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Amendamentul 1
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Tratatul privind 
Uniunea Europeană, în special articolul 2 și 
articolul 6, precum și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

— având în vedere Tratatul privind 
Uniunea Europeană, în special articolul 2 și 
articolul 6, precum și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 16,

Or. en

Amendamentul 2
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 
24 și 47,

Or. en

Amendamentul 3
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 7 și 8,
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Or. en

Amendamentul 4
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei pentru protejarea 
persoanelor față de prelucrarea 
automatizată a datelor cu caracter personal 
(ETS 108),

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei pentru protejarea 
persoanelor față de prelucrarea 
automatizată a datelor cu caracter personal 
(ETS 108) și protocolul său de modificare 
(„Convenția 108+”),

Or. en

Amendamentul 5
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta etică 
europeană privind utilizarea inteligenței 
artificiale în sistemele judiciare și în 
mediul lor adoptată de Comisia 
Europeană pentru Eficiența Justiției 
(CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei 
la 3 decembrie 20181 a;
_________________
1 a https://rm.coe.int/carta-etica-europea-
sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-
nei-si/1680993348

Or. it

Amendamentul 6
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Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta etică 
europeană privind utilizarea inteligenței 
artificiale în sistemele judiciare și în 
mediul lor, elaborată de Comisia 
Europeană pentru Eficiența Justiției 
(CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei,

Or. en

Amendamentul 7
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Romana Tomc, Paulo Rangel, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere „Orientările de 
etică privind utilizarea în condiții fiabile a 
inteligenței artificiale”, elaborate de 
Grupul de experți la nivel înalt privind IA, 
înființat de Comisie la 8 aprilie 2019,

Or. en

Amendamentul 8
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 

— având în vedere Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
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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)4,

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)4, în special articolul 22,

_________________ _________________
4 JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 4 JO L 119, 4.5.2016, p. 1.

Or. it

Amendamentul 9
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere audierea din 
cadrul Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne (LIBE) din 
20 februarie 2020 privind inteligența 
artificială în dreptul penal și utilizarea 
acesteia de către poliție și autoritățile 
judiciare în materie penală,

Or. en

Amendamentul 10
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta etică 
europeană a Consiliului Europei privind 
utilizarea inteligenței artificiale în 
sistemele judiciare și în mediul lor, 
adoptată la 4 decembrie 2018,
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Or. en

Amendamentul 11
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 12 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul misiunii 
LIBE în Statele Unite din februarie 2020,

Or. en

Amendamentul 12
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 12 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
19 iunie 2020 referitoare la protestele 
antirasiste care au avut loc în urma morții 
lui George Floyd1a,
_________________
1a P9_TA(2020)0173.

Or. en

Amendamentul 13
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 12 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere Rezoluția sa din 
14 martie 2017 referitoare la implicațiile 
megadatelor asupra drepturilor 
fundamentale: viața privată, protecția 
datelor, nediscriminarea, securitatea și 
impunerea respectării legii1a,
_________________
1a P8_TA(2017)0076.

Or. en

Amendamentul 14
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare; 
întrucât IA este una dintre tehnologiile 
strategice ale secolului 21, generând 
beneficii substanțiale în materie de 
eficiență, acuratețe și accesibilitate și 
generând astfel o schimbare pozitivă în 
economia europeană; întrucât IA nu ar 
trebui să fie considerată un scop în sine, ci 
un instrument în folosul oamenilor, care 
are ca scop final creșterea calității vieții 
acestora;

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare, 
dar, din păcate, din ce în ce mai multe 
dovezi arată că există o diferență netă 
între promisiuni și practici; întrucât IA 
este una dintre tehnologiile strategice ale 
secolului 21, putând genera beneficii 
substanțiale în materie de eficiență, 
acuratețe și accesibilitate și generând astfel 
o schimbare pozitivă în societate, dar și 
riscuri uriașe la adresa drepturilor 
fundamentale și a democrațiilor bazate pe 
statul de drept; întrucât IA nu ar trebui să 
fie considerată un scop în sine, ci un 
instrument în folosul oamenilor, care are ca 
scop final creșterea calității vieții acestora;

Or. en

Amendamentul 15
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
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Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare; 
întrucât IA este una dintre tehnologiile 
strategice ale secolului 21, generând 
beneficii substanțiale în materie de 
eficiență, acuratețe și accesibilitate și 
generând astfel o schimbare pozitivă în 
economia europeană; întrucât IA nu ar 
trebui să fie considerată un scop în sine, ci 
un instrument în folosul oamenilor, care 
are ca scop final creșterea calității vieții 
acestora;

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și proliferarea prelucrării datelor 
și a analizelor facilitate de inteligența 
artificială (IA) în special sunt extraordinar 
de promițătoare; întrucât dezvoltarea IA a 
făcut un salt important în ultimii ani, ceea 
ce o face una dintre tehnologiile strategice 
ale secolului 21, generând beneficii 
substanțiale în materie de eficiență, 
acuratețe și accesibilitate și generând astfel 
o schimbare pozitivă în economia și 
societatea europeană; întrucât IA nu ar 
trebui să fie considerată un scop în sine, ci 
un instrument în folosul oamenilor, care 
are ca scop final creșterea calității vieții, a 
capacităților și a siguranței acestora;

Or. en

Amendamentul 16
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare; 
întrucât IA este una dintre tehnologiile 
strategice ale secolului 21, generând 
beneficii substanțiale în materie de 
eficiență, acuratețe și accesibilitate și 
generând astfel o schimbare pozitivă în 
economia europeană; întrucât IA nu ar 
trebui să fie considerată un scop în sine, ci 
un instrument în folosul oamenilor, care 
are ca scop final creșterea calității vieții 
acestora;

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare și 
riscante; întrucât IA nu ar trebui să fie 
considerată un scop în sine, ci un 
instrument în folosul oamenilor, care are ca 
scop final creșterea calității vieții acestora;

Or. en
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Amendamentul 17
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare; 
întrucât IA este una dintre tehnologiile 
strategice ale secolului 21, generând 
beneficii substanțiale în materie de 
eficiență, acuratețe și accesibilitate și 
generând astfel o schimbare pozitivă în 
economia europeană; întrucât IA nu ar 
trebui să fie considerată un scop în sine, ci 
un instrument în folosul oamenilor, care 
are ca scop final creșterea calității vieții 
acestora;

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare, 
dar reprezintă și o serie de aspecte critice, 
având în vedere implicațiile etice, precum 
și impactul potențial al acestora asupra 
diferitelor libertăți fundamentale; întrucât 
IA este una dintre tehnologiile strategice 
ale secolului 21 și poate genera beneficii 
substanțiale în materie de eficiență, 
acuratețe și accesibilitate și generând astfel 
o schimbare pozitivă în societatea și în 
economia europeană; întrucât IA nu ar 
trebui să fie considerată un scop în sine, ci 
un instrument în folosul oamenilor, care 
are ca scop final creșterea calității vieții 
acestora;

Or. it

Amendamentul 18
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare; 
întrucât IA este una dintre tehnologiile 
strategice ale secolului 21, generând 
beneficii substanțiale în materie de 
eficiență, acuratețe și accesibilitate și 
generând astfel o schimbare pozitivă în 
economia europeană; întrucât IA nu ar 

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare; 
întrucât IA este una dintre tehnologiile 
strategice ale secolului 21, generând 
beneficii substanțiale în materie de 
eficiență, acuratețe și accesibilitate și 
generând astfel o schimbare pozitivă în 
economia europeană și o îmbunătățire a 
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trebui să fie considerată un scop în sine, ci 
un instrument în folosul oamenilor, care 
are ca scop final creșterea calității vieții 
acestora;

siguranței și a protecției cetățenilor săi; 
întrucât IA nu ar trebui să fie considerată 
un scop în sine, ci un instrument în folosul 
oamenilor, care are ca scop final creșterea 
calității vieții acestora;

Or. es

Amendamentul 19
Dragoş Tudorache, Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Fabienne Keller, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare; 
întrucât IA este una dintre tehnologiile 
strategice ale secolului 21, generând 
beneficii substanțiale în materie de 
eficiență, acuratețe și accesibilitate și 
generând astfel o schimbare pozitivă în 
economia europeană; întrucât IA nu ar 
trebui să fie considerată un scop în sine, ci 
un instrument în folosul oamenilor, care 
are ca scop final creșterea calității vieții 
acestora;

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare; 
întrucât IA este una dintre tehnologiile 
strategice ale secolului 21, cu potențialul 
de a genera beneficii substanțiale în 
materie de eficiență, acuratețe și 
accesibilitate și de a genera astfel o 
schimbare pozitivă în economia europeană; 
întrucât IA nu ar trebui să fie considerată 
un scop în sine, ci un instrument în folosul 
oamenilor, care are ca scop final creșterea 
calității vieții acestora și a binelui comun;

Or. en

Amendamentul 20
Birgit Sippel, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare; 
întrucât IA este una dintre tehnologiile 

A. întrucât tehnologiile digitale în 
general și inteligența artificială (IA) în 
special sunt extraordinar de promițătoare; 
întrucât IA ar putea fi una dintre 
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strategice ale secolului 21, generând 
beneficii substanțiale în materie de 
eficiență, acuratețe și accesibilitate și 
generând astfel o schimbare pozitivă în 
economia europeană; întrucât IA nu ar 
trebui să fie considerată un scop în sine, ci 
un instrument în folosul oamenilor, care 
are ca scop final creșterea calității vieții 
acestora;

tehnologiile strategice ale secolului 21, 
care poate genera beneficii substanțiale în 
materie de eficiență, acuratețe și 
accesibilitate și generând astfel o 
schimbare pozitivă în economia europeană; 
întrucât IA nu ar trebui să fie considerată 
un scop în sine, ci un instrument în folosul 
oamenilor, care are ca scop final creșterea 
calității vieții acestora;

Or. en

Amendamentul 21
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât IA poate fi considerată 
drept capacitatea unui sistem de a 
interpreta corect date externe, de a 
extrage informații din datele respective și 
de a utiliza informațiile extrase pentru a 
realiza obiective și sarcini specifice printr-
o adaptare flexibilă; întrucât 
componentele-cheie ale progresului în 
domeniul IA constau în disponibilitatea 
unor cantități mari de: date, putere de 
procesare, precum și capital și talent 
uman;

Or. en

Amendamentul 22
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât utilizarea tot mai mare a 
IA în domeniul dreptului penal se bazează 
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pe promisiunile că aceasta ar reduce 
criminalitatea și ar conduce la decizii mai 
obiective; întrucât, cu toate acestea, 
experiența a arătat că există mai multe 
motive pentru a nu crede în astfel de 
promisiuni;

Or. en

Amendamentul 23
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât dreptul la un proces 
echitabil este un drept fundamental care 
trebuie respectat în orice situație, în 
special în cazul utilizării IA;

Or. fr

Amendamentul 24
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât, în ciuda progreselor 
continue în ceea ce privește viteza de 
procesare și capacitatea de memorie a 
computerelor, încă nu există programe 
care să egaleze flexibilitatea umană în 
domenii mai largi sau în cazul unor 
sarcini care necesită înțelegerea 
contextului sau o analiză critică; întrucât 
unele aplicații de IA au atins nivelurile de 
performanță ale experților și 
profesioniștilor umani atunci când 
realizează anumite sarcini specifice și pot 
oferi rezultate cu o viteză și la o scară 
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complet diferite;

Or. en

Amendamentul 25
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât tehnologiile precum 
inteligența artificială (IA) și tehnologiile 
conexe pot contribui la reducerea 
infracționalității, prin utilizarea analizei 
datelor statistice în cadrul analizei și al 
prevenirii infracționalității;

Or. fr

Amendamentul 26
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât mai multe state membre 
utilizează sistemele încorporate de 
inteligență artificială (IA) în domeniul 
aplicării legii;

