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Amendamentul 1
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere articolele 2 și 3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE),

Or. en

Amendamentul 2
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 2 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere articolele 10, 19, 21 și 
167 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE),

Or. en

Amendamentul 3
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 3 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere dreptul de a adresa 
petiții, consacrat la articolele 20 și 227 din 
TFUE și la articolul 44 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE (CDFUE),

Or. en
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Amendamentul 4
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 4 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere articolele 21 și 22 din 
CDFUE,

Or. en

Amendamentul 5
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 5 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere preambulul la TUE,

Or. en

Amendamentul 6
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 6 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Convenția-cadru a 
Consiliului Europei pentru protecția 
minorităților naționale, Protocolul nr. 12 
la Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale și 
Carta europeană a limbilor regionale sau 
minoritare,

Or. en
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Amendamentul 7
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 7 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Directiva 2000/43/CE a 
Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire 
de rasă sau origine etnică1a (Directiva 
privind egalitatea rasială),
1a JO L 180, 19.7.2000, p. 22.

Or. en

Amendamentul 8
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 8 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Directiva 2000/78/CE a 
Consiliului din 27 noiembrie 2000 de 
creare a unui cadru general în favoarea 
egalității de tratament în ceea ce privește 
încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă1a (Directiva privind egalitatea de 
tratament în ceea ce privește încadrarea 
în muncă și ocuparea forței de muncă),
1a JO L 303, 2.12.2000, p. 16.

Or. en

Amendamentul 9
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 9 (nouă)
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Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor)1a (RGPD) și Directiva 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului1b,
1a JO L 119, 4.5.2016, p. 1.
1b JO L 119, 4.5.2016, p. 89

Or. en

Amendamentul 10
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 10 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 11 decembrie 2019 către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind Pactul verde european,

Or. en



AM\1209390RO.docx 7/48 PE654.068v01-00

RO

Amendamentul 11
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 11 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 16 
februarie 2017 conținând recomandări 
adresate Comisiei referitoare la normele 
de drept civil privind robotica1a,
1a JO C 252, 18.7.2018, p. 239.

Or. en

Amendamentul 12
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 12 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Recomandarea 
Consiliului OCDE referitoare la 
inteligența artificială, adoptată la 22 mai 
2019,

Or. en

Amendamentul 13
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Referirea 13 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 12 
septembrie 2018 referitoare la sistemele 
de arme autonome1a,
1a Rezoluția Parlamentului European din 
12 septembrie 2018 referitoare la 
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sistemele de arme autonome 
(2018/2752(RSP)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2018-0341_RO.html

Or. en

Amendamentul 14
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât dezvoltarea și proiectarea așa-
numitei „inteligențe artificiale”, a 
roboticii și a tehnologiilor conexe sunt 
efectuate de oameni, iar alegerile lor 
determină potențialul tehnologiei de a 
aduce beneficii societății;

Or. en

Amendamentul 15
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât orientările în materie de etică, 
precum principiile adoptate de Grupul de 
experți la nivel înalt privind inteligența 
artificială, oferă un bun punct de plecare, 
dar nu sunt suficiente pentru a asigura 
faptul că întreprinderile adoptă o 
conduită loială și garantează protecția 
eficace a persoanelor;

Or. en
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Amendamentul 16
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște potențialul semnificativ 
oferit de utilizarea și dezvoltarea 
inteligenței artificiale ca o oportunitate 
pentru o dezvoltare economică mai rapidă 
în UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 17
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște potențialul semnificativ 
oferit de utilizarea și dezvoltarea 
inteligenței artificiale ca o oportunitate 
pentru o dezvoltare economică mai rapidă 
în UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște potențialul semnificativ 
oferit de utilizarea și dezvoltarea 
inteligenței artificiale ca o oportunitate 

1. subliniază că utilizarea inteligenței 
artificiale trebuie să respecte pe deplin 
drepturile, libertățile și valorile 
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pentru o dezvoltare economică mai rapidă 
în UE;

fundamentale, viața privată, protecția 
datelor cu caracter personal, 
nediscriminarea și libertatea de exprimare 
și de informare, consacrate în tratatele UE 
și în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene; invită, în acest sens, 
Comisia să introducă obligația de 
transparență și explicabilitate a 
aplicațiilor bazate pe IA, sancțiuni în 
cazul în care aceste obligații nu sunt 
respectate, necesitatea intervenției umane, 
precum și alte măsuri, cum ar fi 
auditurile independente și testele de 
rezistență specifice pentru a acorda 
asistență și a asigura respectarea 
normelor; aceste audituri independente ar 
trebui realizate anual, prin analogie cu 
sectorul financiar, pentru a examina dacă 
aplicațiile utilizate bazate pe IA și 
sistemul de control și echilibru sunt în 
concordanță cu criteriile definite și sunt 
monitorizate de o autoritate independentă 
care dispune de competențe de 
supraveghere suficiente;

Or. en

Amendamentul 19
Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște potențialul semnificativ 
oferit de utilizarea și dezvoltarea 
inteligenței artificiale ca o oportunitate 
pentru o dezvoltare economică mai rapidă 
în UE;

1. recunoaște potențialul semnificativ 
oferit de utilizarea și dezvoltarea 
inteligenței artificiale ca o oportunitate 
pentru o dezvoltare economică mai rapidă 
în UE; subliniază, cu toate acestea, că, 
pentru a valorifica aceste oportunități, UE 
ar trebui să adopte un cadru juridic 
adecvat pentru a atenua riscurile, a 
asigura utilizarea sa etică și a preveni 
utilizarea acestuia în scopuri rău 
intenționate; un astfel de cadru ar trebui 
să stabilească în mod clar regimurile 
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adecvate de răspundere, de 
responsabilitate, de securitate și de 
trasabilitate;

Or. en

Amendamentul 20
Emil Radev

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște potențialul semnificativ 
oferit de utilizarea și dezvoltarea 
inteligenței artificiale ca o oportunitate 
pentru o dezvoltare economică mai rapidă 
în UE;

1. recunoaște potențialul semnificativ 
oferit de utilizarea și dezvoltarea 
inteligenței artificiale ca o oportunitate de 
a întări securitatea continentului nostru și 
a cetățenilor săi, precum și pentru o 
dezvoltare economică mai rapidă în UE; 
atrage atenția asupra faptului că multe 
state membre utilizează inteligența 
artificială în domeniul militar și 
subliniază că este important ca UE să 
joace un rol important și adecvat în 
viitoarele dezbateri internaționale pe 
această temă;

Or. en

Amendamentul 21
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaște potențialul semnificativ 
oferit de utilizarea și dezvoltarea 
inteligenței artificiale ca o oportunitate 
pentru o dezvoltare economică mai rapidă 

1. recunoaște potențialul semnificativ 
oferit de dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea inteligenței artificiale ca o 
oportunitate pentru o dezvoltare economică 
mai rapidă în UE și un nivel mai ridicat de 
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în UE; securitate atât în cadril UE, cât și în 
relațiile sale externe;

