę Pandory trudno będzie 
zamknąć”1a;
1a 
https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//op
en.pdf

Or. en
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Poprawka 27
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla znaczenie organizacji 
szkoleń dla personelu cywilnego i 
wojskowego z zakresu: zmienionego 
Skoordynowanego planu w sprawie 
sztucznej inteligencji, w tym w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, 
prawidłowego wdrażania i wykorzystania 
AI, w tym właściwej identyfikacji 
dryfowania danych w ramach procesu 
uczenia maszynowego, co służy 
uniknięciu dyskryminacji i stronniczość 
zbiorów danych;

Or. en

Poprawka 28
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. przypomina o konwencji o broni 
chemicznej, w której zakazano produkcji, 
składowania i użycia broni chemicznej i 
jej prekursorów; przypomina o Konwencji 
o zakazie prowadzenia badań, produkcji i 
gromadzenia zapasów broni 
bakteriologicznej (biologicznej) i 
toksycznej oraz o ich zniszczeniu; 
odnotowuje występowanie istotnych 
globalnych precedensów w zakresie 
zakazu produkcji i użycia całych kategorii 
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broni;

Or. en

Poprawka 29
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że przy korzystaniu ze 
sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 
zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
prawa podstawowe, wartości i wolności 
wyrażone w unijnych traktatach oraz w 
idei towarzyszącej powstaniu Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
pojawienie się opracowanej przez Komisję 
Europejską białej księgi dotyczącej 
sztucznej inteligencji oraz zachęca do 
głębszego zbadania kwestii użytkowania 
sztucznej inteligencji przez władze 
państwowe; podkreśla, że Unia Europejska 
musi włączyć się w kreowanie 
międzynarodowych ram prawnych 
użytkowania AI, szczególnie w kontekście 
budowania przewagi strategicznej, jaką 
może ona dawać;

2. podkreśla, że przy korzystaniu ze 
sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 
zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
przepisy prawa Unii, zgodnie z Kartą praw 
podstawowych UE, unijne traktaty oraz 
cele i wartości – w tym w szczególności w 
zakresie zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną – prawo do ochrony danych 
osobowych lub prawo dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także 
ogólne zasady zapisane w europejskiej 
konwencji praw człowieka; z 
zadowoleniem przyjmuje pojawienie się 
opracowanej przez Komisję Europejską 
białej księgi dotyczącej sztucznej 
inteligencji; odnotowuje, że technologie 
AI umożliwiają automatyzację 
przetwarzania danych i działań na 
niespotykaną dotychczas skalę, czego 
przykładem jest masowa inwigilacja w 
strefie cywilnej i wojskowej, która grozi 
łamaniem praw podstawowych i prowadzi 
do bezprawnego ingerowania w sprawy 
suwerennych państw, co uwidacznia 
sprawa Cambridge Analytica; wzywa do 
kontroli działań w zakresie masowej 
inwigilacji według norm prawa 
międzynarodowego w zakresie jurysdykcji 
i egzekwowania prawa; wzywa do 
ustanowienia międzynarodowego zakazu 
stosowania systemów oceny obywateli 
(tzw. „social scoring”), które mają 
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charakter daleko idącej ingerencji i tym 
samym naruszają prawa człowieka; biorąc 
pod uwagę hegemonię decyzyjną i 
kontrolę sprawowaną przez niektóre 
podmioty prywatne nad rozwojem takich 
technologii, wzywa do wzmocnienia 
odpowiedzialności takich podmiotów 
prywatnych na mocy prawa 
międzynarodowego; zachęca do głębszego 
zbadania kwestii użytkowania sztucznej 
inteligencji przez władze państwowe; 
podkreśla, że Unia Europejska musi 
włączyć się w ponowną ocenę 
obowiązujących ram prawnych oraz 
kreowanie międzynarodowych ram 
prawnych dotyczących badań i rozwoju w 
dziedzinie AI, tworzenia, użytkowania, 
obsługi i rozwoju technologii AI, 
szczególnie w kontekście budowania 
przewagi, jaką może ona dawać, przy 
jednoczesnym zwalczaniu i eliminowaniu 
wszelkiego potencjalnego ryzyka, 
zwłaszcza w zakresie zasad dotyczących 
integralności terytorialnej, braku 
interwencji i użycia siły; wzywa Komisję 
do ułatwienia prowadzenia badań i 
dialogu dotyczących możliwości 
wykorzystania AI do celów udzielania 
pomocy w przypadku katastrof, 
zapobiegania kryzysom i utrzymania 
pokoju;

Or. en

Poprawka 30
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że przy korzystaniu ze 
sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 
zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
prawa podstawowe, wartości i wolności 
wyrażone w unijnych traktatach oraz w 

2. podkreśla, że przy korzystaniu ze 
sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 
zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
prawa podstawowe, wartości i wolności 
wyrażone w unijnych traktatach, w Karcie 
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idei towarzyszącej powstaniu Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
pojawienie się opracowanej przez Komisję 
Europejską białej księgi dotyczącej 
sztucznej inteligencji oraz zachęca do 
głębszego zbadania kwestii użytkowania 
sztucznej inteligencji przez władze 
państwowe; podkreśla, że Unia Europejska 
musi włączyć się w kreowanie 
międzynarodowych ram prawnych 
użytkowania AI, szczególnie w kontekście 
budowania przewagi strategicznej, jaką 
może ona dawać;

praw podstawowych Unii Europejskiej 
oraz w idei towarzyszącej powstaniu Unii 
Europejskiej; podkreśla konieczność 
ochrony i propagowania zasad, takich jak 
demokracja, praworządność, zasada 
niedyskryminacji, różnorodne i niezależne 
media itp., przy jednoczesnym rozwoju, 
wdrażaniu i wykorzystywaniu sztucznej 
inteligencji, robotyki i powiązanych 
technologii; z zadowoleniem przyjmuje 
pojawienie się opracowanej przez Komisję 
Europejską białej księgi dotyczącej 
sztucznej inteligencji, ale zauważa jednak, 
że Komisja nie uwzględniła w niej 
użytkowania sztucznej inteligencji w 
celach wojskowych; podkreśla, że Unia 
Europejska musi włączyć się w kreowanie 
międzynarodowych ram prawnych 
użytkowania AI, szczególnie w kontekście 
budowania przewagi strategicznej, jaką 
może ona dawać: w tym celu UE 
potrzebuje wspólnych ram obejmujących 
wszystkie aspekty wykorzystania AI, w tym 
również aspekty wojskowe;