Or. en

Amendamentul 27
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât dezvoltarea IA trebuie să 
respecte valorile pe care se întemeiază 
Uniunea, mai ales demnitatea umană, 
libertatea, democrația, egalitatea, statul de 
drept și drepturile omului și drepturile 
fundamentale;

B. întrucât drepturile și libertățile 
fundamentale consacrate în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, cum ar fi respectarea vieții 
private, protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea de gândire, de 
conștiință și religioasă, libertatea de 
întrunire și de asociere, dar și egalitatea în 
fața legii, cum ar fi nediscriminarea, 
precum și drepturile cetățenilor, cum ar fi 
libertatea de mișcare și de ședere, dreptul 
la un proces echitabil și prezumția de 
nevinovăție și dreptul la apărare, nu ar 
trebui să fie subminate de utilizarea IA și 
a tehnologiilor conexe și ar trebui 
utilizate în domeniul aplicării legii în 
toate circumstanțele;

Or. en

Amendamentul 28
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât dezvoltarea IA trebuie să 
respecte valorile pe care se întemeiază 
Uniunea, mai ales demnitatea umană, 
libertatea, democrația, egalitatea, statul de 
drept și drepturile omului și drepturile 
fundamentale;

B. întrucât valorile pe care se 
întemeiază Uniunea, mai ales demnitatea 
umană, libertatea, democrația, egalitatea, 
statul de drept și drepturile fundamentale, 
trebuie respectate pe tot parcursul ciclului 
de viață al instrumentelor IA, în special în 
timpul proiectării, dezvoltării, 
implementării și utilizării acestora;

Or. en

Amendamentul 29
Cornelia Ernst
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât dezvoltarea IA trebuie să 
respecte valorile pe care se întemeiază 
Uniunea, mai ales demnitatea umană, 
libertatea, democrația, egalitatea, statul de 
drept și drepturile omului și drepturile 
fundamentale;

B. întrucât dezvoltarea IA trebuie să 
respecte dreptul UE, precum și valorile pe 
care se întemeiază Uniunea, mai ales 
demnitatea umană, libertatea, democrația, 
egalitatea, statul de drept și drepturile 
omului și drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 30
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Carta etică europeană 
privind utilizarea inteligenței artificiale în 
sistemele judiciare și în mediul lor, 
adoptată de Comisia Europeană pentru 
Eficiența Justiției (CEPEJ) din cadrul 
Consiliului Europei, stabilește o serie de 
principii-cheie pe care vor trebui să le 
respecte atât entitățile publice, cât și 
entitățile private responsabile de acest 
proiect și de dezvoltarea instrumentelor și 
serviciilor de IA; întrucât Carta etică 
stabilește în special următoarele principii: 
1) principiul respectării drepturilor 
fundamentale; 2) principiul 
nediscriminării; 3) principiul calității și 
siguranței; 4) principiul transparenței, 
imparțialității și corectitudinii; 5) 
principiul asigurării controlului uman; 

Or. it

Amendamentul 31
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Marina Kaljurand, 
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Katarina Barley

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât utilizarea tehnologiei IA 
ar trebui dezvoltată astfel încât să pună 
oamenii în centrul său și, prin urmare, să 
merite încrederea publicului;

Or. en

Amendamentul 32
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât sistemele de IA de 
încredere trebuie să fie responsabile, 
concepute pentru toți (proiectarea lor să 
țină seama de populația vulnerabilă și 
marginalizată), să fie nediscriminatorii, să 
fie sigure și transparente și să respecte 
autonomia umană și drepturile 
fundamentale;

C. întrucât sistemele de IA de 
încredere trebuie să fie responsabile, 
concepute pentru toți, să fie 
nediscriminatorii, să fie sigure și 
transparente și să respecte autonomia 
umană și drepturile fundamentale;

Or. es

Amendamentul 33
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât sistemele de IA de 
încredere trebuie să fie responsabile, 
concepute pentru toți (proiectarea lor să 
țină seama de populația vulnerabilă și 

C. întrucât sistemele de IA de 
încredere trebuie să fie responsabile, 
concepute pentru protecția și în beneficiul 
tuturor (proiectarea lor să țină seama de 
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marginalizată), să fie nediscriminatorii, să 
fie sigure și transparente și să respecte 
autonomia umană și drepturile 
fundamentale;

populația vulnerabilă și marginalizată), să 
fie nediscriminatorii, să fie sigure și 
transparente și să respecte autonomia 
umană și drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 34
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât sistemele de IA de 
încredere trebuie să fie responsabile, 
concepute pentru toți (proiectarea lor să 
țină seama de populația vulnerabilă și 
marginalizată), să fie nediscriminatorii, să 
fie sigure și transparente și să respecte 
autonomia umană și drepturile 
fundamentale;

C. întrucât sistemele de IA trebuie să 
fie responsabile, nediscriminatorii, sigure 
și transparente și să respecte autonomia 
umană și drepturile fundamentale, pentru a 
fi de încredere, astfel cum sunt descrise în 
Orientările de etică ale Grupului de 
experți la nivel înalt privind inteligența 
artificială;

Or. en

Amendamentul 35
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Fabienne 
Keller, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât sistemele de IA de 
încredere trebuie să fie responsabile, 
concepute pentru toți (proiectarea lor să 
țină seama de populația vulnerabilă și 
marginalizată), să fie nediscriminatorii, să 
fie sigure și transparente și să respecte 
autonomia umană și drepturile 
fundamentale;

C. întrucât sistemele de IA de 
încredere trebuie să fie concepute pentru 
toți (proiectarea lor să țină seama de 
populația vulnerabilă și marginalizată), să 
fie nediscriminatorii, să fie sigure și 
transparente și să respecte autonomia 
umană și drepturile fundamentale;
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Or. en

Amendamentul 36
Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Franco Roberti, Birgit Sippel, Marina Kaljurand, 
Katarina Barley, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât sistemele de IA trebuie să 
fie întotdeauna în slujba oamenilor și, ca 
ultimă măsură de siguranță, trebuie să fie 
concepute astfel încât să poată fi 
întotdeauna închise de către un operator 
uman;

Or. en

Amendamentul 37
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Uniunea, împreună cu 
statele membre, poartă o responsabilitate 
esențială în a garanta că deciziile de 
politică legate de dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea aplicațiilor IA 
în domeniul sistemului judiciar și al 
aplicării legii se iau transparent, respectă 
principiile necesității și proporționalității și 
garantează că politicile și măsurile adoptate 
vor proteja pe deplin drepturile 
fundamentale în Uniune;

D. întrucât Uniunea, împreună cu 
statele membre, poartă o responsabilitate 
esențială în a garanta că deciziile de 
politică legate de dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea aplicațiilor IA 
în domeniul sistemului judiciar și al 
aplicării legii se iau transparent, respectă 
principiile necesității și proporționalității și 
garantează că politicile și măsurile adoptate 
vor proteja pe deplin drepturile 
fundamentale în Uniune, în special că 
nicio aplicație IA nu perpetuează 
discriminările, erorile sistematice sau 
prejudecățile existente;

Or. en
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Amendamentul 38
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Uniunea, împreună cu 
statele membre, poartă o responsabilitate 
esențială în a garanta că deciziile de 
politică legate de dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea aplicațiilor IA 
în domeniul sistemului judiciar și al 
aplicării legii se iau transparent, respectă 
principiile necesității și proporționalității și 
garantează că politicile și măsurile adoptate 
vor proteja pe deplin drepturile 
fundamentale în Uniune;

D. întrucât Uniunea, împreună cu 
statele membre, poartă o responsabilitate 
esențială în a garanta că deciziile de 
politică legate de dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea aplicațiilor IA 
în domeniul sistemului judiciar și al 
aplicării legii se iau transparent, respectă 
principiile necesității și proporționalității și 
garantează că politicile și măsurile adoptate 
vor proteja pe deplin drepturile 
fundamentale în Uniune și că vor reflecta 
așteptările societăților într-un sistem de 
justiție penală constituțional, corect și 
uman;

Or. en

Amendamentul 39
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Uniunea, împreună cu 
statele membre, poartă o responsabilitate 
esențială în a garanta că deciziile de 
politică legate de dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea aplicațiilor IA 
în domeniul sistemului judiciar și al 
aplicării legii se iau transparent, respectă 
principiile necesității și proporționalității și 
garantează că politicile și măsurile 
adoptate vor proteja pe deplin drepturile 
fundamentale în Uniune;

D. întrucât Uniunea, împreună cu 
statele membre, poartă o responsabilitate 
esențială în a garanta că deciziile legate de 
ciclul de viață al aplicațiilor IA în 
domeniul sistemului judiciar și al aplicării 
legii se iau transparent și protejează pe 
deplin drepturile fundamentale; întrucât 
deciziile de politică relevante ar trebui să 
respecte principiile necesității și 
proporționalității;
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Or. en

Amendamentul 40
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Uniunea, împreună cu 
statele membre, poartă o responsabilitate 
esențială în a garanta că deciziile de 
politică legate de dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea aplicațiilor IA 
în domeniul sistemului judiciar și al 
aplicării legii se iau transparent, respectă 
principiile necesității și proporționalității și 
garantează că politicile și măsurile adoptate 
vor proteja pe deplin drepturile 
fundamentale în Uniune;

D. întrucât statele membre poartă o 
responsabilitate esențială în a garanta că 
deciziile de politică legate de dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea aplicațiilor IA 
în domeniul sistemului judiciar și al 
aplicării legii se iau transparent, respectă 
principiile necesității și proporționalității și 
garantează că politicile și măsurile adoptate 
vor proteja pe deplin drepturile 
fundamentale;

Or. es

Amendamentul 41
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât articolul 22 din 
Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește, 
în pofida unor excepții specifice, că 
persoana vizată are dreptul de a nu face 
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 
prelucrarea automată, inclusiv crearea de 
profiluri, care produce efecte juridice care 
privesc persoana vizată sau o afectează în 
mod similar într-o măsură semnificativă;

Or. it



PE655.659v01-00 22/110 AM\1210048RO.docx

RO

Amendamentul 42
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât aplicațiile IA oferă 
posibilități deosebite în domeniul aplicării 
legii, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea metodelor de lucru ale 
agențiilor de aplicare a legii și ale 
autorităților judiciare și în combaterea mai 
eficientă a anumitor tipuri de 
infracționalitate, în special a 
infracționalității financiare, a spălării 
banilor și a finanțării terorismului, precum 
și a anumitor tipuri de infracționalitate 
informatică;

E. întrucât aplicațiile IA pot oferi 
posibilități deosebite în domeniul aplicării 
legii, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea metodelor de lucru ale 
agențiilor de aplicare a legii și ale 
autorităților judiciare, contribuind în mod 
eficient la prevenirea și combaterea 
anumitor tipuri de infracționalitate, în 
special a infracționalității financiare, a 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
a pornografiei infantile și a abuzului 
sexual practicat online asupra copiilor, 
precum și a anumitor tipuri de 
infracționalitate informatică, precum și în 
eficientizarea, ca instrumente de suport 
tehnic, a organizării operaționale și a 
funcționării sistemelor de justiție penală, 
cu respectarea totodată a garanțiilor 
procedurale stabilite de statul de drept și 
de reglementările în materie de protecție a 
datelor cu caracter personal;

Or. it

Amendamentul 43
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât aplicațiile IA oferă 
posibilități deosebite în domeniul aplicării 
legii, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea metodelor de lucru ale 
agențiilor de aplicare a legii și ale 
autorităților judiciare și în combaterea mai 
eficientă a anumitor tipuri de 

E. întrucât aplicațiile IA pot oferi 
posibilități în domeniul aplicării legii, în 
special în ceea ce privește îmbunătățirea 
metodelor de lucru ale agențiilor de 
aplicare a legii și ale autorităților judiciare 
și în combaterea mai eficientă a anumitor 
tipuri de infracționalitate, în special a 