Or. en

Amendamentul 22
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că Parlamentul 
European a solicitat deja de două ori 
(2014 și 2018) interzicerea armelor 
autonome (letale);

Or. en

Amendamentul 23
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. remarcă progresele în materie de 
reglementare înregistrate în unele state 
membre; subliniază importanța unei 
abordări europene comune;

Or. en

Amendamentul 24
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis
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Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. evidențiază că sistemele de arme 
autonome letale (LAWS) pot să schimbe 
din temelii modul de desfășurare a 
războaielor, să accelereze în mod 
dramatic viteza și frecvența 
interacțiunilor militare ostile și să 
declanșeze curse ale înarmării fără 
precedent; pune în evidență, de asemenea, 
faptul că utilizarea LAWS pune semne de 
întrebare fundamentale de ordin etic și 
juridic privind controlul uman, mai ales 
în ce privește funcțiile de importanță 
critică, precum identificarea și atacarea 
țintelor; subliniază faptul că utilizarea 
LAWS ridică semne de întrebări esențiale 
cu privire la aplicabilitatea dreptului 
internațional al drepturilor omului și a 
dreptului internațional umanitar în ceea 
ce privește viitoarele acțiuni militare;

Or. en

Amendamentul 25
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. ia act de preocupări privind faptul 
că inteligența artificială, atunci când este 
concepută și dezvoltată în mod 
necorespunzător, poate duce la 
prejudecăți și la discriminare; se 
angajează să găsească soluții de 
reglementare și de politici pentru a 
asigura că utilizarea tehnologiilor 
existente și emergente nu duce la 
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discriminare, ci, mai degrabă, la 
eliminarea acesteia; 

Or. en

Amendamentul 26
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. reamintește scrisoarea deschisă, 
din august 2017, a celor 116 fondatori ai 
unor întreprinderi de vârf din domeniul 
roboticii și inteligenței artificiale adresată 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind interzicerea anumitor tipuri de 
arme convenționale, în care se afirmă că 
„armele autonome letale amenință să 
devină a treia revoluție în război... [ceea 
ce] [...] va permite desfășurarea de 
conflicte armate la o scară fără precedent 
și cu un ritm mai rapid, care va depăși 
capacitatea de înțelegere a oamenilor” și 
a avertizat că „odată ce cutia Pandorei 
este deschisă, va fi greu de închis”1a;
1a 
https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//op
en.pdf

Or. en

Amendamentul 27
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază importanța instruirii 
personalului civil și militar în Planul 
coordonat revizuit privind inteligența 
artificială, de asemenea în strânsă 
cooperare cu statele membre, în ceea ce 
privește implementarea și utilizarea 
corespunzătoare a inteligenței artificiale, 
inclusiv în ceea ce privește identificarea 
precisă a devierilor de date în timpul 
învățării automate, pentru a evita 
discriminarea și prejudecățile în seturile 
de date;

Or. en

Amendamentul 28
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. reamintește Convenția privind 
armele chimice, care interzice 
producerea, stocarea și utilizarea armelor 
chimice și a precursorilor acestora; 
reamintește Convenția cu privire la 
interzicerea perfecționării, producției și 
stocării armelor bacteriologice (biologice) 
și cu toxine și la distrugerea lor; ia act de 
faptul că interdicțiile privind producerea 
și utilizarea unor întregi categorii de arme 
au precedente solide la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 29
Sergey Lagodinsky
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că utilizarea, crearea și 
gestionarea inteligenței artificiale trebuie 
să respecte drepturile, valorile și libertățile 
fundamentale consacrate în tratatele UE și 
în ideea care stă la baza creării Uniunii 
Europene; salută publicarea Cărții albe a 
Comisiei privind inteligența artificială și 
încurajează cercetarea mai aprofundată a 
utilizării inteligenței artificiale de către 
autoritățile de stat; subliniază că Uniunea 
Europeană trebuie să contribuie la crearea 
unui cadru juridic internațional pentru 
utilizarea IA, în special în contextul creării 
unui avantaj strategic pe care IA îl poate 
oferi;

2. subliniază că utilizarea, crearea și 
gestionarea inteligenței artificiale trebuie 
să respecte legislația UE, în concordanță 
cu Carta drepturilor fundamentale, 
tratatele UE și obiectivele și valorile, 
inclusiv, în special, combaterea 
discriminării pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și dreptul de acces la justiție, ale 
Uniunii Europene, precum și principiile 
generale ale Convenției europene a 
drepturilor omului;  salută publicarea 
Cărții albe a Comisiei privind inteligența 
artificială; observă că tehnologiile de IA 
permit automatizarea, la o scară fără 
precedent, a prelucrării informațiilor și a 
acțiunilor legate de informații, cum ar fi 
supravegherea în masă în domenii civile 
și militare, care reprezintă o amenințare 
la adresa drepturilor fundamentale și 
pregătește terenul pentru intervenția 
ilegală în suveranitatea de stat, astfel cum 
a arătat cazul Cambridge Analytica; 
solicită controlul activităților de 
supraveghere în masă în temeiul 
jurisdicției dreptului internațional și al 
standardelor de punere în aplicare; 
solicită interzicerea la nivel internațional 
a practicii, foarte intruzive, de evaluare a 
comportamentului social („social 
scoring”), ca încălcare a drepturilor 
omului; având în vedere hegemonia 
decizională și controlul anumitor actori 
privați asupra dezvoltării acestor 
tehnologii, solicită întărirea 
responsabilității acestor actori privați, în 
temeiul dreptului internațional; 
încurajează cercetarea mai aprofundată a 
utilizării inteligenței artificiale de către 
autoritățile de stat; subliniază că Uniunea 
Europeană trebuie să contribuie la 
reevaluarea cadrului juridic internațional 
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existent, precum și la crearea unui cadru 
juridic internațional pentru cercetarea și 
dezvoltarea, crearea, utilizarea, 
întreținerea și progresul IA, în special în 
contextul consolidării avantajelor pe care 
IA le poate oferi, contracarând și 
remediind orice riscuri potențiale, în 
special în ceea ce privește principiile 
integrității teritoriale, neintervenției și 
utilizării forței; invită Comisia să 
faciliteze cercetarea și discursul despre 
posibilitățile utilizării IA în măsurile de 
ajutor în caz de dezastre, de prevenire a 
crizelor și de menținere a păcii;

Or. en

Amendamentul 30
Emil Radev

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că utilizarea, crearea și 
gestionarea inteligenței artificiale trebuie 
să respecte drepturile, valorile și libertățile 
fundamentale consacrate în tratatele UE și 
în ideea care stă la baza creării Uniunii 
Europene; salută publicarea Cărții albe a 
Comisiei privind inteligența artificială și 
încurajează cercetarea mai aprofundată a 
utilizării inteligenței artificiale de către 
autoritățile de stat; subliniază că Uniunea 
Europeană trebuie să contribuie la crearea 
unui cadru juridic internațional pentru 
utilizarea IA, în special în contextul creării 
unui avantaj strategic pe care IA îl poate 
oferi;