Or. en

Poprawka 31
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że przy korzystaniu ze 
sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 
zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
prawa podstawowe, wartości i wolności 
wyrażone w unijnych traktatach oraz w 
idei towarzyszącej powstaniu Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
pojawienie się opracowanej przez Komisję 
Europejską białej księgi dotyczącej 
sztucznej inteligencji oraz zachęca do 

2. podkreśla fakt, że przy korzystaniu 
ze sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 
zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
prawa podstawowe, wartości i wolności 
wyrażone w unijnych traktatach oraz w 
idei towarzyszącej powstaniu Unii 
Europejskiej; podkreśla, że Unia 
Europejska musi włączyć się w kreowanie 
międzynarodowych ram prawnych 
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głębszego zbadania kwestii użytkowania 
sztucznej inteligencji przez władze 
państwowe; podkreśla, że Unia Europejska 
musi włączyć się w kreowanie 
międzynarodowych ram prawnych 
użytkowania AI, szczególnie w kontekście 
budowania przewagi strategicznej, jaką 
może ona dawać;

użytkowania AI;

Or. en

Poprawka 32
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że przy korzystaniu ze 
sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 
zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
prawa podstawowe, wartości i wolności 
wyrażone w unijnych traktatach oraz w 
idei towarzyszącej powstaniu Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
pojawienie się opracowanej przez Komisję 
Europejską białej księgi dotyczącej 
sztucznej inteligencji oraz zachęca do 
głębszego zbadania kwestii użytkowania 
sztucznej inteligencji przez władze 
państwowe; podkreśla, że Unia Europejska 
musi włączyć się w kreowanie 
międzynarodowych ram prawnych 
użytkowania AI, szczególnie w kontekście 
budowania przewagi strategicznej, jaką 
może ona dawać;

2. podkreśla, że przy korzystaniu ze 
sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 
zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
prawa podstawowe, wartości i wolności 
wyrażone w unijnych traktatach, w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
oraz w zasadach towarzyszących 
powstaniu Unii Europejskiej; odnotowuje 
pojawienie się opracowanej przez Komisję 
Europejską białej księgi dotyczącej 
sztucznej inteligencji oraz zachęca do 
głębszego zbadania kwestii użytkowania 
sztucznej inteligencji; podkreśla, że Unia 
Europejska musi przewodzić kreowaniu 
międzynarodowych ram prawnych i 
etycznych użytkowania AI, u których 
podstaw leżą zasady poszanowania praw 
człowieka, szczególnie w kontekście 
zastosowań wojskowych; wzywa do 
rozwoju środków, we współpracy z 
globalnym podmiotami, w zakresie 
budowania zaufania i ograniczania 
ryzyka w związku z rozwojem i 
wykorzystaniem AI do celów wojskowych;

Or. en
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Poprawka 33
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że przy korzystaniu ze 
sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 
zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
prawa podstawowe, wartości i wolności 
wyrażone w unijnych traktatach oraz w 
idei towarzyszącej powstaniu Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
pojawienie się opracowanej przez Komisję 
Europejską białej księgi dotyczącej 
sztucznej inteligencji oraz zachęca do 
głębszego zbadania kwestii użytkowania 
sztucznej inteligencji przez władze 
państwowe; podkreśla, że Unia Europejska 
musi włączyć się w kreowanie 
międzynarodowych ram prawnych 
użytkowania AI, szczególnie w kontekście 
budowania przewagi strategicznej, jaką 
może ona dawać;

2. podkreśla, że przy korzystaniu ze 
sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 
zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
prawa podstawowe, wartości i wolności 
wyrażone w unijnych traktatach oraz w 
idei towarzyszącej powstaniu Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
pojawienie się opracowanej przez Komisję 
Europejską białej księgi dotyczącej 
sztucznej inteligencji oraz zachęca do 
głębszego zbadania kwestii użytkowania 
sztucznej inteligencji przez władze 
państwowe, a także zachęca wszystkie 
państwa członkowskie do zachowania 
powściągliwości, jeżeli chodzi o wdrażanie 
systemów sztucznej inteligencji, które 
mogą grozić łamaniem praw 
podstawowych w sektorze publicznym; 
podkreśla, że Unia Europejska musi 
włączyć się w kreowanie 
międzynarodowych ram prawnych 
użytkowania AI, szczególnie w kontekście 
budowania przewagi strategicznej, jaką 
może ona dawać;

Or. en

Poprawka 34
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że przy korzystaniu ze 
sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 

2. podkreśla, że przy opracowaniu, 
wdrażaniu i korzystaniu ze sztucznej 
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zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
prawa podstawowe, wartości i wolności 
wyrażone w unijnych traktatach oraz w 
idei towarzyszącej powstaniu Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
pojawienie się opracowanej przez Komisję 
Europejską białej księgi dotyczącej 
sztucznej inteligencji oraz zachęca do 
głębszego zbadania kwestii użytkowania 
sztucznej inteligencji przez władze 
państwowe; podkreśla, że Unia Europejska 
musi włączyć się w kreowanie 
międzynarodowych ram prawnych 
użytkowania AI, szczególnie w kontekście 
budowania przewagi strategicznej, jaką 
może ona dawać;

inteligencji oraz zarządzaniu nią muszą być 
przestrzegane prawa podstawowe, wartości 
i wolności wyrażone w unijnych traktatach, 
szczególnie zasady określone w art. 2 
TUE, oraz w idei towarzyszącej powstaniu 
Unii Europejskiej; z zadowoleniem 
przyjmuje pojawienie się opracowanej 
przez Komisję Europejską białej księgi 
dotyczącej sztucznej inteligencji oraz 
zachęca do głębszego zbadania kwestii 
użytkowania sztucznej inteligencji przez 
władze państwowe oraz agencje, organy i 
instytucje Unii Europejskiej; podkreśla, że 
Unia Europejska musi włączyć się w 
kreowanie międzynarodowych ram 
prawnych użytkowania AI, szczególnie w 
kontekście budowania i wykorzystania 
przewagi strategicznej, jaką może ona 
dawać;