AM\1210048RO.docx 23/110 PE655.659v01-00

RO

infracționalitate, în special a 
infracționalității financiare, a spălării 
banilor și a finanțării terorismului, precum 
și a anumitor tipuri de infracționalitate 
informatică;

infracționalității financiare, a spălării 
banilor și a finanțării terorismului, precum 
și a anumitor tipuri de infracționalitate 
informatică, implicând, în același timp, 
riscuri semnificative la adresa drepturilor 
fundamentale ale persoanelor;

Or. en

Amendamentul 44
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât aplicațiile IA oferă 
posibilități deosebite în domeniul aplicării 
legii, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea metodelor de lucru ale 
agențiilor de aplicare a legii și ale 
autorităților judiciare și în combaterea mai 
eficientă a anumitor tipuri de 
infracționalitate, în special a 
infracționalității financiare, a spălării 
banilor și a finanțării terorismului, precum 
și a anumitor tipuri de infracționalitate 
informatică;

E. întrucât aplicațiile IA oferă 
posibilități deosebite în domeniul aplicării 
legii, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea metodelor de lucru ale 
agențiilor de aplicare a legii și ale 
autorităților judiciare și în prevenirea și 
combaterea mai eficientă a anumitor tipuri 
de infracționalitate, în special a 
infracționalității financiare, a spălării 
banilor și a finanțării terorismului, precum 
și a anumitor tipuri de infracționalitate 
informatică, contribuind astfel la 
siguranța și la securitatea cetățenilor UE;

Or. en

Amendamentul 45
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât aplicațiile IA oferă 
posibilități deosebite în domeniul aplicării 
legii, în special în ceea ce privește 

E. întrucât aplicațiile IA oferă unele 
posibilități în domeniul aplicării legii, în 
special în ceea ce privește îmbunătățirea 
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îmbunătățirea metodelor de lucru ale 
agențiilor de aplicare a legii și ale 
autorităților judiciare și în combaterea mai 
eficientă a anumitor tipuri de 
infracționalitate, în special a 
infracționalității financiare, a spălării 
banilor și a finanțării terorismului, precum 
și a anumitor tipuri de infracționalitate 
informatică;

metodelor de lucru ale agențiilor de 
aplicare a legii și ale autorităților judiciare 
în domeniul infracționalității financiare, al 
spălării banilor și al finanțării terorismului, 
precum și al anumitor tipuri de 
infracționalitate informatică;

Or. en

Amendamentul 46
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât aplicațiile IA oferă 
posibilități deosebite în domeniul aplicării 
legii, în special în ceea ce privește 
îmbunătățirea metodelor de lucru ale 
agențiilor de aplicare a legii și ale 
autorităților judiciare și în combaterea mai 
eficientă a anumitor tipuri de 
infracționalitate, în special a 
infracționalității financiare, a spălării 
banilor și a finanțării terorismului, 
precum și a anumitor tipuri de 
infracționalitate informatică;

E. întrucât aplicațiile IA pot oferi 
posibilități în domeniul aplicării legii, în 
special în ceea ce privește îmbunătățirea 
metodelor de lucru ale agențiilor de 
aplicare a legii și ale autorităților judiciare 
și în combaterea mai eficientă a anumitor 
tipuri de infracționalitate; întrucât orice 
aplicare universal valabilă a IA la toate 
tranzacțiile financiare sau de altă natură 
fără nicio suspiciune inițială ar fi 
disproporționată;

Or. en

Amendamentul 47
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât dezvoltarea și 
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funcționarea sistemelor de IA pentru 
autoritățile polițienești și judiciare implică 
contribuția mai multor persoane, 
organizații, componente de mașini, 
algoritmi software și utilizatori umani în 
medii deseori complexe și dificile;

Or. en

Amendamentul 48
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este imperativ să existe un 
model clar de atribuire a responsabilității 
juridice pentru potențialele efecte nocive 
ale sistemelor de IA în domeniul dreptului 
penal;

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este imperativ să existe un 
model clar de atribuire a responsabilității 
juridice pentru potențialele efecte nocive 
ale sistemelor de IA în domeniul dreptului 
penal;

F. întrucât este imperativ să existe un 
model clar de atribuire a responsabilității 
juridice pentru potențialele efecte nocive 
ale sistemelor de IA în domeniul dreptului 
penal; întrucât, în primul rând, obiectivul 
trebuie să fie evitarea materializării unor 
efecte nocive;

Or. en
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Amendamentul 50
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este imperativ să existe un 
model clar de atribuire a responsabilității 
juridice pentru potențialele efecte nocive 
ale sistemelor de IA în domeniul dreptului 
penal;

F. întrucât este imperativ să existe un 
model clar de atribuire a responsabilității 
juridice pentru potențialele efecte nocive 
ale sistemelor de IA în domeniul dreptului 
penal; întrucât dispozițiile de 
reglementare în acest domeniu ar trebui 
să mențină întotdeauna responsabilitatea 
umană;

Or. en

Amendamentul 51
Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât alocarea și distribuirea 
responsabilității între oameni și mașini 
este din ce în ce mai dificilă; întrucât, în 
cele din urmă, este responsabilitatea 
statelor membre să garanteze respectarea 
deplină a drepturilor fundamentale atunci 
când sistemele de IA sunt utilizate în 
domeniul aplicării legii;

Or. en

Amendamentul 52
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Katarina Barley, Paul 
Tang

Propunere de rezoluție
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Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât relația dintre protejarea 
drepturilor fundamentale și acțiunile 
polițienești eficiente trebuie să fie 
întotdeauna un element esențial în 
discuțiile care ridică întrebarea dacă și 
cum ar trebui utilizată IA de către 
sectorul de aplicare a legii, unde deciziile 
pot avea consecințe de lungă durată 
asupra vieții și libertății persoanelor;

Or. en

Amendamentul 53
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii includ 
aplicații cum ar fi tehnologiile de 
recunoaștere facială, recunoașterea 
automată a numărului de înmatriculare, 
identificarea vorbitorului, identificarea 
vocală, tehnologii de lectură labială, 
supraveghere sonoră (adică algoritmi de 
detectare a focurilor de armă), cercetare și 
analiză autonomă a bazelor de date 
identificate, prognoză (activități 
polițienești predictive și de analiză a 
focarelor infracționale), instrumente de 
detectare a comportamentului, instrumente 
autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, 
monitorizarea platformelor de comunicare 
socială (extragere și recoltare de date în 
vederea explorării conexiunilor), sisteme 
de identificare a identității internaționale de 
abonat mobil (IMSI), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 

G. întrucât aplicațiile de IA în 
domeniul aplicării legii sunt deja o 
realitate și se așteaptă amplificarea și 
intensificarea lor în următorii ani la 
diferite niveluri; întrucât autoritățile de 
aplicare a legii din diverse state membre 
folosesc deja pe scară largă aceste 
tehnologii; întrucât aceste aplicații includ 
programe informatice de recunoaștere 
facială și de identificare biometrică, de 
analiză a imaginilor fotografice și video, 
inclusiv recunoașterea automată a 
numărului de înmatriculare, tehnologii de 
identificare vocală, de lectură labială, 
supraveghere sonoră (adică algoritmi de 
detectare a focurilor de armă), cercetare și 
analiză autonomă a bazelor de date 
identificate, prognoză (activități 
polițienești predictive și de analiză a 
focarelor infracționale), instrumente de 
detectare a comportamentului, instrumente 
autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, 
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detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune); întrucât aplicațiile 
menționate mai sus prezintă grade diferite 
de fiabilitate și acuratețe;

monitorizarea platformelor de comunicare 
socială (extragere și recoltare de date în 
vederea explorării conexiunilor), sisteme 
de identificare a identității internaționale de 
abonat mobil (IMSI), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 
detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune); întrucât aplicațiile 
menționate mai sus prezintă grade diferite 
de fiabilitate și acuratețe;

Or. it

Amendamentul 54
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii includ 
aplicații cum ar fi tehnologiile de 
recunoaștere facială, recunoașterea 
automată a numărului de înmatriculare, 
identificarea vorbitorului, identificarea 
vocală, tehnologii de lectură labială, 
supraveghere sonoră (adică algoritmi de 
detectare a focurilor de armă), cercetare și 
analiză autonomă a bazelor de date 
identificate, prognoză (activități 
polițienești predictive și de analiză a 
focarelor infracționale), instrumente de 
detectare a comportamentului, instrumente 
autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, 
monitorizarea platformelor de comunicare 
socială (extragere și recoltare de date în 
vederea explorării conexiunilor), sisteme 
de identificare a identității internaționale 
de abonat mobil (IMSI), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 
detectarea bătăilor inimii și camerele cu 

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii includ 
aplicații cum ar fi tehnologiile de 
recunoaștere facială, recunoașterea 
automată a numărului de înmatriculare, 
identificarea vorbitorului, identificarea 
vocală, tehnologii de lectură labială, 
supraveghere sonoră (adică algoritmi de 
detectare a focurilor de armă), cercetare și 
analiză a bazelor de date, prognoză 
(activități polițienești predictive și de 
analiză a focarelor infracționale), 
instrumente de detectare a 
comportamentului, instrumente de 
identificare a fraudelor financiare și a 
finanțării terorismului, monitorizarea 
platformelor de comunicare socială 
(extragere și recoltare de date în vederea 
explorării conexiunilor), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 
detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune); întrucât aplicațiile 
menționate mai sus prezintă grade diferite 
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termoviziune); întrucât aplicațiile 
menționate mai sus prezintă grade diferite 
de fiabilitate și acuratețe;

de fiabilitate, acuratețe și eficacitate; 
întrucât multe dintre aceste instrumente 
sunt utilizate în țări terțe, dar ar fi ilegale 
în conformitate cu cadrul legislativ și 
jurisprudența Uniunii privind protecția 
datelor; întrucât utilizarea de rutină a 
algoritmilor, chiar și cu o rată mică de 
rezultate fals pozitive, poate face ca 
alertele corecte să fie cu mult depășite ca 
număr de cele false;

Or. en

Amendamentul 55
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii includ 
aplicații cum ar fi tehnologiile de 
recunoaștere facială, recunoașterea 
automată a numărului de înmatriculare, 
identificarea vorbitorului, identificarea 
vocală, tehnologii de lectură labială, 
supraveghere sonoră (adică algoritmi de 
detectare a focurilor de armă), cercetare și 
analiză autonomă a bazelor de date 
identificate, prognoză (activități 
polițienești predictive și de analiză a 
focarelor infracționale), instrumente de 
detectare a comportamentului, instrumente 
autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, 
monitorizarea platformelor de comunicare 
socială (extragere și recoltare de date în 
vederea explorării conexiunilor), sisteme 
de identificare a identității internaționale de 
abonat mobil (IMSI), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 
detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune); întrucât aplicațiile 

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii includ 
aplicații cum ar fi tehnologiile de 
recunoaștere facială, de exemplu, căutarea 
în baze de date de suspecți și identificarea 
victimelor traficului de persoane sau ale 
exploatării și abuzurilor sexuale asupra 
copiilor, recunoașterea automată a 
numărului de înmatriculare, identificarea 
vorbitorului, identificarea vocală, 
tehnologii de lectură labială, supraveghere 
sonoră (adică algoritmi de detectare a 
focurilor de armă), cercetare și analiză 
autonomă a bazelor de date identificate, 
prognoză (activități polițienești predictive 
și de analiză a focarelor infracționale), 
instrumente de detectare a 
comportamentului, instrumente avansate 
de autopsie virtuală care să contribuie la 
stabilirea cauzei decesului, instrumente 
autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, 
monitorizarea platformelor de comunicare 
socială (extragere și recoltare de date în 
vederea explorării conexiunilor), sisteme 
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menționate mai sus prezintă grade diferite 
de fiabilitate și acuratețe;

de identificare a identității internaționale de 
abonat mobil (IMSI), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 
detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune); întrucât aplicațiile 
menționate mai sus prezintă grade diferite 
de fiabilitate și acuratețe;