2. subliniază că utilizarea, crearea și 
gestionarea inteligenței artificiale trebuie 
să respecte drepturile, valorile și libertățile 
fundamentale consacrate în tratatele UE, în 
Carta drepturilor fundamentale a UE și în 
ideea care stă la baza creării Uniunii 
Europene; subliniază necesitatea de a 
proteja și a promova principii precum 
democrația, statul de drept, principiul 
nediscriminării, diversitatea și 
independența mass-mediei etc., 
dezvoltând, implementând și utilizând 
inteligența artificială, robotica și 
tehnologiile conexe; salută publicarea 
Cărții albe a Comisiei privind inteligența 
artificială, cu toate acestea, ia act de faptul 
că Comisia nu include în aceasta 
utilizarea IA în scopuri militare; 
subliniază că Uniunea Europeană trebuie să 
contribuie la crearea unui cadru juridic 
internațional pentru utilizarea IA, în special 
în contextul consolidării avantajului 
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strategic pe care IA îl poate oferi: pentru a 
face acest lucru, UE are nevoie de un 
cadru comun care să abordeze toate 
aspectele utilizării IA, inclusiv, printre 
altele, aspectele militare;

Or. en

Amendamentul 31
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că utilizarea, crearea și 
gestionarea inteligenței artificiale trebuie 
să respecte drepturile, valorile și libertățile 
fundamentale consacrate în tratatele UE și 
în ideea care stă la baza creării Uniunii 
Europene; salută publicarea Cărții albe a 
Comisiei privind inteligența artificială și 
încurajează cercetarea mai aprofundată a 
utilizării inteligenței artificiale de către 
autoritățile de stat; subliniază că Uniunea 
Europeană trebuie să contribuie la crearea 
unui cadru juridic internațional pentru 
utilizarea IA, în special în contextul 
creării unui avantaj strategic pe care IA îl 
poate oferi;

2. subliniază faptul că utilizarea, 
crearea și gestionarea inteligenței artificiale 
trebuie să respecte drepturile, valorile și 
libertățile fundamentale consacrate în 
tratatele UE și în ideea care stă la baza 
creării Uniunii Europene; subliniază că 
Uniunea Europeană trebuie să contribuie la 
crearea unui cadru juridic internațional 
pentru utilizarea IA;

Or. en

Amendamentul 32
Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că utilizarea, crearea și 2. subliniază că utilizarea, crearea și 
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gestionarea inteligenței artificiale trebuie 
să respecte drepturile, valorile și libertățile 
fundamentale consacrate în tratatele UE și 
în ideea care stă la baza creării Uniunii 
Europene; salută publicarea Cărții albe a 
Comisiei privind inteligența artificială și 
încurajează cercetarea mai aprofundată a 
utilizării inteligenței artificiale de către 
autoritățile de stat; subliniază că Uniunea 
Europeană trebuie să contribuie la crearea 
unui cadru juridic internațional pentru 
utilizarea IA, în special în contextul creării 
unui avantaj strategic pe care IA îl poate 
oferi;

gestionarea inteligenței artificiale trebuie 
să respecte drepturile, valorile și libertățile 
fundamentale consacrate în tratatele UE, în 
Carta drepturilor fundamentale și în 
principiile care stau la baza creării Uniunii 
Europene; ia act de publicarea Cărții albe a 
Comisiei privind inteligența artificială și 
încurajează cercetarea mai aprofundată a 
utilizării inteligenței artificiale; subliniază 
că Uniunea Europeană trebuie să conducă 
acțiunile vizând crearea unui cadru juridic 
și etic internațional pentru utilizarea IA, 
bazate pe principiile drepturilor omului, 
în special în contextul utilizării militare a 
IA; solicită adoptarea de măsuri de 
întărire a încrederii și de diminuare a 
riscurilor cu actorii la nivel mondial în 
ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea 
IA militare;

Or. en

Amendamentul 33
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că utilizarea, crearea și 
gestionarea inteligenței artificiale trebuie 
să respecte drepturile, valorile și libertățile 
fundamentale consacrate în tratatele UE și 
în ideea care stă la baza creării Uniunii 
Europene; salută publicarea Cărții albe a 
Comisiei privind inteligența artificială și 
încurajează cercetarea mai aprofundată a 
utilizării inteligenței artificiale de către 
autoritățile de stat; subliniază că Uniunea 
Europeană trebuie să contribuie la crearea 
unui cadru juridic internațional pentru 
utilizarea IA, în special în contextul creării 
unui avantaj strategic pe care IA îl poate 
oferi;

2. subliniază că utilizarea, crearea și 
gestionarea inteligenței artificiale trebuie 
să respecte drepturile, valorile și libertățile 
fundamentale consacrate în tratatele UE și 
în ideea care stă la baza creării Uniunii 
Europene; salută publicarea Cărții albe a 
Comisiei privind inteligența artificială și 
încurajează cercetarea mai aprofundată a 
utilizării inteligenței artificiale de către 
autoritățile de stat și reținerea din partea 
tuturor statelor membre înainte de 
implementarea unor sisteme de 
inteligență artificială care pot constitui o 
amenințare la adresa drepturilor 
fundamentale din sectorul public; 
subliniază că Uniunea Europeană trebuie să 
contribuie la crearea unui cadru juridic 
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internațional pentru utilizarea IA, în special 
în contextul întăririi avantajului strategic 
pe care IA îl poate oferi;

Or. en

Amendamentul 34
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că utilizarea, crearea și 
gestionarea inteligenței artificiale trebuie 
să respecte drepturile, valorile și libertățile 
fundamentale consacrate în tratatele UE și 
în ideea care stă la baza creării Uniunii 
Europene; salută publicarea Cărții albe a 
Comisiei privind inteligența artificială și 
încurajează cercetarea mai aprofundată a 
utilizării inteligenței artificiale de către 
autoritățile de stat; subliniază că Uniunea 
Europeană trebuie să contribuie la crearea 
unui cadru juridic internațional pentru 
utilizarea IA, în special în contextul creării 
unui avantaj strategic pe care IA îl poate 
oferi;

2. subliniază că dezvoltarea, 
implementarea, utilizarea și gestionarea 
inteligenței artificiale trebuie să respecte 
drepturile, valorile și libertățile 
fundamentale consacrate în tratatele UE, 
îndeosebi principiile consacrate la 
articolul 2 din TUE și în ideea care stă la 
baza creării Uniunii Europene; salută 
publicarea Cărții albe a Comisiei privind 
inteligența artificială și încurajează 
cercetarea mai aprofundată a utilizării 
inteligenței artificiale de către autoritățile 
de stat și de către agențiile, organele și 
instituțiile Uniunii Europene; subliniază 
că Uniunea Europeană trebuie să contribuie 
la crearea unui cadru juridic internațional 
pentru utilizarea IA, în special în contextul 
consolidării și exploatării avantajului 
strategic pe care IA îl poate oferi;