Or. en

Poprawka 35
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że przy korzystaniu ze 
sztucznej inteligencji, tworzeniu jej oraz 
zarządzaniu nią muszą być przestrzegane 
prawa podstawowe, wartości i wolności 
wyrażone w unijnych traktatach oraz w 
idei towarzyszącej powstaniu Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
pojawienie się opracowanej przez Komisję 
Europejską białej księgi dotyczącej 
sztucznej inteligencji oraz zachęca do 
głębszego zbadania kwestii użytkowania 
sztucznej inteligencji przez władze 
państwowe; podkreśla, że Unia 
Europejska musi włączyć się w kreowanie 
międzynarodowych ram prawnych 
użytkowania AI, szczególnie w kontekście 
budowania przewagi strategicznej, jaką 

2. podkreśla, że szybki rozwój 
sztucznej inteligencji wymaga silnych i 
nieulegających dezaktualizacji ram 
prawnych mających na celu ochronę 
danych osobowych i prywatności; 
podkreśla w związku z tym, że wszystkie 
zastosowania sztucznej inteligencji muszą 
być w pełni zgodne z unijnymi przepisami 
o ochronie danych, a mianowicie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(RODO)1a oraz poddawaną obecnie 
przeglądowi dyrektywą 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (e-
prywatność)1b, a także powinny zapewniać 
wolność wypowiedzi i niedyskryminację;
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może ona dawać; 1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1);
1b Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 
r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, 
s. 37).

Or. en

Poprawka 36
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Wysokiego Przedstawiciela 
Unii ds. Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa oraz 
Wiceprzewodniczącego Komisji, aby 
wykazali inicjatywę i wezwali wszystkie 
państwa do poczynienia postępów w 
zakresie globalnych negocjacji 
dotyczących bezzwłocznego wprowadzenia 
systemu kontroli zbrojeń opartych na AI 
oraz aktualizacji wszystkich istniejących 
instrumentów traktatowych poświęconych 
kontroli zbrojeń, rozbrojeniu i 
nierozprzestrzenianiu, tak aby wprowadzić 
zakaz rozwoju, wykorzystywania i 
rozprzestrzeniania systemów broni 
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autonomicznej opartej na AI w 
działaniach wojennych, niezależnie od 
stopnia automatyzacji; wzywa Wysokiego 
Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Wiceprzewodniczącego Komisji, państwa 
członkowskie i Radę do pilnego 
opracowania i przyjęcia wspólnego 
stanowiska zakazującego rozwoju, 
wykorzystywania i rozprzestrzeniania 
autonomicznych systemów uzbrojenia, 
niezależnie od stopnia automatyzacji;

Or. en

Poprawka 37
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że nasi sojusznicy na 
szczeblu państw, NATO lub UE sami są w 
trakcie włączania AI do systemów 
wojskowych; uważa, że interoperacyjność 
z naszymi sojusznikami należy 
utrzymywać w oparciu o wspólne normy, 
które są niezbędne do prowadzenia 
operacji w ramach koalicji; ponadto jest 
zdania, że współpraca w zakresie AI 
powinna stanowić element ram 
europejskich, które stanowią jedyne 
stosowne ramy umożliwiające skuteczne 
tworzenie silnych synergii, zgodnie z 
unijną strategią dotyczącą AI;

Or. en

Poprawka 38
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że stosowanie AI 
może prowadzić do stronniczości i tym 
samym do różnych przejawów 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub przekonania, poglądy polityczne i 
inne, przynależność do mniejszości 
narodowej, status majątkowy, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną, ekspresję płciową i cechy 
płciowe; w tym zakresie przypomina, że 
należy zapewnić przestrzeganie praw 
wszystkich ludzi, a inicjatywy w zakresie 
AI nie mogą skutkować przejawami 
żadnej dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 39
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla konieczność 
obowiązywania kompleksowych 
regulacyjnych i strategicznych ram 
dotyczących AI na szczeblu unijnym w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, 
opartych na odpowiedzialności, ochronie 
obywateli, zachowaniu pokoju, 
zapobieganiu konfliktom i zwiększeniu 
bezpieczeństwa międzynarodowego, co 
mogłoby stanowić podstawę 
międzynarodowych norm i standardów;

Or. en
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Poprawka 40
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. odnotowuje prace grupy ekspertów 
rządowych ONZ ds. autonomicznych 
śmiercionośnych systemów uzbrojenia; 
wzywa ONZ do intensyfikacji działań 
wspomagających dialog między 
wszystkimi odpowiednimi stronami w celu 
szybkiego wprowadzenia zakazu rozwoju, 
wykorzystywania i rozpowszechniania 
wszystkich autonomicznych systemów 
uzbrojenia, niezależnie od stopnia 
automatyzacji, w ramach konwencji CCW 
lub w nowo opracowanej konwencji 
zakazującej stosowania takiej broni; 
domaga się przyspieszenia wszystkich 
podejmowanych obecnie wielostronnych 
wysiłków, aby rozwój technologiczny i 
nowe metody prowadzenia działań 
wojennych nie prześcignęły rozwoju ram 
normatywnych i regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 41
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
wszystkich aspektów AI, w tym aspektów 
wojskowych, przy rozpatrywaniu kwestii 
prawnych i etycznych w europejskich 
ramach dotyczących AI;

Or. en
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Poprawka 42
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. w związku ze złożonością systemów 
uzbrojenia opartych na AI oraz typowym 
pojawianiem się nowych technologii AI 
podkreśla trudność w zdefiniowaniu lub 
monitorowaniu „znaczącej kontroli 
sprawowanej przez człowieka” nad bronią 
autonomiczną, w szczególności w 
kontekście działań wojennych; podkreśla, 
że długotrwałe negocjacje dotyczące 
definicji i monitorowania znaczącej 
kontroli sprawowanej przez człowieka nad 
bronią o różnym stopniu autonomii 
sprawią, że rozwój technologiczny szybko 
prześcignie uregulowanie i wdrożenie 
śmiercionośnej broni autonomicznej, 
zanim zostaną wprowadzone jakiekolwiek 
odpowiednie ramy regulacyjne; wskazuje, 
że zasada ostrożności wymaga 
wprowadzenia natychmiastowego zakazu 
rozwoju i wykorzystywania wszelkiej broni 
autonomicznej, nie tylko broni w pełni 
autonomicznej;