Or. en

Amendamentul 56
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii includ 
aplicații cum ar fi tehnologiile de 
recunoaștere facială, recunoașterea 
automată a numărului de înmatriculare, 
identificarea vorbitorului, identificarea 
vocală, tehnologii de lectură labială, 
supraveghere sonoră (adică algoritmi de 
detectare a focurilor de armă), cercetare și 
analiză autonomă a bazelor de date 
identificate, prognoză (activități 
polițienești predictive și de analiză a 
focarelor infracționale), instrumente de 
detectare a comportamentului, instrumente 
autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, 
monitorizarea platformelor de comunicare 
socială (extragere și recoltare de date în 
vederea explorării conexiunilor), sisteme 
de identificare a identității internaționale de 
abonat mobil (IMSI), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 
detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune); întrucât aplicațiile 
menționate mai sus prezintă grade diferite 
de fiabilitate și acuratețe;

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii includ o 
gamă eterogenă de aplicații cum ar fi 
tehnologiile de recunoaștere facială, 
recunoașterea automată a numărului de 
înmatriculare, identificarea vorbitorului, 
identificarea vocală, tehnologii de lectură 
labială, supraveghere sonoră (adică 
algoritmi de detectare a focurilor de armă), 
cercetare și analiză autonomă a bazelor de 
date identificate, prognoză (activități 
polițienești predictive și de analiză a 
focarelor infracționale), instrumente de 
detectare a comportamentului, instrumente 
autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, 
monitorizarea platformelor de comunicare 
socială (extragere și recoltare de date în 
vederea explorării conexiunilor), sisteme 
de identificare a identității internaționale de 
abonat mobil (IMSI), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 
detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune); întrucât aplicațiile 
menționate mai sus prezintă grade diferite 
de fiabilitate, acuratețe și impact asupra 
drepturilor fundamentale și asupra 
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dinamicii sistemelor de justiție penală;

Or. en

Amendamentul 57
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii includ 
aplicații cum ar fi tehnologiile de 
recunoaștere facială, recunoașterea 
automată a numărului de înmatriculare, 
identificarea vorbitorului, identificarea 
vocală, tehnologii de lectură labială, 
supraveghere sonoră (adică algoritmi de 
detectare a focurilor de armă), cercetare și 
analiză autonomă a bazelor de date 
identificate, prognoză (activități 
polițienești predictive și de analiză a 
focarelor infracționale), instrumente de 
detectare a comportamentului, instrumente 
autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, 
monitorizarea platformelor de comunicare 
socială (extragere și recoltare de date în 
vederea explorării conexiunilor), sisteme 
de identificare a identității internaționale de 
abonat mobil (IMSI), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 
detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune); întrucât aplicațiile 
menționate mai sus prezintă grade diferite 
de fiabilitate și acuratețe;

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii includ 
aplicații cum ar fi tehnologiile de 
recunoaștere facială, recunoașterea 
automată a numărului de înmatriculare, 
identificarea vorbitorului, identificarea 
vocală, tehnologii de lectură labială, 
supraveghere sonoră (adică algoritmi de 
detectare a focurilor de armă), cercetare și 
analiză autonomă a bazelor de date 
identificate, prognoză (activități 
polițienești predictive și de analiză a 
focarelor infracționale), instrumente de 
detectare a comportamentului, instrumente 
autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, 
monitorizarea platformelor de comunicare 
socială (extragere și recoltare de date în 
vederea explorării conexiunilor), sisteme 
de identificare a identității internaționale de 
abonat mobil (IMSI), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 
detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune); întrucât aplicațiile 
menționate mai sus, alături de alte 
aplicații potențiale sau viitoare ale 
tehnologiei IA în domeniul aplicării legii, 
pot prezenta grade diferite de fiabilitate și 
acuratețe;

Or. en
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Amendamentul 58
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii includ 
aplicații cum ar fi tehnologiile de 
recunoaștere facială, recunoașterea 
automată a numărului de înmatriculare, 
identificarea vorbitorului, identificarea 
vocală, tehnologii de lectură labială, 
supraveghere sonoră (adică algoritmi de 
detectare a focurilor de armă), cercetare și 
analiză autonomă a bazelor de date 
identificate, prognoză (activități 
polițienești predictive și de analiză a 
focarelor infracționale), instrumente de 
detectare a comportamentului, instrumente 
autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, 
monitorizarea platformelor de comunicare 
socială (extragere și recoltare de date în 
vederea explorării conexiunilor), sisteme 
de identificare a identității internaționale de 
abonat mobil (IMSI), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 
detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune); întrucât aplicațiile 
menționate mai sus prezintă grade diferite 
de fiabilitate și acuratețe;

G. întrucât aplicațiile de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii includ 
aplicații cum ar fi tehnologiile de 
recunoaștere facială, recunoașterea 
automată a numărului de înmatriculare, 
identificarea vorbitorului, identificarea 
vocală, tehnologii de lectură labială, 
supraveghere sonoră (adică algoritmi de 
detectare a focurilor de armă), cercetare și 
analiză autonomă a bazelor de date 
identificate, prognoză (activități 
polițienești predictive și de analiză a 
focarelor infracționale), instrumente de 
detectare a comportamentului, instrumente 
autonome de identificare a fraudelor 
financiare și a finanțării terorismului, 
monitorizarea platformelor de comunicare 
socială (extragere și recoltare de date în 
vederea explorării conexiunilor), sisteme 
de identificare a identității internaționale de 
abonat mobil (IMSI), precum și sisteme 
automate de supraveghere care includ 
diferite capacități de detectare (cum ar fi 
detectarea bătăilor inimii și camerele cu 
termoviziune); întrucât aplicațiile 
menționate mai sus prezintă grade diferite 
de fiabilitate și acuratețe, precum și 
consecințe potențial semnificative asupra 
protecției drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 59
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Considerentul H
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât instrumentele și aplicațiile 
din domeniul IA sunt utilizate și de 
sistemele judiciare din întreaga lume, 
inclusiv la stabilirea pedepselor, calcularea 
probabilităților de recidivă și la 
determinarea probațiunii;

H. întrucât instrumentele și aplicațiile 
din domeniul IA sunt utilizate și de 
sistemele judiciare din unele țări, inclusiv 
la stabilirea pedepselor, calcularea 
probabilităților de recidivă și la 
determinarea probațiunii și întrucât, în 
prezent, în Uniunea Europeană, cu 
excepția câtorva state membre, utilizarea 
acestora este predominant limitată la 
sfera civilă;

Or. it

Amendamentul 60
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât instrumentele și aplicațiile 
din domeniul IA sunt utilizate și de 
sistemele judiciare din întreaga lume, 
inclusiv la stabilirea pedepselor, calcularea 
probabilităților de recidivă și la 
determinarea probațiunii;

H. întrucât instrumentele și aplicațiile 
din domeniul IA sunt utilizate și de 
sistemele judiciare din întreaga lume, 
inclusiv la stabilirea pedepselor, calcularea 
probabilităților de recidivă și la 
determinarea probațiunii; întrucât acest 
lucru a condus la denaturarea și 
diminuarea șanselor pentru persoanele de 
culoare și alte minorități;

Or. en

Amendamentul 61
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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H. întrucât instrumentele și aplicațiile 
din domeniul IA sunt utilizate și de 
sistemele judiciare din întreaga lume, 
inclusiv la stabilirea pedepselor, calcularea 
probabilităților de recidivă și la 
determinarea probațiunii;

H. întrucât instrumentele și aplicațiile 
din domeniul IA sunt utilizate și de 
sistemele judiciare din întreaga lume, 
inclusiv la stabilirea pedepselor, calcularea 
probabilităților de recidivă și la 
determinarea probațiunii, la soluționarea 
online a litigiilor, la gestionarea 
jurisprudenței și la furnizarea unui acces 
facilitat la lege;

Or. en

Amendamentul 62
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât instrumentele și aplicațiile 
din domeniul IA sunt utilizate și de 
sistemele judiciare din întreaga lume, 
inclusiv la stabilirea pedepselor, calcularea 
probabilităților de recidivă și la 
determinarea probațiunii;

H. întrucât instrumentele și aplicațiile 
din domeniul IA sunt utilizate și de 
sistemele judiciare din întreaga lume, 
inclusiv pentru a sprijini deciziile privind 
arestarea preventivă, la stabilirea 
pedepselor, calcularea probabilităților de 
recidivă și la determinarea probațiunii;

Or. en

Amendamentul 63
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât instrumentele și aplicațiile 
din domeniul IA sunt utilizate și de 
sistemele judiciare din întreaga lume, 
inclusiv la stabilirea pedepselor, calcularea 
probabilităților de recidivă și la 
determinarea probațiunii;

H. întrucât instrumentele și aplicațiile 
din domeniul IA sunt utilizate și de 
sistemele judiciare din unele țări, inclusiv 
la stabilirea pedepselor, calcularea 
probabilităților de recidivă și la 
determinarea probațiunii;
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Or. es

Amendamentul 64
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât aplicațiile de IA în 
domeniul aplicării legii și în sistemul 
judiciar se află în diferite etape de 
dezvoltare, de la conceptualizare, 
prototipare sau evaluare până la 
utilizarea după autorizare; întrucât în 
viitor pot apărea noi posibilități de 
utilizare, pe măsură ce tehnologia devine 
mai matură datorită cercetărilor științifice 
intensive care sunt în desfășurare la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 65
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât IA deține potențialul de a 
face parte permanent din ecosistemul 
nostru de justiție penală, oferind analize 
și asistență de anchetă;

Or. en

Amendamentul 66
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola
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Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât utilizarea IA în aplicarea 
legii implică o serie de riscuri potențiale, 
cum ar fi opacitatea procesului decizional, 
diferitele tipuri de discriminare și riscurile 
la adresa protecției vieții private și a 
datelor cu caracter personal, la adresa 
protecției libertății de exprimare și de 
informare și la adresa prezumției de 
nevinovăție;

I. întrucât utilizarea IA în aplicarea 
legii implică o serie de riscuri potențiale, 
cum ar fi opacitatea procesului decizional, 
diferitele tipuri de discriminare și erori 
inerente în algoritmul de bază care pot fi 
consolidate prin bucle de feedback, 
precum și riscurile la adresa protecției 
vieții private și a datelor cu caracter 
personal, la adresa protecției libertății de 
exprimare și de informare și la adresa 
prezumției de nevinovăție; întrucât 
amploarea acestor riscuri variază de la 
aplicație la aplicație și în funcție de 
scopul utilizării lor;

Or. en

Amendamentul 67
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât utilizarea IA în aplicarea 
legii implică o serie de riscuri potențiale, 
cum ar fi opacitatea procesului decizional, 
diferitele tipuri de discriminare și riscurile 
la adresa protecției vieții private și a 
datelor cu caracter personal, la adresa 
protecției libertății de exprimare și de 
informare și la adresa prezumției de 
nevinovăție;

I. întrucât utilizarea IA în aplicarea 
legii implică o serie de riscuri, cum ar fi 
opacitatea procesului decizional, diferitele 
tipuri de discriminare și riscurile la adresa 
protecției vieții private și a datelor cu 
caracter personal, la adresa protecției 
libertății de exprimare și de informare, la 
adresa prezumției de nevinovăție și, cel 
mai important în domeniul dreptului 
penal, riscuri uriașe la adresa libertății și 
a securității persoanelor;

Or. en
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Amendamentul 68
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât utilizarea IA în aplicarea 
legii implică o serie de riscuri potențiale, 
cum ar fi opacitatea procesului decizional, 
diferitele tipuri de discriminare și riscurile 
la adresa protecției vieții private și a 
datelor cu caracter personal, la adresa 
protecției libertății de exprimare și de 
informare și la adresa prezumției de 
nevinovăție;