Or. en

Amendamentul 35
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că utilizarea, crearea și 
gestionarea inteligenței artificiale trebuie 
să respecte drepturile, valorile și 
libertățile fundamentale consacrate în 
tratatele UE și în ideea care stă la baza 
creării Uniunii Europene; salută 
publicarea Cărții albe a Comisiei privind 
inteligența artificială și încurajează 
cercetarea mai aprofundată a utilizării 
inteligenței artificiale de către autoritățile 
de stat; subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să contribuie la crearea unui 
cadru juridic internațional pentru 
utilizarea IA, în special în contextul 
creării unui avantaj strategic pe care IA îl 
poate oferi;

2. evidențiază că dezvoltarea rapidă a 
IA necesită un cadru legislativ solid și 
adaptat exigențelor viitorului pentru a 
proteja datele cu caracter personal și 
confidențialitatea; subliniază, prin 
urmare, în acest sens, că toate aplicațiile 
bazate pe IA trebuie să respecte pe deplin 
legislația Uniunii în materie de protecție a 
datelor, și anume Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului (RGPD)1a și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice)1b, în prezent în curs de 
revizuire, precum și libertatea de 
exprimare și nediscriminarea;
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1);
1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor electronice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Or. en

Amendamentul 36
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz



PE654.068v01-00 22/48 AM\1209390RO.docx

RO

Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. îl invită pe Vicepreședintele 
Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate (VP/ÎR) să ia inițiativa de a 
îndemna toate statele să înregistreze fără 
întârziere progrese în negocierile la nivel 
mondial privind un regim de control al 
armelor în domeniul IA și să actualizeze 
toate instrumentele existente din tratat 
consacrate controlului armelor, 
dezarmării și neproliferării, astfel încât să 
se interzică dezvoltarea, utilizarea și 
proliferarea sistemelor de arme autonome 
bazate pe IA în război, indiferent de 
gradul de automatizare; solicită, de 
asemenea, VP/ÎR, statelor membre și 
Consiliului să elaboreze și să adopte de 
urgență o poziție comună care să interzică 
dezvoltarea, utilizarea și proliferarea 
sistemelor de arme autonome, indiferent 
de gradul de automatizare;

Or. en

Amendamentul 37
Emil Radev

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că aliații noștri într-un 
cadru național, din NATO sau din UE se 
află, la rândul lor, în procesul de 
integrare a IA în sistemele lor militare. 
consideră că interoperabilitatea cu aliații 
noștri trebuie menținută prin intermediul 
unor standarde comune, care sunt 
esențiale pentru desfășurarea 
operațiunilor de coaliție. în afară de 
aceasta, cooperarea în materie de IA ar 
trebui să fie integrată într-un cadru 
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european, care este singurul cadru 
pertinent pentru crearea reală a unor 
sinergii puternice, astfel cum se propune 
în strategia UE privind inteligența 
artificială;

Or. en

Amendamentul 38
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că IA poate duce la 
prejudecăți și, prin urmare, la diferite 
forme de discriminare, de exemplu, pe 
motive de gen, rasă, culoare, origine 
etnică sau socială, trăsături genetice, 
limbă, religie sau convingeri, opinii 
politice sau de altă natură, apartenența la 
o minoritate națională, proprietate, 
naștere, handicap, vârstă, orientare 
sexuală, exprimare de gen și caracteristici 
sexuale; în acest sens, reamintește că 
trebuie garantate drepturile tuturor și că 
nu ar trebui să fie permise inițiativele în 
domeniul IA care sunt discriminatorii în 
orice mod;

Or. en

Amendamentul 39
Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că este nevoie de 
un cadru strategic și de reglementare 
cuprinzător privind IA la nivelul UE în 
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domeniul securității și al apărării, care să 
se bazeze pe responsabilitate, să ne 
protejeze cetățenii, să mențină pacea, să 
prevină conflictele și să întărească 
securitatea internațională, care ar putea 
sta la baza normelor și standardelor 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 40
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. ia act de activitatea Grupului de 
experți guvernamentali al ONU privind 
sistemele autonome de arme letale 
(LAWS); invită ONU să intensifice 
eforturile de promovare a dialogului între 
toate părțile pertinente în vederea 
interzicerii urgente a dezvoltării, utilizării 
și proliferării tuturor sistemelor de arme 
autonome, indiferent de gradul de 
automatizare, fie în cadrul Convenției 
privind anumite arme convenționale, fie 
în cadrul unei noi convenții de interzicere 
a acestor arme; solicită accelerarea 
tuturor eforturilor multilaterale existente, 
astfel încât cadrele normative și de 
reglementare să nu fie depășite de 
dezvoltarea tehnologică și de noile metode 
de război;

Or. en

Amendamentul 41
Emil Radev

Proiect de aviz
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Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța luării în 
considerare a tuturor aspectelor IA, 
inclusiv a celor militare, în abordarea 
aspectelor juridice și etice din cadrul 
european privind IA;

Or. en

Amendamentul 42
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. având în vedere complexitatea 
sistemelor de arme bazate pe IA, 
subliniază faptul că emergența reprezintă 
o proprietate tipică a tehnologiilor IA, 
dificultatea fie de a defini, fie de a 
monitoriza „supravegherea umană 
semnificativă” a armelor autonome, în 
special în teatrul de război; subliniază 
faptul că negocierile îndelungate privind 
definirea și monitorizarea supravegherii 
umane semnificative a diferitelor grade de 
autonomie vor duce, în mod inevitabil, la 
o evoluție a tehnologiei care va depăși 
rapid reglementările și la implementarea 
unor arme autonome letale înainte de 
instituirea unui cadru de reglementare 
adecvat; insistă asupra faptului că 
principiul precauției necesită o interzicere 
imediată privind dezvoltarea și utilizarea 
tuturor armelor autonome, nu doar a 
armelor complet autonome;

Or. en
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Amendamentul 43
Emil Radev

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că este important să 
existe o acțiune la nivel european care să 
contribuie la promovarea investițiilor atât 
de necesare, a infrastructurii de date, a 
cercetării și a normelor etice comune; 
încurajează cercetarea mai aprofundată a 
utilizării inteligenței artificiale de către 
autoritățile de stat;

Or. en

Amendamentul 44
Emil Radev
Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. subliniază faptul că instrumentele 
algoritmice bazate pe date prelucrează 
rapid volume mari de date, extrag modele 
din datele pe care altfel oamenii nu le pot 
detecta și fac previziuni fiabile; 
prelucrarea, partajarea și utilizarea 
acestor date, precum și accesul la acestea 
trebuie să fie reglementate în 
conformitate cu cerințele de calitate, 
integritate, transparență, securitate, 
confidențialitate și control; subliniază că 
dezvoltarea, implementarea și utilizarea 
inteligenței artificiale, a roboticii și a 
tehnologiilor conexe trebuie să respecte 
cadrul juridic al UE privind protecția 
datelor și a vieții private pentru a spori 
siguranța și încrederea cetățenilor în 
aceste tehnologii;
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Or. en

Amendamentul 45
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. solicită încetarea tuturor 
cercetărilor privind automatizarea 
treptată a sistemelor de arme; regretă 
„cursa înarmării” prin inteligență 
artificială și solicită să i se pună capăt;