Or. en

Poprawka 43
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla znaczenie działania na 
szczeblu europejskim wpierającego 
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propagowanie niezbędnych inwestycji, 
infrastruktury danych, badań i wspólnych 
norm etycznych; zachęca do głębszego 
zbadania kwestii użytkowania sztucznej 
inteligencji przez władze państwowe;

Or. en

Poprawka 44
Emil Radev
Roberta Metsola

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. odnotowuje, że oparte na danych 
narzędzia algorytmiczne w szybkim tempie 
przetwarzają duże ilości danych, na 
podstawie tych danych określają wzorce 
niemożliwe do wykrycia przez człowieka w 
inny sposób oraz generują wiarygodne 
przewidywania; przetwarzanie i wymiana 
takich danych oraz dostęp do nich należy 
regulować zgodnie z wymogami 
dotyczącymi jakości, integralności, 
przejrzystości, bezpieczeństwa, 
prywatności i kontroli; podkreśla, że aby 
zwiększyć bezpieczeństwo obywateli i ich 
zaufanie do technologii z zakresu 
sztucznej inteligencji, robotyki i 
powiązanych technologii, unijnych ram 
prawnych dotyczących ochrony danych 
osobowych i prywatności należy 
przestrzegać zarówno na etapie rozwoju, 
wdrażania, jak i wykorzystania takich 
technologii;

Or. en

Poprawka 45
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis
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Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. domaga się zakończenia wszelkich 
badań dotyczących stopniowej 
automatyzacji systemów uzbrojenia; 
potępia „wyścig zbrojeń” z 
wykorzystaniem AI i wzywa do jego 
zakończenia;

Or. en

Poprawka 46
Emil Radev
Roberta Metsola

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. utrzymuje, że sztuczna 
inteligencja, robotyka i powiązane z nimi 
technologie, w tym oprogramowanie, 
algorytmy oraz dane wykorzystywane lub 
generowane przez te technologie, bez 
względu na dziedzinę, w której są 
wykorzystywane, należy opracowywać w 
sposób bezpieczny i precyzyjny pod 
względem technicznym oraz w dobrej 
wierze;

Or. en

Poprawka 47
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że sztuczna inteligencja 
ma olbrzymi potencjał w walce z 
przestępczością, treściami 
terrorystycznymi online oraz 
cyberprzestępczością; uważa, iż w każdym 
z tych przypadków należy mieć pewność, 
że jej użytkowanie nie będzie prowadziło 
do nieuzasadnionego usuwania lub 
blokowania treści, a tym samym do 
cenzury i dyskryminacji poglądów w sieci;

skreśla się

Or. en

Poprawka 48
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że sztuczna inteligencja 
ma olbrzymi potencjał w walce z 
przestępczością, treściami 
terrorystycznymi online oraz 
cyberprzestępczością; uważa, iż w każdym 
z tych przypadków należy mieć pewność, 
że jej użytkowanie nie będzie prowadziło 
do nieuzasadnionego usuwania lub 
blokowania treści, a tym samym do 
cenzury i dyskryminacji poglądów w sieci;

3. zauważa, że choć wykorzystanie 
sztucznej inteligencji w walce z 
przestępczością oraz cyberprzestępczością 
daje wiele różnych możliwości 
zachowania zasady, zgodnie z którą 
nielegalna działalność poza internetem w 
internecie także jest nielegalna, to jednak 
jednocześnie zagraża ochronie wolności 
obywatelskich, takich jak wolność 
wypowiedzi i zasada niedyskryminacji; 
podkreśla zatem, że należy zadbać o to, by 
algorytmy dotyczące sztucznej inteligencji 
były przejrzyste i wyjaśnialne oraz by 
istniała możliwość kontroli i weryfikacji 
przez człowieka oraz by zapewnić 
sprawiedliwość proceduralną, w tym 
prawo do odwołania, zwłaszcza w 
odniesieniu do decyzji podejmowanych w 
ramach prerogatyw władzy publicznej;

Or. en
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Poprawka 49
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że sztuczna inteligencja 
ma olbrzymi potencjał w walce z 
przestępczością, treściami 
terrorystycznymi online oraz 
cyberprzestępczością; uważa, iż w każdym 
z tych przypadków należy mieć pewność, 
że jej użytkowanie nie będzie prowadziło 
do nieuzasadnionego usuwania lub 
blokowania treści, a tym samym do 
cenzury i dyskryminacji poglądów w sieci;

3. zauważa potencjał sztucznej 
inteligencji w walce z przestępczością, w 
tym cyberprzestępczością; w tym zakresie 
podkreśla znaczenie swobodnego i 
otwartego dostępu do internetu jako 
narzędzia wspomagającego emancypację, 
szczególnie przydatnego pod względem 
ujawniania i zwalczania dyskryminacji ze 
względu na płeć i molestowania 
seksualnego, rasizmu, zarówno na 
poziomie indywidualnym, jak i 
strukturalnym, a także narzędzia 
sprzyjającego samospełnianiu się 
mniejszości seksualnych, kobiet i innych 
osób; uważa, iż w każdym z tych 
przypadków należy mieć pewność, że jej 
użytkowanie nie będzie prowadziło do 
nieuzasadnionego usuwania lub 
blokowania treści, a tym samym do 
ograniczania praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 50
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że sztuczna inteligencja 
ma olbrzymi potencjał w walce z 
przestępczością, treściami 
terrorystycznymi online oraz 
cyberprzestępczością; uważa, iż w każdym 
z tych przypadków należy mieć pewność, 
że jej użytkowanie nie będzie prowadziło 
do nieuzasadnionego usuwania lub 

3. zauważa, że sztuczna inteligencja 
ma olbrzymi potencjał w walce z 
przestępczością, taką jak pranie pieniędzy, 
finansowanie terroryzmu, treściami 
terrorystycznymi online oraz 
cyberprzestępczością; uważa, iż należy 
mieć pewność, że użytkowanie AI nie 
będzie prowadziło do nieuzasadnionego 
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blokowania treści, a tym samym do 
cenzury i dyskryminacji poglądów w sieci;

usuwania lub blokowania legalnych treści, 
a tym samym do cenzury i dyskryminacji 
poglądów w sieci; odnotowuje, że systemy 
cyberbezpieczeństwa oparte na AI mogą 
stanowić skuteczne normy bezpieczeństwa 
i przyczyniać się do rozwoju lepszych 
strategii w zakresie zapobiegania i 
naprawy;