I. întrucât utilizarea IA în aplicarea 
legii implică o serie de riscuri potențiale, 
cum ar fi opacitatea procesului decizional, 
un efect de intimidare, diferitele tipuri de 
discriminare și riscurile la adresa protecției 
vieții private și a datelor cu caracter 
personal, la adresa protecției libertății de 
exprimare și de informare și la adresa 
prezumției de nevinovăție, precum și la 
adresa dreptului la o cale de atac eficientă 
și la un proces echitabil;

Or. en

Amendamentul 69
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât utilizarea IA în aplicarea 
legii implică o serie de riscuri potențiale, 
cum ar fi opacitatea procesului decizional, 
diferitele tipuri de discriminare și riscurile 
la adresa protecției vieții private și a 
datelor cu caracter personal, la adresa 
protecției libertății de exprimare și de 
informare și la adresa prezumției de 
nevinovăție;

I. întrucât utilizarea IA în aplicarea 
legii implică o serie de riscuri ridicate la 
adresa protecției drepturilor 
fundamentale ale persoanelor, cum ar fi 
opacitatea procesului decizional, diferitele 
tipuri de discriminare și riscurile la adresa 
protecției vieții private și a datelor cu 
caracter personal, la adresa protecției 
libertății de exprimare și de informare și la 
adresa prezumției de nevinovăție;

Or. en

Amendamentul 70
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Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât utilizarea IA în aplicarea 
legii implică o serie de riscuri potențiale, 
cum ar fi opacitatea procesului decizional, 
diferitele tipuri de discriminare și riscurile 
la adresa protecției vieții private și a 
datelor cu caracter personal, la adresa 
protecției libertății de exprimare și de 
informare și la adresa prezumției de 
nevinovăție;

I. întrucât utilizarea IA în aplicarea 
legii implică o serie de riscuri ridicate, 
cum ar fi opacitatea procesului decizional, 
diferitele tipuri de discriminare și riscurile 
la adresa protecției vieții private și a 
datelor cu caracter personal, la adresa 
protecției libertății de exprimare și de 
informare și la adresa prezumției de 
nevinovăție;

Or. en

Amendamentul 71
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât sistemele de activități 
polițienești bazate pe analiza predictivă se 
fundamentează în mod necesar pe date 
istorice, care pot conține erori sistematice, 
astfel încât orice metodă sau strategie 
polițienească ulterioară bazată pe aceste 
date este susceptibilă de a reproduce 
erorile sistematice respective în rezultatele 
sale; întrucât aceste erori sistematice pot 
avea un „efect de clichet”, ceea ce 
înseamnă că denaturarea se va înrăutăți 
treptat în fiecare an, dacă serviciile 
polițienești se bazează pe dovezile 
reprezentate de datele din anul precedent 
pentru a stabili țintele pentru anul 
următor 1a.
_________________
1a Williams, Patrick și Kind, Eric (2019). 
Acțiuni polițienești bazate pe date: 
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conectarea practicilor polițienești 
discriminatorii din Europa. Raport de 
proiect (Data-driven Policing: The 
hardwiring of discriminatory policing 
practices across Europe. Project Report). 
Rețeaua europeană împotriva rasismului

Or. en

Amendamentul 72
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât unele țări utilizează mai 
mult aplicațiile de IA în aplicarea legii și 
în sistemul judiciar decât altele, ceea ce 
este parțial urmarea lipsei de reglementări 
și a diferențelor de reglementare care 
permit sau interzic utilizarea IA în 
anumite scopuri;

Or. en

Amendamentul 73
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât persoanele care aparțin 
unor grupuri etnice minoritare sunt mult 
mai susceptibile de a fi oprite și 
percheziționate de către poliție, urmărite 
penal, sancționate și private de libertate în 
comparație cu populația „majoritară” 
respectivă; întrucât, după cum a 
recunoscut comisarul Vestager în 
discursul său programatic din cadrul 
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Forumului european privind IA din 
30 iunie 2020, migranții și persoanele 
care aparțin anumitor grupuri etnice ar 
putea fi vizate prin tehnici polițienești 
bazate pe analiză predictivă, care 
direcționează către ele întreaga atenție a 
autorităților de aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 74
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât sistemele de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii sunt, la 
rândul lor, vulnerabile la atacuri care 
folosesc IA; întrucât, în aceste situații, 
daunele rezultate pot fi chiar mai mari și 
pot duce la creșterea exponențială a 
nivelului de nocivitate la adresa indivizilor 
și grupurilor,

J. întrucât sistemele de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii și de cele 
judiciare sunt, la rândul lor, vulnerabile la 
atacuri care folosesc IA sau „otrăvirea 
datelor” (data poisoning), prin care se 
introduce un set greșit de date cu scopul 
de a produce rezultate părtinitoare; 
întrucât, în aceste situații, daunele rezultate 
pot fi foarte mari și pot duce la niveluri 
ridicate de nocivitate la adresa indivizilor 
și grupurilor,

Or. en

Amendamentul 75
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât sistemele de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii sunt, la 
rândul lor, vulnerabile la atacuri care 

J. întrucât sistemele de IA utilizate de 
autoritățile de aplicare a legii sunt, la 
rândul lor, vulnerabile la atacuri împotriva 
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folosesc IA; întrucât, în aceste situații, 
daunele rezultate pot fi chiar mai mari și 
pot duce la creșterea exponențială a 
nivelului de nocivitate la adresa indivizilor 
și grupurilor,

sistemelor informatice; întrucât, în aceste 
situații, daunele rezultate pot fi chiar mai 
mari și pot duce la creșterea exponențială a 
nivelului de nocivitate la adresa indivizilor 
și grupurilor,

Or. en

Amendamentul 76
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât cazuri recente au 
demonstrat că instrumentele IA, cum ar fi 
recunoașterea facială, nu sunt perfecte și 
pot face greșeli; întrucât aceste greșeli au 
consecințe dramatice atunci când sunt 
utilizate în domeniul justiției penale; 
întrucât - după cum reamintește citatul 
„Mai bine scapă zece vinovați decât să 
sufere un nevinovat” - tehnologia IA 
trebuie utilizată cu multă precauție în 
acest domeniu,

Or. en

Amendamentul 77
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Considerentul J a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât așa-numitele sisteme 
automate de decizie, algoritmii bazați pe 
IA, nu pot fi utilizați în scopuri 
decizionale, deoarece decizia finală în 
procedura penală trebuie să fie 
întotdeauna încredințată unei ființe 
umane, față de care IA trebuie să își 
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mențină rolul de simplu instrument;

Or. it

Amendamentul 78
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jb. întrucât, cu toate acestea, 
utilizarea IA în acest domeniu nu ar 
trebui considerată o simplă problemă 
tehnică de asigurare a exactității și 
eficacității acestor instrumente, ci mai 
degrabă ca o decizie politică crucială 
privind proiectarea și obiectivele 
sistemelor de aplicare a legii și de justiție 
penală, ceea ce va avea inevitabil un 
impact profund asupra vieții și drepturilor 
fundamentale ale persoanelor,

Or. en

Amendamentul 79
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Jc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jc. întrucât aplicarea completă a legii 
este un vis care nu ar trebui urmărit cu 
orice preț; întrucât detectarea și 
sancționarea tuturor încălcărilor legii nu 
este posibilă decât dacă se recurge la 
supraveghere omniprezentă; întrucât 
depistarea tuturor formelor de conduită 
ilegală cu același nivel ridicat de 
eficacitate nu este un obiectiv legitim în 
societățile democratice care apreciază 
intimitatea persoanelor și care, pentru a 
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proteja o astfel de valoare, sunt pregătite 
să accepte că, în unele cazuri, 
neconformitatea nu este pedepsită,

Or. en

Amendamentul 80
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Jd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jd. întrucât un număr tot mai mare de 
autorități și legiuitori din întreaga lume 
au interzis utilizarea recunoașterii faciale 
de către autoritățile de aplicare a legii sau 
au în vedere această interdicție; întrucât, 
în urma protestelor provocate de uciderea 
lui George Floyd, Amazon, Microsoft și 
IBM au refuzat accesul departamentelor 
de poliție la tehnologia lor de 
recunoaștere facială, determinând 
guvernele din întreaga lume să 
reglementeze recunoașterea facială,

Or. en

Amendamentul 81
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Je (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Je. întrucât instrumentele UE privind 
cooperarea judiciară, cum ar fi mandatul 
european de arestare, nu modifică 
obligația de a respecta drepturile 
fundamentale și principiile legale astfel 
cum sunt consacrate la articolul 6 din 
TUE; întrucât, în mai multe rânduri, 
CJUE a concluzionat că încrederea 
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reciprocă nu este oarbă și că autoritatea 
judiciară de executare ar putea fi obligată 
să evalueze dacă există un risc real ca 
persoana în cauză să fie victima unei 
încălcări a drepturilor fundamentale dacă 
este predată statului emitent; întrucât 
CJUE a aplicat acest principiu înceea ce 
privește o eventuală încălcare atât a 
interdicției asupra torturii și a unui 
tratament inuman sau degradant, cât și a 
dreptului la un proces echitabil,

Or. en

Amendamentul 82
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Jf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jf. întrucât dreptul penal liberal 
modern se bazează pe ideea că autoritățile 
statului reacționează la o infracțiune 
după ce aceasta fost comisă, fără a 
presupune că oamenii sunt periculoși și 
că trebuie monitorizați în mod constant 
pentru a preveni eventualele infracțiuni; 
întrucât tehnicile de supraveghere bazate 
pe IA contestă profund o astfel de 
abordare și îndeamnă legiuitorii din 
întreaga lume să evalueze amănunțit 
consecințele permiterii implementării 
unor tehnologii care reduc rolul ființelor 
umane în aplicarea legii și în pronunțarea 
unei hotărâri,

Or. en

Amendamentul 83
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție



AM\1210048RO.docx 45/110 PE655.659v01-00

RO

Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reiterează faptul că, dat fiind că IA 
se bazează pe prelucrarea unor cantități 
mari de date, dreptul la protecția vieții 
private și a datelor cu caracter personal se 
aplică tuturor domeniilor IA și că trebuie 
respectat pe deplin cadrul juridic al Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private;

1. salută contribuția pozitivă a 
aplicațiilor IA la activitatea autorităților 
de aplicare a legii și judiciare de la nivelul 
Uniunii ca o tehnologie-cheie care 
permite asigurarea siguranței și a 
securității cetățenilor; subliniază, de 
exemplu, gestionarea îmbunătățită a 
jurisprudenței obținută prin instrumente 
care permit opțiuni suplimentare de 
căutare; consideră că există o gamă largă 
de alte utilizări potențiale pentru IA de 
către autoritățile de aplicare a legii și de 
cele judiciare, utilizări care ar trebui să 
fie explorate, sub rezerva precauțiilor 
metodologice și a evaluărilor științifice; 
reiterează faptul că, dat fiind că IA se 
bazează pe prelucrarea unor cantități mari 
de date, dreptul la protecția vieții private și 
a datelor cu caracter personal se aplică 
tuturor domeniilor IA și că trebuie 
respectat pe deplin cadrul juridic al Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private;

Or. en

Amendamentul 84
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reiterează faptul că, dat fiind că IA 
se bazează pe prelucrarea unor cantități 
mari de date, dreptul la protecția vieții 
private și a datelor cu caracter personal se 
aplică tuturor domeniilor IA și că trebuie 
respectat pe deplin cadrul juridic al Uniunii 
privind protecția datelor și a vieții private;

1. reiterează faptul că, dat fiind că IA 
se bazează pe prelucrarea unor cantități 
mari de date, dreptul la protecția vieții 
private și a datelor cu caracter personal se 
aplică tuturor domeniilor IA și că trebuie 
respectat pe deplin atât cadrul juridic al 
Uniunii privind protecția datelor și a vieții 
private, cât și cel al statelor membre;