Or. en

Amendamentul 46
Emil Radev
Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. consideră că inteligența artificială, 
robotica și tehnologiile conexe, inclusiv 
programele informatice, algoritmii și 
datele utilizate sau produse de astfel de 
tehnologii, indiferent de domeniul în care 
sunt folosite, ar trebui dezvoltate într-un 
mod sigur și riguros din punct de vedere 
tehnic și cu bună-credință;

Or. en

Amendamentul 47
Clare Daly
Mick Wallace
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Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că inteligența 
artificială are un potențial semnificativ în 
lupta împotriva criminalității, a 
conținutului online cu caracter terorist și 
a criminalității informatice; consideră că, 
în fiecare dintre aceste cazuri, trebuie să 
existe certitudinea că utilizarea sa nu 
conduce la ștergerea sau la blocarea 
nejustificată a conținutului și, prin 
urmare, la cenzurarea opiniilor exprimate 
online sau la discriminarea față de 
acestea;

eliminat

Or. en

Amendamentul 48
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că inteligența 
artificială are un potențial semnificativ în 
lupta împotriva criminalității, a 
conținutului online cu caracter terorist și 
a criminalității informatice; consideră că, 
în fiecare dintre aceste cazuri, trebuie să 
existe certitudinea că utilizarea sa nu 
conduce la ștergerea sau la blocarea 
nejustificată a conținutului și, prin 
urmare, la cenzurarea opiniilor exprimate 
online sau la discriminarea față de 
acestea;

3. ia act de faptul că utilizarea 
inteligenței artificiale în combaterea 
infracționalității și a criminalității 
cibernetice aduce o gamă largă de 
posibilități și oportunități pentru a permite 
să se impună principiul potrivit căruia 
ceea ce este ilegal offline, este ilegal și 
online, dar, în același timp, prezintă 
riscuri pentru protecția libertăților civile, 
precum libertatea de exprimare și 
principiul nediscriminării; subliniază, 
așadar, că algoritmii IA trebuie să fie 
transparenți și să poată fi explicați și că 
trebuie să existe verificarea acestora de 
către om, dar și garanții procedurale, 
inclusiv dreptul la o cale de atac, în 
special în cazul deciziilor luate în cadrul 
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prerogativelor de putere publică;

Or. en

Amendamentul 49
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că inteligența 
artificială are un potențial semnificativ în 
lupta împotriva criminalității, a 
conținutului online cu caracter terorist și 
a criminalității informatice; consideră că, 
în fiecare dintre aceste cazuri, trebuie să 
existe certitudinea că utilizarea sa nu 
conduce la ștergerea sau la blocarea 
nejustificată a conținutului și, prin urmare, 
la cenzurarea opiniilor exprimate online 
sau la discriminarea față de acestea;

3. ia act de potențialul inteligenței 
artificiale în lupta împotriva 
criminalității, inclusiv a criminalității 
informatice; subliniază, în acest sens, 
importanța unui internet liber și deschis 
ca instrument de emancipare a 
persoanelor, în special la dezvăluirea și 
combaterea discriminării și hărțuirii 
sexuale și a rasismului, atât la nivel 
individual, cât și la nivel structural, 
precum și pentru împlinirea personală a 
minorităților sexuale, a femeilor și a altor 
persoane; consideră că, în fiecare dintre 
aceste cazuri, trebuie să existe certitudinea 
că utilizarea sa nu conduce la ștergerea sau 
la blocarea nejustificată a conținutului și, 
prin urmare, la suprimarea drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 50
Emil Radev

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că inteligența 
artificială are un potențial semnificativ în 
lupta împotriva criminalității, a 
conținutului online cu caracter terorist și a 

3. ia act de faptul că inteligența 
artificială are un potențial semnificativ în 
lupta împotriva criminalității, cum ar fi 
spălarea banilor, finanțarea terorismului, 
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criminalității informatice; consideră că, în 
fiecare dintre aceste cazuri, trebuie să 
existe certitudinea că utilizarea sa nu 
conduce la ștergerea sau la blocarea 
nejustificată a conținutului și, prin urmare, 
la cenzurarea opiniilor exprimate online 
sau la discriminarea față de acestea;

conținutul online cu caracter terorist și 
criminalitatea informatică; consideră că 
trebuie să existe certitudinea că utilizarea 
IA nu conduce la ștergerea sau la blocarea 
nejustificată a conținutului legal și, prin 
urmare, la cenzurarea opiniilor exprimate 
online sau la discriminarea față de acestea; 
ia act de faptul că sistemele de securitate 
cibernetică bazate pe IA pot oferi 
standarde de securitate eficace și pot 
contribui la dezvoltarea unor strategii mai 
bune de prevenire și de recuperare;

Or. en

Amendamentul 51
Roberta Metsola
Emil Radev

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că inteligența 
artificială are un potențial semnificativ în 
lupta împotriva criminalității, a 
conținutului online cu caracter terorist și a 
criminalității informatice; consideră că, în 
fiecare dintre aceste cazuri, trebuie să 
existe certitudinea că utilizarea sa nu 
conduce la ștergerea sau la blocarea 
nejustificată a conținutului și, prin urmare, 
la cenzurarea opiniilor exprimate online 
sau la discriminarea față de acestea;

3. ia act de faptul că inteligența 
artificială are un potențial semnificativ în 
lupta împotriva criminalității, a 
conținutului online cu caracter terorist și a 
criminalității informatice; invită 
Parlamentul și Consiliul să încheie 
negocierile privind Regulamentul 
referitor la prevenirea diseminării 
conținutului online cu caracter terorist; 
consideră că, în fiecare dintre aceste cazuri, 
trebuie să existe certitudinea că utilizarea 
sa nu conduce la ștergerea sau la blocarea 
nejustificată a conținutului și, prin urmare, 
la cenzurarea opiniilor exprimate online 
sau la discriminarea față de acestea, cu 
excepția situațiilor care se referă la 
conținut ilegal difuzat online;

Or. en
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Amendamentul 52
Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că inteligența 
artificială are un potențial semnificativ în 
lupta împotriva criminalității, a 
conținutului online cu caracter terorist și 
a criminalității informatice; consideră că, 
în fiecare dintre aceste cazuri, trebuie să 
existe certitudinea că utilizarea sa nu 
conduce la ștergerea sau la blocarea 
nejustificată a conținutului și, prin 
urmare, la cenzurarea opiniilor exprimate 
online sau la discriminarea față de 
acestea;

3. subliniază că proiectarea și 
funcționarea inteligenței artificiale ar 
trebui să respecte demnitatea umană, 
drepturile și libertățile omului și 
diversitatea culturală; subliniază că 
sistemele de IA ar trebui să fie proiectate 
și exploatate în mod nepărtinitor și 
nediscriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 53
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de faptul că inteligența 
artificială are un potențial semnificativ în 
lupta împotriva criminalității, a 
conținutului online cu caracter terorist și a 
criminalității informatice; consideră că, în 
fiecare dintre aceste cazuri, trebuie să 
existe certitudinea că utilizarea sa nu 
conduce la ștergerea sau la blocarea 
nejustificată a conținutului și, prin urmare, 
la cenzurarea opiniilor exprimate online 
sau la discriminarea față de acestea;