Or. en

Poprawka 51
Roberta Metsola
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że sztuczna inteligencja 
ma olbrzymi potencjał w walce z 
przestępczością, treściami 
terrorystycznymi online oraz 
cyberprzestępczością; uważa, iż w każdym 
z tych przypadków należy mieć pewność, 
że jej użytkowanie nie będzie prowadziło 
do nieuzasadnionego usuwania lub 
blokowania treści, a tym samym do 
cenzury i dyskryminacji poglądów w sieci;

3. zauważa, że sztuczna inteligencja 
ma olbrzymi potencjał w walce z 
przestępczością, treściami 
terrorystycznymi online oraz 
cyberprzestępczością; wzywa Parlament i 
Radę do zakończenia negocjacji 
dotyczących rozporządzenia w sprawie 
treści terrorystycznych online; uważa, iż w 
każdym z tych przypadków należy mieć 
pewność, że jej użytkowanie nie będzie 
prowadziło do nieuzasadnionego usuwania 
lub blokowania treści, a tym samym do 
cenzury i dyskryminacji poglądów w sieci, 
chyba że dotyczy to internetowych treści 
niezgodnych z prawem;

Or. en

Poprawka 52
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że sztuczna inteligencja 
ma olbrzymi potencjał w walce z 
przestępczością, treściami 
terrorystycznymi online oraz 
cyberprzestępczością; uważa, iż w każdym 
z tych przypadków należy mieć pewność, 
że jej użytkowanie nie będzie prowadziło 
do nieuzasadnionego usuwania lub 
blokowania treści, a tym samym do 
cenzury i dyskryminacji poglądów w sieci;

3. podkreśla, że opracowanie i 
funkcjonowanie sztucznej inteligencji 
powinno przebiegać z poszanowaniem 
godności, praw i wolności człowieka oraz 
różnorodności kulturowej, a systemy AI 
należy opracowywać i obsługiwać w 
sposób bezstronny i niedyskryminacyjny;

Or. en

Poprawka 53
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że sztuczna inteligencja 
ma olbrzymi potencjał w walce z 
przestępczością, treściami 
terrorystycznymi online oraz 
cyberprzestępczością; uważa, iż w każdym 
z tych przypadków należy mieć pewność, 
że jej użytkowanie nie będzie prowadziło 
do nieuzasadnionego usuwania lub 
blokowania treści, a tym samym do 
cenzury i dyskryminacji poglądów w sieci;

3. zauważa, że sztuczna inteligencja 
może pomóc w walce z przestępczością, 
treściami terrorystycznymi online oraz 
cyberprzestępczością; uważa, iż w każdym 
z tych przypadków należy mieć pewność, 
że jej użytkowanie nie będzie prowadziło 
do nadużyć, dyskryminacji, pogwałcenia 
praw podstawowych lub nieuzasadnionego 
usuwania lub blokowania treści, a tym 
samym do cenzury i dyskryminacji 
poglądów w sieci;

Or. en

Poprawka 54
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że sztuczna inteligencja 
jest wykorzystywana do manipulowania 
twarzą, głosem i wyglądem przedstawianej 
osoby, a powstałe w ten sposób materiały 
często określa się mianem deepfake; 
odnotowuje, że technika ta może być 
wykorzystywana do celów propagowania 
terroryzmu i innych niezgodnych z 
prawem poglądów, a także do 
rozpowszechniania dezinformacji; zwraca 
się w związku z tym do Komisji o 
wprowadzenie obowiązku, zgodnie z 
którym wszystkie materiały typu deepfake 
lub wszelkie inne realistycznie wykonane 
syntetyczne materiały wideo będą musiały 
zawierać informację, że nie są one 
oryginalne, oraz ścisłych ograniczeń 
dotyczących ich wykorzystania do celów 
wyborczych, a także o ścisłe 
egzekwowanie takich zasad;

Or. en

Poprawka 55
Emil Radev
Roberta Metsola

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że sztuczna inteligencja 
może przyczyniać się do rozwoju 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości również w zakresie 
zarządzania wspólnymi granicami;

Or. en

Poprawka 56
Emil Radev
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Roberta Metsola

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że sztuczna inteligencja 
może przyczyniać się do rozwoju 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości również w zakresie 
zarządzania wspólnymi granicami;

Or. en

Poprawka 57
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie ochrony 
danych osobowych i prywatności; 
obserwuje szybki rozwój zastosowań 
sztucznej inteligencji w celu 
rozpoznawania unikalnych elementów 
charakterystycznych, takich jak rysy i 
mimika twarzy, ruchy ciała czy postawa; 
ostrzega przed naruszeniami prywatności, 
zasady niedyskryminacji i ochrony danych 
osobowych podczas wykorzystywania 
zastosowań oferujących funkcję 
automatycznego rozpoznawania; wzywa 
Komisję do rozważenia wprowadzenia 
bezwzględnego zakazu stosowania 
systemów rozpoznawania twarzy w 
przestrzeni publicznej oraz w placówkach 
edukacyjnych i zdrowotnych, oraz 
moratorium na wdrażanie systemów 
rozpoznawania twarzy stosowanych przez 
organy ścigania w przestrzeniach 
częściowo publicznych, takich jak porty 
lotnicze, do czasu, w którym standardy 
techniczne będzie można uznać za w pełni 
zgodne z prawami podstawowymi, 
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uzyskiwane wyniki będą miały charakter 
niedyskryminacyjny, a obywatele zyskają 
przekonanie co do konieczności i 
proporcjonalności procesu wdrażania 
takich technologii;

Or. en

Poprawka 58
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że ludzie powinni mieć 
prawo dostępu do swoich danych 
znajdujących się w systemach opartych na 
AI, prawo do zarządzania takimi danymi i 
ich kontroli, oraz podkreśla, że takie 
osoby powinny mieć dostęp do informacji 
na temat rodzaju danych rejestrowanych 
przez dany system, okresu ich 
przechowywania oraz osób, które mają 
wgląd w takie dane;