Or. es
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Amendamentul 85
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că UE a stabilit deja 
standarde de protecție a datelor pentru 
autoritățile de aplicare a legii, care 
constituie baza pentru orice reglementare 
viitoare în domeniul IA; reamintește că 
prelucrarea de date cu caracter personal 
trebuie să fie legală și echitabilă; 
scopurile prelucrării trebuie specificate, 
explicite și legitime; datele trebuie să fie 
corespunzătoare, relevante și să nu 
depășească limitele scopurilor pentru care 
sunt prelucrate; ele trebuie să fie exacte și 
actualizate (datele inexacte ar trebui să fie 
corectate sau șterse, sub rezerva scopului 
pentru care ar fi păstrate); datele ar trebui 
păstrate doar atât cât este necesar și 
prelucrate într-o manieră sigură;

Or. en

Amendamentul 86
Klára Dobrev, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la 

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la 
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o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil;

o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil; orice tehnologie de inteligență 
artificială, robotică și conexă trebuie 
dezvoltată, implementată sau utilizată 
într-o manieră care să împiedice 
identificarea posibilă a persoanelor pe 
baza unor date care au fost prelucrate 
anterior în regim de anonimat sau 
pseudoanonimat și generarea de date și 
forme de clasificare noi, deduse, potențial 
sensibile prin mijloace automatizate;

Or. en

Amendamentul 87
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil;

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, demnității umane, 
prevenirii daunelor, transparenței, 
imparțialității și exactității, corectitudinii 
și capacității de explicare a utilizării 
tehnologiilor de recunoaștere biometrică, 
garantării controlului uman de către 
utilizator, libertății de circulație, prezumția 
de nevinovăție și dreptul la apărare, 
libertatea de exprimare și de informare, 
libertatea de întrunire și de asociere, 
egalitatea în fața legii și dreptul la o cale de 
atac eficientă și la un proces echitabil;

Or. en

Amendamentul 88
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
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Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil;

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, inclusiv dreptul la tăcere, 
libertatea de exprimare și de informare, 
libertatea de întrunire și de asociere, 
egalitatea în fața legii și dreptul la o cale de 
atac eficientă și la un proces echitabil; 
subliniază că orice utilizare a IA trebuie 
interzisă atunci când este în mod evident 
incompatibilă cu drepturile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 89
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil;

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil, precum și să abordeze 
problemele etice și deontologice care 
rezultă dintr-o eventuală 
deresponsabilizare a instanțelor;

Or. it
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Amendamentul 90
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil;

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii, dreptul la o 
cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil, precum și Convenția europeană 
a drepturilor omului și Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 91
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil;

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil, precum și să țină cont de 
principiul funcției de reeducare a 
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pedepsei;

Or. it

Amendamentul 92
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil;

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii, principiul 
egalității de forțe și dreptul la o cale de 
atac eficientă și la un proces echitabil;

Or. en

Amendamentul 93
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, libertatea de exprimare și de 
informare, libertatea de întrunire și de 
asociere, egalitatea în fața legii și dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 

2. reafirmă că toate soluțiile IA 
folosite în asigurarea respectării legii și în 
sistemul judiciar trebuie, de asemenea, să 
respecte pe deplin principiile 
nediscriminării, libertății de circulație, 
prezumția de nevinovăție și dreptul la 
apărare, obligația de motivare, libertatea 
de exprimare și de informare, libertatea de 
întrunire și de asociere, egalitatea în fața 
legii și dreptul la o cale de atac eficientă și 
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echitabil; la un proces echitabil;

Or. it

Amendamentul 94
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată că utilizarea datelor 
biometrice, cum ar fi tehnologiile de 
recunoaștere facială, are legătură, în sens 
mai larg, cu principiul dreptului la 
demnitatea umană; demnitatea umană 
reprezintă baza tuturor drepturilor 
fundamentale garantate de Carta 
drepturilor fundamentale; Curtea de 
Justiție a UE (CJUE) a confirmat în 
jurisprudența sa că dreptul fundamental 
la demnitate face parte din dreptul 
Uniunii și, prin urmare, datele biometrice, 
inclusiv imaginile faciale, trebuie 
prelucrate într-un mod care să respecte 
demnitatea umană;

Or. en

Amendamentul 95
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. recunoaște că viteza cu care se 
dezvoltă aplicațiile de IA în întreaga lume 
necesită o abordare orientată spre viitor și 
că orice încercare de enumerare 
exhaustivă a acestor aplicații va fi imediat 
depășită; solicită, în acest sens, un model 
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de guvernanță clar și coerent, care să 
garanteze respectarea drepturilor 
fundamentale, dar care să permită 
totodată societăților și organizațiilor să 
dezvolte în continuare aplicații de 
inteligență artificială;

Or. en

Amendamentul 96
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că aplicațiile de IA 
utilizate de autoritățile polițienești și 
judiciare trebuie clasificate ca fiind cu 
risc ridicat în toate cazurile, având în 
vedere rolul și responsabilitatea lor 
publică și impactul deciziilor luate de 
aceste autorități; consideră, de asemenea, 
că utilizarea sistemului de IA de către 
aceste autorități se poate produce într-un 
mod care ar putea avea consecințe legale 
sau care poate afecta semnificativ viața 
oamenilor;

Or. en

Amendamentul 97
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că este necesar să 
diminuăm așteptările cu privire la 
soluțiile tehnologice care promit o 
aplicare perfectă a legii și depistarea 
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nerealistă a tuturor infracțiunilor comise;

Or. en

Amendamentul 98
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră, în acest sens, că orice 
instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, securizat și adecvat scopului, să 
respecte principiile echității, răspunderii, 
transparenței și explicabilității, iar 
utilizarea sa să fie supusă unui test riguros 
al necesității și proporționalității;

3. consideră, în acest sens, că orice 
instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, securizat și adecvat scopului, să 
respecte principiile echității, răspunderii, 
transparenței și explicabilității, iar 
utilizarea sa să fie supusă unui test riguros 
al necesității și proporționalității; îi 
îndeamnă pe legiuitorii UE și naționali să 
ia în mod deosebit în calcul cele cinci 
principii prevăzute de „Carta etică privind 
utilizarea inteligenței artificiale în 
sistemele judiciare și în mediul lor” 
adoptată de Comisia Europeană pentru 
Eficiența Justiției (CEPEJ) a Consiliului 
Europei, și să acorde o atenție deosebită 
„utilizărilor care trebuie luate în 
considerare cu cea mai mare rezervă” 
identificate de CEPEJ;

Or. en

Amendamentul 99
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră, în acest sens, că orice 3. consideră, în acest sens, că 
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instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, securizat și adecvat scopului, să 
respecte principiile echității, răspunderii, 
transparenței și explicabilității, iar 
utilizarea sa să fie supusă unui test riguros 
al necesității și proporționalității;

garanțiile ar trebui să fie proporționale cu 
riscurile potențiale asociate aplicațiilor de 
IA specifice utilizării; consideră că orice 
instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, robust, securizat și adecvat scopului, 
să respecte principiile echității, răspunderii, 
transparenței, nediscriminării și 
explicabilității, iar utilizarea sa să fie 
supusă unui test riguros al necesității și 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 100
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră, în acest sens, că orice 
instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, securizat și adecvat scopului, să 
respecte principiile echității, răspunderii, 
transparenței și explicabilității, iar 
utilizarea sa să fie supusă unui test riguros 
al necesității și proporționalității;

3. consideră, în acest sens, că orice 
instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, securizat și adecvat scopului, să 
respecte principiile echității, răspunderii, 
transparenței și explicabilității, iar 
utilizarea sa să fie supusă unui test riguros 
al necesității și proporționalității; 
subliniază faptul că încrederea cetățenilor 
în utilizarea IA dezvoltată și utilizată în 
UE este condiționată de respectarea 
deplină a acestor criterii;

Or. en

Amendamentul 101
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră, în acest sens, că orice 
instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, securizat și adecvat scopului, să 
respecte principiile echității, răspunderii, 
transparenței și explicabilității, iar 
utilizarea sa să fie supusă unui test riguros 
al necesității și proporționalității;

3. consideră, în acest sens, că orice 
instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, securizat și adecvat scopului, să 
respecte principiile echității, răspunderii, 
transparenței și explicabilității, iar 
utilizarea sa să fie supusă unui test riguros 
al necesității și proporționalității, fiind 
asigurat totodată dreptul persoanelor în 
cauză de a avea acces la rezultatele 
elaborate sau obținute prin intermediul 
instrumentelor de IA;

Or. it

Amendamentul 102
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră, în acest sens, că orice 
instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, securizat și adecvat scopului, să 
respecte principiile echității, răspunderii, 
transparenței și explicabilității, iar 
utilizarea sa să fie supusă unui test riguros 
al necesității și proporționalității;

3. consideră, în acest sens, că orice 
instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, securizat și adecvat scopului, să 
respecte principiile reducerii la minimum 
a datelor, echității, răspunderii, 
transparenței și explicabilității, iar 
dezvoltarea, introducerea și utilizarea sa 
să fie supuse unui test riguros al necesității 
și proporționalității;

Or. en

Amendamentul 103
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne 
Keller, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
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Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră, în acest sens, că orice 
instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, securizat și adecvat scopului, să 
respecte principiile echității, răspunderii, 
transparenței și explicabilității, iar 
utilizarea sa să fie supusă unui test riguros 
al necesității și proporționalității;

3. consideră, în acest sens, că orice 
instrument IA, dezvoltat sau utilizat de 
autoritățile de aplicare a legii sau de 
sistemul judiciar, ar trebui, cel puțin, să fie 
sigur, securizat și adecvat scopului, să 
respecte principiile echității, răspunderii, 
transparenței și explicabilității, iar 
utilizarea sa să fie supusă unei evaluări a 
riscurilor și unui test riguros al necesității 
și proporționalității;

Or. en

Amendamentul 104
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că orice decizie cu 
privire la o persoană fizică care se 
bazează exclusiv pe prelucrarea 
automatizată, inclusiv întocmirea unui 
profil, care produce un efect juridic 
advers privind persoana vizată sau care o 
afectează în mod semnificativ, este 
interzisă în temeiul dreptului Uniunii, cu 
excepția cazului în care acest lucru este 
autorizat de dreptul Uniunii sau de 
dreptul statului membru, care prevede cel 
puțin dreptul la o intervenție umană; 
reamintește că deciziile din domeniul 
aplicării legii sunt aproape întotdeauna 
decizii care au un efect juridic asupra 
persoanei afectate, dată fiind natura 
executivă a autorităților de aplicare a legii 
și a acțiunilor acestora; invită Comisia, 
Comitetul european pentru protecția 
datelor și alte autorități de supraveghere 
independente să propună acte legislative 
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sau cel puțin să emită orientări, 
recomandări și bune practici pentru a 
specifica în continuare criteriile și 
condițiile pentru deciziile bazate pe 
crearea de profiluri și utilizarea IA în 
scopuri de aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 105
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază necesitatea ca utilizarea 
IA și a tehnologiilor aferente în sistemele 
de justiție penală să respecte principii 
etice stricte, precum cele consacrate în 
„Carta etică europeană privind utilizarea 
inteligenței artificiale în sistemele 
judiciare și în mediul lorˮ a Consiliului 
Europei, și anume principiile respectării 
drepturilor fundamentale, 
nediscriminării, calității și securității, 
transparenței, imparțialității și 
corectitudinii, controlului exercitat de 
către utilizator;

Or. it

Amendamentul 106
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3 a. subliniază dreptul părților de a 
avea acces la procesul de colectare a 
datelor și la cel referitor la evaluările de 
prognoză utile pentru forțele polițienești 
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de prevenire a criminalității, la 
catalogarea și evaluarea probelor penale 
și la evaluările preventive ale statutului 
unui suspect de pericol pentru societate, 
la riscul de recidivă și la rezultatele 
generate sau obținute prin IA pentru 
procedurile de notificare, precum și la 
rolul IA și al tehnologiilor conexe în 
aplicarea dreptului penal și în prevenirea 
criminalității;