3. ia act de faptul că inteligența 
artificială are potențialul de a contribui la 
lupta împotriva criminalității, a 
conținutului online cu caracter terorist și a 
criminalității informatice; consideră că, în 
fiecare dintre aceste cazuri, trebuie să 
existe certitudinea că utilizarea sa nu 
conduce la abuzuri, discriminare, 
încălcarea drepturilor fundamentale sau 
ștergerea sau la blocarea nejustificată a 
conținutului și, prin urmare, la cenzurarea 
opiniilor exprimate online sau la 
discriminarea față de acestea;

Or. en
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Amendamentul 54
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că IA este folosită pentru 
hipertrucaje (deepfakes) - trucarea 
trăsăturilor faciale și a caracteristicilor 
audiovizuale; observă că această tehnică 
poate fi utilizată pentru a promova 
terorismul și alte puncte de vedere ilegale 
și pentru a dezinforma; solicită, așadar, 
Comisiei să impună o obligație ca toate 
secvențele hipertrucate și orice alte 
materiale video trucate să afișeze o 
mențiune de „neoriginal”, să fie strict 
limitate atunci când sunt utilizate în 
scopuri electorale și această obligație să 
fie pusă în executare în mod strict;

Or. en

Amendamentul 55
Emil Radev
Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că inteligența artificială 
ar putea contribui la consolidarea 
spațiului de libertate, securitate și justiție 
și la gestionarea frontierelor comune;

Or. en

Amendamentul 56
Emil Radev
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Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că inteligența artificială 
ar putea contribui la consolidarea 
spațiului de libertate, securitate și justiție 
și la gestionarea frontierelor comune;

Or. en

Amendamentul 57
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază cât este de importantă 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private; ia act de dezvoltarea rapidă 
a aplicațiilor IA pentru a recunoaște 
elemente caracteristice unice, cum ar fi 
trăsăturile faciale, mișcările și atitudinile 
personale; avertizează că utilizarea de 
aplicații de recunoaștere automată atrage 
riscuri de interferență la nivelul sferei 
vieții private, nediscriminării și protecției 
datelor cu caracter personal; invită 
Comisia să aibă în vedere interzicerea 
absolută a utilizării sistemelor de 
recunoaștere facială în spațiul public și în 
spații destinate educației și asistenței 
medicale, precum și un moratoriu privind 
implementarea sistemelor de recunoaștere 
facială în scopul aplicării legii în spații 
semipublice, cum ar fi aeroporturile, până 
când se va considera că standardele 
tehnice respectă pe deplin drepturile 
fundamentale, rezultatele obținute prin 
aceste sisteme vor fi nediscriminatorii și 
va exista încredere publică în necesitatea 
și proporționalitatea introducerii unor 
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astfel de tehnologii;

Or. en

Amendamentul 58
Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază faptul că persoanele ar 
trebui să aibă dreptul de a-și accesa, 
gestiona și controla datele în sistemele 
bazate pe IA și că ar trebui să li se pună la 
dispoziție informații cu privire la tipul de 
informații pe care sistemul le poate 
înregistrarea, pentru cât timp sunt stocate 
datele și cine poate avea acces la aceste 
informații;

Or. en

Amendamentul 59
Roberta Metsola
Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supraveghere 
umană; subliniază că inteligența artificială 
în sistemul de justiție ar trebui să se 
utilizeze pentru a îmbunătăți analiza și 
colectarea datelor și protecția victimelor, 
dar că aceasta nu înlocuiește ființele umane 
în ceea ce privește condamnarea sau luarea 
de decizii;

4. subliniază că toate operațiunile care 
folosesc inteligența artificială într-un 
mediu cu riscuri ridicate trebuie să rămână 
întotdeauna sub supraveghere umană; 
invită Comisia să stabilească un set clar 
de criterii pentru a determina diferitele 
niveluri de risc în medii pentru care sunt 
concepute și în care sunt utilizate 
tehnologiile de inteligență artificială, 
având în vedere legislația existentă a UE; 
subliniază că supravegherea umană este, 
de asemenea, predispusă la erori și că 
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proiectarea globală a sistemelor de IA ar 
trebui să includă, de asemenea, orientări 
clare privind supravegherea și 
monitorizarea umană; subliniază că 
inteligența artificială în sistemul de justiție 
ar trebui să se utilizeze pentru a îmbunătăți 
analiza și colectarea datelor și protecția 
victimelor, dar că aceasta nu înlocuiește 
ființele umane în ceea ce privește 
condamnarea sau luarea de decizii;

Or. en

Amendamentul 60
Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supraveghere 
umană; subliniază că inteligența 
artificială în sistemul de justiție ar trebui 
să se utilizeze pentru a îmbunătăți analiza 
și colectarea datelor și protecția victimelor, 
dar că aceasta nu înlocuiește ființele umane 
în ceea ce privește condamnarea sau luarea 
de decizii;

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supraveghere 
umană pe parcursul întregului lor ciclu de 
viață, iar responsabilitatea legală pentru 
orice decizie trebuie să fie asumată de 
oameni ușor de identificat, în special în 
ceea ce privește armele automate letale; 
reamintește, în acest sens, poziția sa 
privind interzicerea dezvoltării, producerii 
și utilizării unor sisteme de arme pe deplin 
autonome pentru a evita orice cursă a 
înarmării cu IA care să producă 
destabilizare; regretă faptul că nu există 
convenții explicite la nivel mondial cu 
privire la utilizarea unor astfel de arme;
subliniază că ar putea să se utilizeze 
inteligența artificială în sistemul de 
justiție civilă pentru a îmbunătăți analiza și 
colectarea datelor și protecția victimelor, 
dar că aceasta nu înlocuiește ființele umane 
în ceea ce privește condamnarea sau luarea 
de decizii;

Or. en
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Amendamentul 61
Emil Radev

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supraveghere 
umană; subliniază că inteligența artificială 
în sistemul de justiție ar trebui să se 
utilizeze pentru a îmbunătăți analiza și 
colectarea datelor și protecția victimelor, 
dar că aceasta nu înlocuiește ființele umane 
în ceea ce privește condamnarea sau luarea 
de decizii;

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supraveghere 
umană și să se prevadă posibilitatea ca 
oamenii să preia controlul în orice 
moment, dacă este necesar, în special în 
situația utilizării IA în scopuri militare; 
reamintește că oamenii trebuie să poarte 
întotdeauna responsabilitatea finală 
pentru luarea deciziilor care implică 
riscuri pentru îndeplinirea obiectivelor de 
interes public; subliniază că inteligența 
artificială în sistemul de justiție ar trebui să 
se utilizeze pentru a îmbunătăți analiza și 
colectarea datelor și protecția victimelor, 
dar că aceasta nu înlocuiește ființele umane 
în ceea ce privește condamnarea sau luarea 
de decizii;

Or. en

Amendamentul 62
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supraveghere 
umană; subliniază că inteligența artificială 
în sistemul de justiție ar trebui să se 
utilizeze pentru a îmbunătăți analiza și 