Or. en

Poprawka 59
Roberta Metsola
Kris Peeters

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka; 
podkreśla, że sztuczna inteligencja w 
systemie wymiaru sprawiedliwości 
powinna być stosowana w celu 
usprawnienia procesu analizy i zbierania 

4. podkreśla, że każde działanie z 
wykorzystaniem sztucznej inteligencji w 
środowisku wysokiego ryzyka musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka; wzywa 
Komisję do ustanowienia wyraźnego 
zestawu kryteriów na potrzeby określenia 
poszczególnych poziomów ryzyka 
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danych oraz ochrony osób 
pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

związanego ze środowiskami, dla których 
opracowuje się technologie z zakresu 
sztucznej inteligencji i w których takie 
technologie są wdrażane, uwzględniając 
obowiązujące przepisy UE; wskazuje, że 
nadzór sprawowany przez człowieka 
również jest obarczony ryzykiem błędu, a 
w ramach ogólnego projektu systemów AI 
należy uwzględnić także wyraźne wytyczne 
dotyczące kontroli i nadzoru 
sprawowanych przez człowieka; podkreśla, 
że sztuczna inteligencja w systemie 
wymiaru sprawiedliwości powinna być 
stosowana w celu usprawnienia procesu 
analizy i zbierania danych oraz ochrony 
osób pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

Or. en

Poprawka 60
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka; 
podkreśla, że sztuczna inteligencja w 
systemie wymiaru sprawiedliwości 
powinna być stosowana w celu 
usprawnienia procesu analizy i zbierania 
danych oraz ochrony osób 
pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka przez 
cały cykl życia takiego działania, a osoby 
ponoszące odpowiedzialność prawną za 
każdą decyzję muszą być łatwe do 
zidentyfikowania, w szczególności w 
kontekście śmiercionośnej broni 
autonomicznej; w tym zakresie 
przypomina swoje stanowisko w sprawie 
zakazu prowadzenia badań, produkcji i 
użycia w pełni autonomicznych systemów 
uzbrojenia w celu uniknięcia wszelkiego 
wyścigu zbrojeń z wykorzystaniem AI 
powodującego destabilizację; z 
przykrością stwierdza, że nie obowiązują 
żadne wyraźne konwencje na forum 
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globalnym dotyczące użycia takiej broni;
podkreśla, że sztuczna inteligencja w 
ramach wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach cywilnych mogłaby być 
stosowana w celu usprawnienia procesu 
analizy danych oraz ochrony osób 
pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

Or. en

Poprawka 61
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka; 
podkreśla, że sztuczna inteligencja w 
systemie wymiaru sprawiedliwości 
powinna być stosowana w celu 
usprawnienia procesu analizy i zbierania 
danych oraz ochrony osób 
pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka i w razie 
potrzeby zawsze musi istnieć możliwość 
przejęcia kontroli przez człowieka, 
szczególnie w przypadku wykorzystania AI 
do celów wojskowych; przypomina, że na 
ludziach zawsze spoczywa ostateczna 
odpowiedzialność za podejmowanie 
decyzji, które wiążą się z zagrożeniami dla 
osiągnięcia celów interesu publicznego; 
podkreśla, że sztuczna inteligencja w 
systemie wymiaru sprawiedliwości 
powinna być stosowana w celu 
usprawnienia procesu analizy i zbierania 
danych oraz ochrony osób 
pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

Or. en
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Poprawka 62
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka; 
podkreśla, że sztuczna inteligencja w 
systemie wymiaru sprawiedliwości 
powinna być stosowana w celu 
usprawnienia procesu analizy i zbierania 
danych oraz ochrony osób 
pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka i w razie 
potrzeby zawsze musi istnieć możliwość 
przejęcia kontroli przez człowieka, 
szczególnie w przypadku wykorzystania AI 
do celów wojskowych; przypomina, że na 
ludziach zawsze spoczywa ostateczna 
odpowiedzialność za podejmowanie 
decyzji, które wiążą się z zagrożeniami dla 
osiągnięcia celów interesu publicznego; 
podkreśla, że sztuczna inteligencja w 
systemie wymiaru sprawiedliwości 
powinna być stosowana w celu 
usprawnienia procesu analizy i zbierania 
danych oraz ochrony osób 
pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

Or. en

Poprawka 63
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka; 
podkreśla, że sztuczna inteligencja w 
systemie wymiaru sprawiedliwości 
powinna być stosowana w celu 

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka; 
podkreśla, że sztuczna inteligencja w 
systemie wymiaru sprawiedliwości nie 
może zastąpić człowieka w kwestii 
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usprawnienia procesu analizy i zbierania 
danych oraz ochrony osób 
pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

wydawania wyroków czy też 
podejmowania jakichkolwiek decyzji; 
zaleca zachowanie najwyższej ostrożności 
i ścisłej kontroli cywilnej nad siłami 
zbrojnymi pod względem wykorzystania 
sztucznej inteligencji przy podejmowaniu 
decyzji związanych z podstawowymi 
prawami i wolnościami lub uzyskiwaniu 
informacji na potrzeby takich decyzji;

Or. en

Poprawka 64
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka; 
podkreśla, że sztuczna inteligencja w 
systemie wymiaru sprawiedliwości 
powinna być stosowana w celu 
usprawnienia procesu analizy i zbierania 
danych oraz ochrony osób 
pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod kontrolą człowieka; 
podkreśla, że wykorzystanie sztucznej 
inteligencji w systemie wymiaru 
sprawiedliwości powinno stanowić 
przedmiot analizy w ramach badań i 
rozwoju, którym powinna towarzyszyć 
ocena skutków, w szczególności pod 
względem zabezpieczeń w zakresie 
sprawiedliwości proceduralnej oraz 
ochrony przed stronniczością i 
dyskryminacją, z zastosowaniem zasady 
ostrożności;

Or. en

Poprawka 65
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka; 
podkreśla, że sztuczna inteligencja w 
systemie wymiaru sprawiedliwości 
powinna być stosowana w celu 
usprawnienia procesu analizy i zbierania 
danych oraz ochrony osób 
pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