Or. en

Amendamentul 107
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că utilizarea IA în acest 
domeniu prezintă riscuri pentru drepturile 
omului - și anume dreptul la 
confidențialitate, la protecția datelor și la 
un proces echitabil - și că în viitor poate 
genera riscuri încă necunoscute; solicită 
ca principiul precauției să se afle în 
centrul oricărui cadru juridic privind IA;

Or. en

Amendamentul 108
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că este necesară o 
reglementare strictă a utilizării tehnicilor 
de recunoaștere facială în materie penală; 
propune să se recomande interzicerea 
provizorie a acestora până la finalizarea 
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acestei reglementări;

Or. fr

Amendamentul 109
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. consideră esențial, atât pentru 
eficacitatea exercitării drepturilor la 
apărare, cât și pentru transparența 
sistemelor naționale de justiție penală, ca 
un cadru juridic specific, clar și precis să 
reglementeze condițiile, modalitățile și 
consecințele utilizării instrumentelor IA 
în acest domeniu, precum și drepturile 
persoanelor vizate, inclusiv posibilitățile 
de a exercita o cale de atac legală; 
subliniază că, în absența unui astfel de 
cadru juridic, IA nu ar trebui utilizată în 
acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 110
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. îndeamnă autoritățile de 
executare, atunci când decid cu privire la 
o cerere de extrădare (sau predare) către 
un alt stat membru sau o altă țară terță, 
să evalueze dacă utilizarea instrumentelor 
IA în țara solicitantă (sau emitentă) ar 
putea compromite esența dreptului 
fundamental la un proces echitabil; 
consideră că prima etapă a unei astfel de 
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evaluări ar trebui realizată „în temeiul 
unor elemente obiective, fiabile, precise și 
actualizate în mod corespunzător privind 
funcționarea sistemului judiciar în statul 
membru emitent” (C-216/18 PPU, punctul 
61); invită Comisia să publice informații 
actualizate privind utilizarea IA în 
sistemele judiciare și de aplicare a legii 
din statele membre și să emită orientări cu 
privire la modul de efectuare a unei astfel 
de evaluări în contextul cooperării 
judiciare în materie penală; 

Or. en

Amendamentul 111
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este important să se 
împiedice supravegherea în masă prin 
intermediul tehnologiilor IA și să se 
interzică cererile care ar avea-o drept 
rezultat;

4. consideră că datele colectate și 
monitorizarea persoanelor fizice trebuie 
să se limiteze la suspecții de fapte penale 
sau la suspecții de pregătire a săvârșirii 
unei infracțiuni, spre deosebire de 
colectarea automatizată și nediscriminată 
a datelor; subliniază că este important să 
se împiedice supravegherea în masă prin 
intermediul tehnologiilor IA și să se 
interzică cererile care ar avea-o drept 
rezultat; invită Comisia să pună în 
aplicare, prin mijloace legislative și fără 
caracter legislativ și, dacă este necesar, 
prin acțiuni în constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor, o interdicție a oricărei 
prelucrări biometrice a datelor cu 
caracter personal în scopul aplicării legii, 
care conduce la supravegherea în masă în 
spațiile publice; invită Comisia să înceteze 
finanțarea cercetării sau a implementării 
datelor biometrice care ar putea contribui 
la supravegherea în masă în spațiile 
publice; reamintește că supravegherea în 
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masă de către autoritățile din țările terțe 
implică faptul că nivelul lor de protecție a 
datelor nu este adecvat, așa cum a 
confirmat Curtea de Justiție în hotărârea 
pronunțată în cauza Schrems I1a;
_________________
1a Hotărârea pronunțată în cauza C-
362/14, 6 octombrie 2015.

Or. en

Amendamentul 112
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este important să se 
împiedice supravegherea în masă prin 
intermediul tehnologiilor IA și să se 
interzică cererile care ar avea-o drept 
rezultat;

4. subliniază că este important să se 
împiedice supravegherea în masă, care, 
conform definiției, nu corespunde 
principiilor necesității și 
proporționalității; susține cu fermitate 
praguri ridicate și transparență în 
utilizarea tehnologiilor și aplicațiilor de IA 
care ar putea-o avea drept rezultat; solicită 
ca autoritățile de aplicare a legii sau 
judiciare să utilizeze aplicații de IA care 
respectă principiul confidențialității prin 
proiectare, ori de câte ori este posibil, 
pentru a evita denaturarea funcțiilor;

Or. en

Amendamentul 113
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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4. subliniază că este important să se 
împiedice supravegherea în masă prin 
intermediul tehnologiilor IA și să se 
interzică cererile care ar avea-o drept 
rezultat;

4. subliniază că este important să se 
împiedice supravegherea în masă prin 
intermediul tehnologiilor IA și să se 
interzică cererile care ar avea-o drept 
rezultat; invită Comisia și statele membre 
să nu urmeze China și Statele Unite în 
ceea ce privește dezvoltarea tehnologiilor 
de supraveghere în masă, ci să 
demonstreze că în UE aplicațiile pe bază 
de tehnologii IA pot fi implementate 
numai dacă respectă în totalitate 
drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 114
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este important să se 
împiedice supravegherea în masă prin 
intermediul tehnologiilor IA și să se 
interzică cererile care ar avea-o drept 
rezultat;

4. subliniază că este important să se 
împiedice supravegherea în masă prin 
intermediul tehnologiilor IA și să se 
interzică cererile care ar avea-o drept 
rezultat; reamintește că persoanele fizice 
nu numai că au dreptul de a fi identificate 
în mod corect, dar au și dreptul de a nu fi 
identificate deloc, cu excepția cazului în 
care este impus de lege din interese 
publice temeinice și legitime;

Or. en

Amendamentul 115
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este important să se 4. observă cu mare îngrijorare 
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împiedice supravegherea în masă prin 
intermediul tehnologiilor IA și să se 
interzică cererile care ar avea-o drept 
rezultat;

potențialul supravegherii în masă prin 
intermediul tehnologiilor IA în sectorul 
aplicării legii; subliniază că este imperios 
necesar să se împiedice o astfel de 
supraveghere în masă prin intermediul 
tehnologiilor IA și să se interzică orice 
cerere care ar avea-o drept rezultat;

Or. en

Amendamentul 116
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că este important să se 
împiedice supravegherea în masă prin 
intermediul tehnologiilor IA și să se 
interzică cererile care ar avea-o drept 
rezultat;

4. subliniază că este important să se 
împiedice supravegherea în masă prin 
intermediul tehnologiilor IA, în special 
recunoașterea facială, și să se interzică 
cererile care ar avea-o drept rezultat;

Or. en

Amendamentul 117
Klára Dobrev, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. propune să se acorde o atenție 
specială progresului tehnologic în 
domeniul dronelor utilizate în 
operațiunile polițienești și militare; 
îndeamnă Comisia să creeze un cod de 
conduită pentru utilizarea acestora, având 
în vedere daunele mari pe care le pot 
provoca în termeni de capital uman dacă 
ar putea fi înarmate în viitor;

Or. en
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Amendamentul 118
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu, Sophia in 't 
Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că tehnologia poate fi 
reutilizată și solicită un control și o 
supraveghere democratice stricte în cazul 
oricărei tehnologii facilitate de IA care 
este utilizată de autoritățile publice și care 
poate fi reorientată către supravegherea 
în masă sau către crearea de profiluri în 
masă;

Or. en

Amendamentul 119
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază că garanțiile împotriva 
utilizării abuzive a tehnologiei IA de către 
autoritățile publice trebuie, de asemenea, 
să aibă o natură politică și să fie 
mandatate uniform în întreaga Uniune 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 120
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază potențialul de părtinire și 
discriminare care rezultă din utilizarea 
aplicațiilor de învățare automată și de IA; 
constată că erorile sistematice pot fi 
inerente seturilor de date subiacente, mai 
ales atunci când sunt utilizate date istorice, 
introduse de dezvoltatorii de algoritmi sau 
generate atunci când sistemele sunt puse în 
aplicare în condiții reale;

5. subliniază potențialul de părtinire și 
discriminare care rezultă din utilizarea 
aplicațiilor de învățare automată și de IA; 
constată că erorile sistematice pot fi 
inerente seturilor de date subiacente, mai 
ales atunci când sunt utilizate date istorice, 
introduse de dezvoltatorii de algoritmi sau 
generate atunci când sistemele sunt puse în 
aplicare în condiții reale; reamintește 
Rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare 
la protestele antirasiste care au avut loc în 
urma morții lui George Floyd; subliniază 
că în rândul forțelor de poliție continuă să 
existe un rasism real și răspândit; 
subliniază că un astfel de rasism va 
conduce inevitabil la prejudecăți rasiste în 
constatările, punctajele și recomandările 
generate de IA; prin urmare, își reiterează 
apelul către statele membre de a promova 
politici antidiscriminare în toate 
domeniile și de a elabora planuri 
naționale de acțiune împotriva rasismului, 
inclusiv în interiorul serviciului de poliție 
și al sistemului de justiție, în strânsă 
cooperare cu societatea civilă și cu 
comunitățile în cauză, și de a intensifica 
măsurile pentru creșterea diversității în 
cadrul forțelor de poliție și pentru 
stabilirea unor cadre de dialog și 
cooperare între poliție și comunități;

Or. en

Amendamentul 121
Klára Dobrev, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază potențialul de părtinire și 
discriminare care rezultă din utilizarea 
aplicațiilor de învățare automată și de IA; 

5. subliniază potențialul de părtinire și 
discriminare care rezultă din utilizarea 
aplicațiilor de învățare automată și de IA; 
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constată că erorile sistematice pot fi 
inerente seturilor de date subiacente, mai 
ales atunci când sunt utilizate date istorice, 
introduse de dezvoltatorii de algoritmi sau 
generate atunci când sistemele sunt puse în 
aplicare în condiții reale;

constată că erorile sistematice pot fi 
inerente seturilor de date subiacente, mai 
ales atunci când sunt utilizate date istorice, 
introduse de dezvoltatorii de algoritmi sau 
generate atunci când sistemele sunt puse în 
aplicare în condiții reale; subliniază că 
orice program software, algoritm sau dată 
utilizată ori produsă de inteligența 
artificială, robotică și tehnologiile conexe 
dezvoltate, implementate sau utilizate în 
Uniune protejează drepturile persoanelor 
împotriva încălcărilor de către actorii IA 
de-a lungul întregului ciclu de viață al 
sistemelor IA. O descriere a modului în 
care au fost colectate datele de 
antrenament ar trebui să fie menținută de 
către autorii algoritmilor, însoțită de o 
analiză a erorilor sistematice potențiale 
induse de procesul uman sau algoritmic 
de colectare a datelor;

Or. en

Amendamentul 122
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază potențialul de părtinire și 
discriminare care rezultă din utilizarea 
aplicațiilor de învățare automată și de IA; 
constată că erorile sistematice pot fi 
inerente seturilor de date subiacente, mai 
ales atunci când sunt utilizate date istorice, 
introduse de dezvoltatorii de algoritmi sau 
generate atunci când sistemele sunt puse în 
aplicare în condiții reale;

5. subliniază potențialul de părtinire și 
discriminare care rezultă din utilizarea 
aplicațiilor de învățare automată și de IA; 
constată că erorile sistematice pot fi 
inerente seturilor de date subiacente, mai 
ales atunci când sunt utilizate date istorice, 
introduse de dezvoltatorii de algoritmi sau 
generate atunci când sistemele sunt puse în 
aplicare în condiții reale; reamintește că 
rezultatul furnizat de aplicațiile de IA este 
influențat în mod necesar de calitatea 
informațiilor utilizate de aplicații și 
solicită instituirea unor mecanisme care 
să garanteze calitatea datelor, 
independența sursei din care provin 
aceste date, independența autorității care 
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le colectează și accesul la toate datele 
utilizate de aplicațiile de IA;