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supraveghere 
umană și să se prevadă posibilitatea ca 
oamenii să preia controlul în orice 
moment, dacă este necesar, în special în 
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colectarea datelor și protecția victimelor, 
dar că aceasta nu înlocuiește ființele umane 
în ceea ce privește condamnarea sau luarea 
de decizii;

situația utilizării IA în scopuri militare; 
reamintește că oamenii trebuie să poarte 
întotdeauna responsabilitatea finală 
pentru luarea deciziilor care implică 
riscuri pentru îndeplinirea obiectivelor de 
interes public; subliniază că inteligența 
artificială în sistemul de justiție ar trebui să 
se utilizeze pentru a îmbunătăți analiza și 
colectarea datelor și protecția victimelor, 
dar că aceasta nu înlocuiește ființele umane 
în ceea ce privește condamnarea sau luarea 
de decizii;

Or. en

Amendamentul 63
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supraveghere 
umană; subliniază că inteligența artificială 
în sistemul de justiție ar trebui să se 
utilizeze pentru a îmbunătăți analiza și 
colectarea datelor și protecția victimelor, 
dar că aceasta nu înlocuiește ființele 
umane în ceea ce privește condamnarea sau 
luarea de decizii;

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supraveghere 
umană; subliniază că inteligența artificială 
în sistemul de justiție nu înlocuiește ființele 
umane în ceea ce privește condamnarea sau 
luarea de decizii; recomandă prudență 
maximă și control civil strict în utilizarea 
inteligenței artificiale pentru luarea sau 
motivarea hotărârilor privind drepturile și 
libertățile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 64
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supraveghere 
umană; subliniază că inteligența 
artificială în sistemul de justiție ar trebui 
să se utilizeze pentru a îmbunătăți analiza 
și colectarea datelor și protecția 
victimelor, dar că aceasta nu înlocuiește 
ființele umane în ceea ce privește 
condamnarea sau luarea de decizii;

4. subliniază că toate acțiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub control uman; 
subliniază că utilizarea inteligenței 
artificiale în sistemul de justiție ar trebui 
analizată în domeniul cercetării și 
dezvoltării, însoțită de evaluări ale 
impactului, în special în ceea ce privește 
garanțiile pentru un proces echitabil, 
precum și împotriva părtinirii și a 
discriminării, aplicând principiului 
precauției;

Or. en

Amendamentul 65
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supraveghere 
umană; subliniază că inteligența artificială 
în sistemul de justiție ar trebui să se 
utilizeze pentru a îmbunătăți analiza și 
colectarea datelor și protecția victimelor, 
dar că aceasta nu înlocuiește ființele umane 
în ceea ce privește condamnarea sau luarea 
de decizii;

4. subliniază că toate operațiunile 
realizate de inteligența artificială trebuie să 
rămână întotdeauna sub supravegherea și 
intervenția umană; subliniază că 
inteligența artificială în sistemul de justiție 
ar trebui să se utilizeze pentru a îmbunătăți 
analiza și colectarea datelor și protecția 
victimelor, dar că aceasta nu înlocuiește 
ființele umane în ceea ce privește 
condamnarea sau luarea de decizii;

Or. en

Amendamentul 66
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Proiect de aviz
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Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită ca, atunci când autoritățile 
publice utilizează inteligența artificială, să 
fie explicați algoritmii și să existe 
transparență și supraveghere 
reglementară, precum și să fie efectuate 
evaluări de impact înainte de a fi 
implementate instrumentele bazate pe 
inteligența artificială de către autoritățile 
de stat; subliniază importanța verificării 
modului în care tehnologiile de 
inteligență artificială au ajuns la o decizie 
sau o comandă atunci când sunt folosit în 
medii cu risc ridicat; reamintește că 
oamenii trebuie să poarte întotdeauna 
responsabilitatea finală pentru luarea 
deciziilor;

Or. en

Amendamentul 67
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră necesară crearea unui 
regim internațional clar și echitabil de 
atribuire a responsabilității legale pentru 
consecințele negative produse de aceste 
tehnologii digitale avansate; subliniază că 
primul și principalul obiectiv trebuie să 
fie prevenirea acestor consecințe; solicită, 
prin urmare, aplicarea corespunzătoare a 
principiului precauției pentru toate 
aplicațiile de IA în acest domeniu;

Or. en
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Amendamentul 68
Emil Radev

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește importanța 
principiilor de guvernanță, transparență, 
imparțialitate, responsabilitate, 
corectitudine și integritate intelectuală în 
ceea ce privește folosirea IA în domeniul 
justiției penale;

Or. en

Amendamentul 69
Emil Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită statelor membre să pună la 
dispoziție informații ușor de citit și de 
accesat cu privire la sistemele de IA 
utilizate de sectorul public;

Or. en

Amendamentul 70
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că orice decizie 
nefavorabilă împotriva unei persoane 
fizice care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată, inclusiv crearea de 
profiluri, care produce un efect juridic 
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negativ pentru persoana vizată sau care o 
afectează în mod semnificativ, este 
interzisă în temeiul dreptului Uniunii, cu 
excepția cazului în care este autorizată de 
dreptul Uniunii sau dreptul statului 
membru, acestea prevăzând cel puțin 
dreptul de a obține intervenție umană; 
reamintește că deciziile luate în 
exercitarea autorității de stat sunt aproape 
întotdeauna decizii care au efect juridic 
asupra persoanei afectate, din cauza 
caracterului executiv al acesteia; invită 
Comisia, Comitetul european pentru 
protecția datelor și alte autorități de 
supraveghere independente să emită 
orientări, recomandări și bune practici 
pentru a detalia criteriile și condițiile 
privind deciziile bazate pe stabilirea de 
profiluri și utilizarea AI în scopul 
exercitării autorității de stat și să intre în 
dialog la nivel internațional pentru 
dezvoltarea unui cadru juridic 
internațional;

Or. en

Amendamentul 71
Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. este foarte îngrijorat de 
tehnologiile profunde contrafăcute care 
permit falsificările fotografice, audio și 
video din ce în ce mai realiste, care ar 
putea fi utilizate pentru șantajare, 
generarea de știri false, erodarea 
încrederii publicului și influențarea 
discursului public; subliniază că IA 
permite, de asemenea, crearea de profiluri 
comportamentale cuprinzătoare prin 
utilizarea amprentei digitale a unei 
persoane, care poate fi utilizată și pentru 
operațiuni de influențare specifice sau 
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șantaje; ambele practici au potențialul de 
a destabiliza țări, de a răspândi 
dezinformarea și de a influența alegerile; 
solicită o cercetare adecvată în acest sens 
pentru a garanta că tehnologiile de 
contracarare țin pasul cu utilizarea 
răuvoitoare a IA;

Or. en

Amendamentul 72
Emil Radev

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. reamintește că principiul 
proporționalității trebuie să fie respectat și 
că aspectele legate de cauzalitate și de 
răspundere trebuie să fie clarificate 
pentru a stabili măsura în care statul, în 
calitate de actor al dreptului internațional 
public, dar și în exercitarea propriei 
autorități, poate transfera efectiv această 
autoritate unor sisteme bazate pe IA, care 
au o anumită autonomie;