4. podkreśla, że każde działanie 
sztucznej inteligencji musi zawsze 
pozostać pod nadzorem człowieka i zawsze 
musi istnieć możliwość interwencji 
człowieka; podkreśla, że sztuczna 
inteligencja w systemie wymiaru 
sprawiedliwości powinna być stosowana w 
celu usprawnienia procesu analizy i 
zbierania danych oraz ochrony osób 
pokrzywdzonych, nie można jednak 
zastąpić człowieka w kwestii wydawania 
wyroków czy też podejmowania 
jakichkolwiek decyzji;

Or. en

Poprawka 66
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do zapewnienia 
wyjaśnialnych algorytmów, przejrzystości 
i nadzoru regulacyjnego w zakresie 
wykorzystywania sztucznej inteligencji 
przez organy publiczne oraz do 
przeprowadzania ocen skutków przed 
wdrożeniem narzędzi opartych na 
technologiach z zakresu sztucznej 
inteligencji przez władze państwowe, a 
także podkreśla znaczenie weryfikacji 
sposobu, w jaki technologie z zakresu 
sztucznej inteligencji wdrożone w 
środowisku wysokiego ryzyka podjęły 
daną decyzję lub wydały dane polecenie; 
przypomina, że na ludziach zawsze 
spoczywa ostateczna odpowiedzialność za 
podejmowanie decyzji;
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Or. en

Poprawka 67
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa za konieczne stworzenie 
jasnego i sprawiedliwego 
międzynarodowego systemu 
przypisywania odpowiedzialności prawnej 
za negatywne konsekwencje spowodowane 
przez te zaawansowane technologie 
cyfrowe; podkreśla, że głównym celem 
musi być zapobieganie takim 
konsekwencjom; wzywa zatem do 
konsekwentnego stosowania zasady 
ostrożności w odniesieniu do wszystkich 
zastosowań AI w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 68
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina znaczenie zasad 
zarządzania, przejrzystości, bezstronności, 
odpowiedzialności, sprawiedliwości i 
rzetelności intelektualnej w zakresie 
wykorzystania AI w wymiarze 
sprawiedliwości w sprawach karnych;

Or. en
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Poprawka 69
Emil Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
udostępniania w czytelny i łatwo dostępny 
sposób informacji dotyczących systemów 
AI wykorzystywanych w sektorze 
publicznym;

Or. en

Poprawka 70
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że każda niekorzystna 
decyzja wydana w odniesieniu do danej 
osoby fizycznej wyłącznie w wyniku 
automatycznego przetwarzania danych, w 
tym na podstawie profilowania, która to 
decyzja ma niekorzystny skutek prawny 
dla danej osoby, której dane dotyczą, lub 
znaczny wpływ na taką osobę, jest 
zakazana na mocy prawa Unii, chyba że 
została zatwierdzona na mocy prawa Unii 
lub prawa państwa członkowskiego, w 
którym przewidziano przynajmniej prawo 
do interwencji człowieka; przypomina, że 
decyzje podejmowane w ramach 
wykonania władzy państwa to niemal 
zawsze decyzje, które ze względu na swój 
wykonawczy charakter mają skutek 
prawny dla danej osoby; wzywa Komisję, 
Europejską Radę Ochrony Danych oraz 
pozostałe niezależne organy nadzorcze do 
wydania wytycznych, zaleceń i najlepszych 
praktyk w celu dalszego określenia 
kryteriów i warunków podejmowania 
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decyzji na podstawie profilowania i 
wykorzystania AI w ramach wykonywania 
władzy państwa, a także do podjęcia 
działania na forum międzynarodowym w 
celu opracowania międzynarodowych ram 
prawnych;

Or. en

Poprawka 71
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. jest głęboko zaniepokojony 
istnieniem technologii deepfake, które 
umożliwiają tworzenie coraz bardziej 
realistycznych sfałszowanych zdjęć oraz 
nagrań audio i wideo, które mogą być 
wykorzystywane do szantażowania, 
rozpowszechniania nieprawdziwych 
informacji, ograniczania zaufania 
publicznego i wpływania na debatę 
publiczną; podkreśla, że AI umożliwia 
również kompleksowe profilowanie 
zachowania na podstawie śladu cyfrowego 
zostawionego przez daną osobę, które to 
profilowanie może również posłużyć do 
ukierunkowanych działań mających 
wpływać na zachowanie lub do szantażu; 
obie praktyki mogą potencjalnie 
powodować destabilizację państw poprzez 
szerzenie dezinformacji i wpływanie na 
wybory; wzywa do przeprowadzenia 
odpowiednich badań w tym zakresie w 
celu zapewnienia, aby technologie 
zapobiegające takim praktykom 
dotrzymywały kroku wykorzystaniu AI w 
złej wierze;

Or. en
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Poprawka 72
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina, że należy przestrzegać 
zasady proporcjonalności i wyjaśnić 
kwestie związku przyczynowego i 
odpowiedzialności, aby określić, w jakim 
stopniu państwo jako podmiot prawa 
międzynarodowego publicznego, ale także 
wykonując swoje uprawnienia, może 
faktycznie przenieść te uprawnienia do 
systemów opartych na AI, które posiadają 
pewną autonomię;

Or. en

Poprawka 73
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa do zakazania 
automatycznego wydawania decyzji 
prawnych lub administracyjnych, które 
nie podlegają odwołaniu; podkreśla, że w 
kontekście wykonywania władzy państwa 
ostateczną decyzję musi zawsze 
podejmować człowiek, którego można 
pociągnąć do odpowiedzialności za 
podjęte decyzje; decyzja ta musi również 
uwzględniać możliwość skorzystania ze 
środka odwoławczego; wskazuje jednak 
na ryzyko związane z podejmowaniem 
decyzji przez człowieka wyłącznie na 
podstawie danych, profili i zaleceń 
generowanych przez maszyny;

Or. en
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Poprawka 74
Emil Radev

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. pilnie wzywa państwa 
członkowskie do dokonania oceny ryzyka 
związanego z technologiami opartymi na 
AI przed automatyzacją działań 
związanych z wykonywaniem władzy 
państwa, zwłaszcza w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości; wzywa państwa 
członkowskie do rozważenia potrzeby 
zapewnienia zabezpieczeń, takich jak 
nadzór wykwalifikowanych osób 
wykonujących dany zawód i stosowanie 
zasad etyki zawodowej;

Or. en

Poprawka 75
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. przypomina i w pełni popiera 
swoją rezolucją z dnia 12 września 2018 r. 
w sprawie broni autonomicznej; podkreśla 
pilną potrzebę zakazania autonomicznych 
systemów uzbrojenia, nad którymi 
człowiek nie sprawuje istotnej kontroli ani 
istotnego nadzoru, zarówno na szczeblu 
unijnym, jak i międzynarodowym; wzywa 
UE do podjęcia bezzwłocznego działania i 
przyjęcia wspólnego stanowiska w tym 
zakresie oraz do rozpoczęcia negocjacji na 
szczeblu międzynarodowym prowadzących 
do zakazania autonomicznych 
śmiercionośnych systemów uzbrojenia;
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Or. en

Poprawka 76
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. podkreśla rolę bezpieczeństwa 
informatycznego zarówno jako narzędzia, 
jak i celu ataków wymierzonych w 
infrastrukturę cywilną i wojskową ze 
strony podmiotów prywatnych i 
państwowych; podkreśla fakt, że coraz 
bardziej zacierają się granice między 
prywatnymi i państwowymi sprawcami 
ataków, i nadal bardzo trudno jest ustalić 
osobę sprawcy oraz powody ataku; a także 
wzywa do zachowania ostrożności i 
powściągliwości, gdyż ze względu na 
charakter systemów informatycznych 
istnieje bardzo duży potencjał 
zaciemniania kodu i fałszowania 
dowodów; wzywa do przeprowadzenia 
przeglądu międzynarodowych koncepcji 
odpowiedzialności państwa w kontekście 
nowych technologii; odnotowuje w tym 
zakresie znaczenie współpracy 
międzynarodowej oraz publikacji i 
wymiany informacji na temat słabych 
punktów i środków zaradczych (poprawki 
i aktualizacje); dodatkowo odnotowuje 
podwójne zastosowanie systemów 
informatycznych w tym zakresie oraz 
wzywa do skutecznego uregulowania 
m.in. zastosowań sztucznej inteligencji;

Or. en

Poprawka 77
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, iż sytuacja związana z 
COVID-19 sprawia, że rządy znalazły się 
pod dużą presją swoich obywateli, aby 
skutecznie chronić ich zdrowie; uważa, że 
stosowanie sztucznej inteligencji może w 
znacznej mierze pomóc w walce z 
globalną pandemią.

skreśla się

Or. en

Poprawka 78
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, iż sytuacja związana z 
COVID-19 sprawia, że rządy znalazły się 
pod dużą presją swoich obywateli, aby 
skutecznie chronić ich zdrowie; uważa, że 
stosowanie sztucznej inteligencji może w 
znacznej mierze pomóc w walce z 
globalną pandemią.

skreśla się

Or. en

Poprawka 79
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, iż sytuacja związana z 
COVID-19 sprawia, że rządy znalazły się 
pod dużą presją swoich obywateli, aby 

5. stwierdza, iż sytuacja związana z 
COVID-19 sprawia, że rządy znalazły się 
pod dużą presją swoich obywateli, aby 
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skutecznie chronić ich zdrowie; uważa, że 
stosowanie sztucznej inteligencji może w 
znacznej mierze pomóc w walce z globalną 
pandemią.

skutecznie chronić ich zdrowie; uważa, że 
stosowanie sztucznej inteligencji może 
pomóc w walce z globalną pandemią; 
zwraca jednak uwagę na zagrożenia 
związane z wykorzystaniem 
nieodpowiednich systemów AI przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
zdrowia publicznego oraz uważa, że 
podstawą wdrożenia AI do takich celów 
muszą być dowody naukowe; zaleca, aby 
decyzje dotyczące zdrowia publicznego 
związane z pandemią podejmowano na 
podstawie całościowego podejścia 
epidemiologicznego, a nie na podstawie 
zautomatyzowanej analizy;

Or. en

Poprawka 80
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, iż sytuacja związana z 
COVID-19 sprawia, że rządy znalazły się 
pod dużą presją swoich obywateli, aby 
skutecznie chronić ich zdrowie; uważa, że 
stosowanie sztucznej inteligencji może w 
znacznej mierze pomóc w walce z globalną 
pandemią.

5. stwierdza, iż sytuacja związana z 
COVID-19 sprawia, że rządy i władze 
państwowe znalazły się pod dużą presją 
swoich obywateli, aby skutecznie chronić 
ich zdrowie; uważa, że stosowanie 
sztucznej inteligencji może w znacznej 
mierze pomóc w walce z globalną 
pandemią;

Or. en

Poprawka 81
Klára Dobrev

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, iż sytuacja związana z 
COVID-19 sprawia, że rządy znalazły się 
pod dużą presją swoich obywateli, aby 
skutecznie chronić ich zdrowie; uważa, że 
stosowanie sztucznej inteligencji może w 
znacznej mierze pomóc w walce z 
globalną pandemią.

5. stwierdza, iż sytuacja związana z 
COVID-19 sprawia, że rządy znalazły się 
pod dużą presją swoich obywateli, aby 
skutecznie chronić ich zdrowie; uważa 
jednak, że stosowanie wszelkich aplikacji 
służących do ustalania kontaktów 
zakaźnych powinno mieć charakter 
dobrowolny, a gromadzone dane powinny 
być anonimowe;

Or. en

Poprawka 82
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza, iż sytuacja związana z 
COVID-19 sprawia, że rządy znalazły się 
pod dużą presją swoich obywateli, aby 
skutecznie chronić ich zdrowie; uważa, że 
stosowanie sztucznej inteligencji może w 
znacznej mierze pomóc w walce z globalną 
pandemią.

5. stwierdza w kontekście pandemii 
COVID-19, że rządy są odpowiedzialne za 
skuteczne zapewnienie obywatelom i 
rezydentom ochrony ich zdrowia i dostępu 
do opieki; uznaje potencjał sztucznej 
inteligencji w zwalczaniu zagrożeń 
zdrowia i walce z globalną pandemią;

Or. en