Or. en

Amendamentul 73
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită interzicerea luării de 
decizii automatizate, care nu pot fi 
atacate, în domeniul juridic și/sau 
administrativ; subliniază că, în 
exercitarea autorității de stat, decizia 
finală trebuie luată întotdeauna de către o 
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ființă umană, care poate fi trasă la 
răspundere pentru deciziile luate și 
trebuie să fie prevăzută posibilitatea de a 
recurge la o cale de atac; subliniază, cu 
toate acestea, riscurile legate de deciziile 
luate de oameni, atunci când ele se 
bazează exclusiv pe datele, profilurile și 
recomandările generate de mașini;

Or. en

Amendamentul 74
Emil Radev

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. îndeamnă statele membre să 
evalueze riscurile legate de tehnologiile 
bazate pe IA înainte de automatizarea 
activităților legate de exercitarea 
autorității de stat, în special în domeniul 
justiției; invită statele membre să ia în 
considerare necesitatea de a oferi 
garanții, cum ar fi supravegherea de către 
un profesionist calificat și normele 
privind etica profesională;

Or. en

Amendamentul 75
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. reamintește și sprijină pe deplin 
rezoluția sa din 12 septembrie 2018 
referitoare la sistemele de arme 
autonome; subliniază nevoia urgentă de a 
interzice sistemele de arme autonome fără 
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control și supraveghere umane 
semnificative, atât la nivelul UE, cât și la 
nivel internațional; invită UE să acționeze 
fără întârziere și să adopte o poziție 
comună în această privință și să inițieze 
negocieri la nivel internațional care să 
ducă la interzicerea sistemelor de arme 
autonome letale;

Or. en

Amendamentul 76
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. subliniază rolul securității 
informatice, atât ca instrument, cât și ca 
țintă în atacurile asupra infrastructurii 
civile și militare, atât din partea actorilor 
privați, cât și din partea actorilor statali; 
subliniază faptul că linia dintre atacurile 
private și cele de stat continuă să fie 
estompată și că stabilirea atacatorilor și 
identificarea motivării atacurilor continuă 
să fie foarte complicate și solicită 
prudență și reținere, deoarece potențialul 
de disimulare și dovezi falsificate este 
foarte ridicat din cauza naturii sistemelor 
informatice; solicită revizuirea noțiunilor 
internaționale privind responsabilitatea 
statului în contextul noilor tehnologii; 
constată, în acest sens, importanța 
cooperării internaționale, a publicării și a 
partajării vulnerabilităților și a remediilor 
(soluții de remediere și de actualizare); ia 
act, în plus, de caracterul dual al 
sistemelor informatice în această privință 
și solicită o reglementare eficientă, 
inclusiv pentru aplicațiile în domeniul 
inteligenței artificiale;
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Amendamentul 77
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. afirmă că, în urma situației 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
guvernele se confruntă cu presiuni 
considerabile din partea cetățenilor lor 
pentru a le proteja sănătatea în mod 
eficace; consideră că utilizarea 
inteligenței artificiale poate contribui în 
mare măsură la lupta împotriva 
pandemiei mondiale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 78
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. afirmă că, în urma situației 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
guvernele se confruntă cu presiuni 
considerabile din partea cetățenilor lor 
pentru a le proteja sănătatea în mod 
eficace; consideră că utilizarea 
inteligenței artificiale poate contribui în 
mare măsură la lupta împotriva 
pandemiei mondiale.

eliminat

Or. en



PE654.068v01-00 46/48 AM\1209390RO.docx

RO

Amendamentul 79
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. afirmă că, în urma situației cauzate 
de pandemia de COVID-19, guvernele se 
confruntă cu presiuni considerabile din 
partea cetățenilor lor pentru a le proteja 
sănătatea în mod eficace; consideră că 
utilizarea inteligenței artificiale poate 
contribui în mare măsură la lupta 
împotriva pandemiei mondiale.

5. afirmă că, în urma situației cauzate 
de pandemia de COVID-19, guvernele se 
confruntă cu presiuni considerabile din 
partea cetățenilor lor pentru a le proteja 
sănătatea în mod eficace; consideră că 
utilizarea inteligenței artificiale are 
potențialul de a contribui la lupta 
împotriva pandemiei mondiale; 
avertizează, cu toate acestea, cu privire la 
pericolele utilizării sistemelor de IA 
inadecvate pentru deciziile privind 
sănătatea publică și consideră că 
utilizarea IA în astfel de scopuri trebuie 
să se bazeze pe dovezi științifice; 
recomandă ca deciziile de sănătate 
publică privind pandemiile să se bazeze pe 
o abordare epidemiologică holistică, nu 
pe analize automatizate;

Or. en

Amendamentul 80
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. afirmă că, în urma situației cauzate 
de pandemia de COVID-19, guvernele se 
confruntă cu presiuni considerabile din 
partea cetățenilor lor pentru a le proteja 
sănătatea în mod eficace; consideră că 
utilizarea inteligenței artificiale poate 
contribui în mare măsură la lupta împotriva 

5. afirmă că, în urma situației cauzate 
de pandemia de COVID-19, guvernele și 
autoritățile de stat se confruntă cu presiuni 
considerabile din partea cetățenilor lor 
pentru a le proteja sănătatea în mod 
eficace; consideră că utilizarea inteligenței 
artificiale poate contribui în mare măsură 



AM\1209390RO.docx 47/48 PE654.068v01-00

RO

pandemiei mondiale. la lupta împotriva pandemiei mondiale;

Or. en

Amendamentul 81
Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. afirmă că, în urma situației cauzate 
de pandemia de COVID-19, guvernele se 
confruntă cu presiuni considerabile din 
partea cetățenilor lor pentru a le proteja 
sănătatea în mod eficace; consideră că 
utilizarea inteligenței artificiale poate 
contribui în mare măsură la lupta 
împotriva pandemiei mondiale.

5. afirmă că, în urma situației cauzate 
de pandemia de COVID-19, guvernele se 
confruntă cu presiuni considerabile din 
partea cetățenilor lor pentru a le proteja 
sănătatea în mod eficace; consideră totuși 
că utilizarea oricărei aplicații de urmărire 
ar trebui să rămână voluntară, iar datele 
colectate ar trebui să fie anonime;

Or. en

Amendamentul 82
Sergey Lagodinsky

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. afirmă că, în urma situației 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
guvernele se confruntă cu presiuni 
considerabile din partea cetățenilor lor 
pentru a le proteja sănătatea în mod 
eficace; consideră că utilizarea 
inteligenței artificiale poate contribui în 
mare măsură la lupta împotriva 
pandemiei mondiale.

5. subliniază faptul că, în lumina 
pandemiei de CODVI-19, guvernele au 
responsabilitatea de a proteja sănătatea și 
de a asigura în mod eficace accesul la 
asistență medicală atât pentru cetățeni, 
cât și pentru rezidenți; ia în considerare 
potențialul inteligenței artificiale de a 
combate riscurile pentru sănătate și 
pandemia mondială;

Or. en
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