Or. it

Amendamentul 123
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază potențialul de părtinire și 
discriminare care rezultă din utilizarea 
aplicațiilor de învățare automată și de IA; 
constată că erorile sistematice pot fi 
inerente seturilor de date subiacente, mai 
ales atunci când sunt utilizate date istorice, 
introduse de dezvoltatorii de algoritmi sau 
generate atunci când sistemele sunt puse în 
aplicare în condiții reale;

5. subliniază potențialul de părtinire și 
discriminare care rezultă din utilizarea 
aplicațiilor de învățare automată și de IA; 
constată că erorile sistematice pot fi 
inerente seturilor de date subiacente, mai 
ales atunci când sunt utilizate date istorice, 
introduse de dezvoltatorii de algoritmi sau 
generate atunci când sistemele sunt puse în 
aplicare în condiții reale; avertizează cu 
privire la existența unor potențiale erori 
sistematice similare în algoritmii 
sistemelor de IA; subliniază că este 
imperativ ca utilizarea IA de către 
autoritățile polițienești și judiciare în 
materie penală să nu devină un factor de 
inegalitate, fragmentare socială sau 
excluziune;

Or. en

Amendamentul 124
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază potențialul de părtinire și 
discriminare care rezultă din utilizarea 

5. subliniază potențialul de părtinire și 
discriminare care rezultă din utilizarea 
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aplicațiilor de învățare automată și de IA; 
constată că erorile sistematice pot fi 
inerente seturilor de date subiacente, mai 
ales atunci când sunt utilizate date istorice, 
introduse de dezvoltatorii de algoritmi sau 
generate atunci când sistemele sunt puse în 
aplicare în condiții reale;

aplicațiilor de IA, cum ar fi învățarea 
automată; constată că discriminarea poate 
rezulta din erorile sistematice inerente 
seturilor de date subiacente, mai ales atunci 
când sunt utilizate date istorice, introduse 
de dezvoltatorii de algoritmi sau generate 
atunci când sistemele sunt puse în aplicare 
în condiții reale;

Or. en

Amendamentul 125
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că mai multe orașe din 
Statele Unite au renunțat la sistemele 
polițienești bazate pe analiză predictivă 
după ce audituri ale programelor care 
încercau să anticipeze comportamentele 
indivizilor din Chicago și Los Angeles și-
au dovedit impactul discriminatoriu și 
eșecul practic; subliniază că sistemele 
bazate pe analiză predictivă în funcție de 
loc au fost scoase din uz în Los Angeles și 
în alte orașe care adoptaseră inițial 
această tehnologie; reamintește că, în 
timpul misiunii Comisiei LIBE în Statele 
Unite din februarie 2020, deputații au fost 
informați de către departamentele de 
poliție din New York și 
Cambridge/Massachusetts că au eliminat 
treptat programele polițienești bazate pe 
analiză predictivă, din cauza ineficacității, 
și au apelat în schimb la activități 
polițienești bazate pe comunitate; 
reamintește că acest lucru a condus la o 
scădere a ratelor criminalității;

Or. en
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Amendamentul 126
Klára Dobrev, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că dezvoltatorul sau 
operatorul trebuie să efectueze evaluări 
ale impactului etic al sistemelor de IA 
care au potențialul de a provoca daune 
sub formă de părtinire, discriminare și 
confidențialitate. Aceste evaluări trebuie 
să preconizeze posibile riscuri morale 
legate de implementarea IA/învățării 
automate, să ia în considerare toate 
riscurile etice posibile care ar putea 
rezulta din aplicația de IA/învățare 
automată în cauză și trebuie publicate. De 
asemenea, se propune ca toate 
organizațiile publice și guvernamentale 
care utilizează sisteme de IA să fie 
obligate să efectueze o evaluare etică a 
tehnologiei înainte de implementarea 
sistemului de IA respectiv;

Or. en

Amendamentul 127
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că erorile sistematice 
inerente seturilor de date subiacente tind 
să crească treptat și, astfel, să perpetueze 
și să amplifice discriminarea existentă, în 
special pentru persoanele aparținând 
unor grupuri etnice minoritare sau 
comunități rasiale; consideră că un astfel 
de efect este inacceptabil în special în 
domeniul aplicării legii;
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Or. en

Amendamentul 128
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. subliniază că seturile de date și 
sistemele algoritmice utilizate pentru 
realizarea clasificărilor, a evaluărilor și a 
predicțiilor în diferitele etape ale 
prelucrării datelor în dezvoltarea IA și a 
tehnologiilor conexe pot duce, de 
asemenea, la un tratament diferențiat și la 
o discriminare indirectă împotriva 
grupurilor de persoane cu caracteristici 
similare; solicită o examinare riguroasă a 
practicilor de clasificare a IA și a 
prejudiciilor generate de aceasta; 
subliniază că tehnologiile IA impun ca 
sectorul să plaseze în centru disciplinele 
fără caracter tehnic, a căror activitate 
analizează în mod tradițional astfel de 
chestiuni, inclusiv studiile științifice și 
tehnologice, studiile critice privind rasele, 
studiile privind dizabilitățile și alte 
discipline adaptate la contextul social, 
inclusiv privind modul în care se 
construiește diferența, activitatea de 
clasificare și consecințele acesteia; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
investi în mod sistematic în integrarea 
acestor discipline în studiul și cercetarea 
în domeniul IA la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 129
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. constată că sectorul IA, în cadrul 
căruia în special grupurile etnice 
minoritare și alte grupuri marginalizate 
sunt subreprezentate, este uimitor de 
omogen și lipsit de diversitate; subliniază 
necesitatea de a se asigura faptul că 
echipele care proiectează, dezvoltă, 
testează, întrețin, implementează și 
achiziționează aceste sisteme reflectă 
diversitatea utilizărilor acestora și a 
societății, în general, ca mijloc netehnic 
de reducere a riscurilor de creștere a 
discriminării;

Or. en

Amendamentul 130
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că multe tehnologii de 
identificare bazate pe algoritmi identifică 
greșit în mod disproporționat persoanele 
de culoare, copiii, persoanele în vârstă și 
femeile;

6. subliniază că multe tehnologii de 
identificare bazate pe algoritmi care sunt 
în uz în prezent identifică greșit în mod 
disproporționat în funcție de etnie, vârstă 
și gen; consideră, prin urmare, că sunt 
necesare standarde științifice și etice 
solide și că ar trebui depuse eforturi 
serioase pentru a evita discriminarea și 
părtinirea automatizată;

Or. en

Amendamentul 131
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că multe tehnologii de 
identificare bazate pe algoritmi identifică 
greșit în mod disproporționat persoanele 
de culoare, copiii, persoanele în vârstă și 
femeile;

6. subliniază că tehnologiile de 
recunoaștere facială bazate pe algoritmi 
și-au mărit în mod semnificativ acuratețea 
în ultimii ani; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la rata de eroare mai mare pe care 
o au aceste sisteme în identificarea 
persoanelor de culoare și a femeilor;

Or. es

Amendamentul 132
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că multe tehnologii de 
identificare bazate pe algoritmi identifică 
greșit în mod disproporționat persoanele de 
culoare, copiii, persoanele în vârstă și 
femeile;

6. subliniază că multe tehnologii de 
identificare bazate pe algoritmi identifică 
greșit în mod disproporționat persoanele de 
culoare, comunitățile etnice (minoritare), 
persoanele LGBTI, migranții, copiii, 
persoanele în vârstă și femeile;

Or. en

Amendamentul 133
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că datele utilizate 
pentru formarea algoritmilor de activități 
polițienești bazate pe analiză predictivă 
reflectă prioritățile de supraveghere 
continuă și că, în consecință, predicțiile 
IA bazate pe caracteristicile unui grup 
specific de persoane ajung să amplifice și 
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să reproducă formele existente de 
discriminare și dominare rasială;

Or. en

Amendamentul 134
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită garanții suplimentare 
solide în cazul în care sistemele de IA din 
domeniul aplicării legii sau din sistemul 
judiciar sunt utilizate în cazul minorilor 
sau în legătură cu aceștia, ei fiind 
deosebit de vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 135
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază asimetria de putere 
dintre cei care dezvoltă și utilizează 
tehnologiile IA și cei cu care ele 
interacționează și care fac obiectul 
acțiunii acestora;

eliminat

Or. es

Amendamentul 136
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Malik 
Azmani
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază asimetria de putere 
dintre cei care dezvoltă și utilizează 
tehnologiile IA și cei cu care ele 
interacționează și care fac obiectul 
acțiunii acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 137
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază asimetria de putere 
dintre cei care dezvoltă și utilizează 
tehnologiile IA și cei cu care ele 
interacționează și care fac obiectul 
acțiunii acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 138
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază asimetria de putere 
dintre cei care dezvoltă și utilizează 
tehnologiile IA și cei cu care ele 
interacționează și care fac obiectul acțiunii 
acestora;

7. subliniază asimetria de putere 
dintre cei care dezvoltă și utilizează 
tehnologiile IA și cei cu care ele 
interacționează și care fac obiectul acțiunii 
acestora; prin urmare, este esențial să se 
prevadă și o regulă care să asigure 
transparența structurilor corporative ale 
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societăților care produc și gestionează 
sisteme de IA și să se instituționalizeze 
principiul independenței programatorilor, 
deoarece ei sunt cei care pregătesc nu 
numai selecția de date și informații care 
trebuie prelucrate pe baza algoritmilor, ci 
și criteriile de evaluare care 
documentează și produc o decizie;

Or. en

Amendamentul 139
Caterina Chinnici

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază asimetria de putere 
dintre cei care dezvoltă și utilizează 
tehnologiile IA și cei cu care ele 
interacționează și care fac obiectul acțiunii 
acestora;

7. subliniază asimetria de putere 
dintre cei care dezvoltă și utilizează 
tehnologiile IA și cei cu care ele 
interacționează și care fac obiectul acțiunii 
acestora, asimetrie care impune 
elaborarea unor coduri de conduită 
obligatorii pentru proiectarea și 
implementarea sistemelor de IA în 
materie penală;

Or. it

Amendamentul 140
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază asimetria de putere 
dintre cei care dezvoltă și utilizează 
tehnologiile IA și cei cu care ele 
interacționează și care fac obiectul acțiunii 
acestora;

7. subliniază asimetria de putere 
dintre cei care dezvoltă și utilizează 
tehnologiile IA și cei cu care ele 
interacționează și care fac obiectul acțiunii 
acestora; subliniază impactul asupra 
drepturilor la apărare și sarcinile greoaie 
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sau chiar imposibile pentru persoanele 
care fac obiectul unei anchete pentru a 
contesta rezultatele instrumentelor IA;

Or. en

Amendamentul 141
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că aspectele de securitate 
și siguranță ale sistemelor de IA utilizate în 
domeniul aplicării legii trebuie să fie atent 
luate în considerare și suficient de solide și 
de rezistente pentru a împiedica producerea 
de posibile consecințe catastrofale în urma 
atacurilor ostile asupra sistemelor de IA;

8. ia act de riscurile legate de 
scurgerile de date, încălcările securității 
datelor și accesul neautorizat la datele cu 
caracter personal și la alte informații 
legate de investigațiile penale sau cauzele 
judecătorești care sunt prelucrate prin 
sisteme de IA; subliniază că aspectele de 
securitate și siguranță ale sistemelor de IA 
utilizate în domeniul aplicării legii trebuie 
să fie atent luate în considerare și suficient 
de solide și de rezistente pentru a împiedica 
producerea de posibile consecințe 
catastrofale în urma atacurilor ostile asupra 
sistemelor de IA;

Or. en

Amendamentul 142
Klára Dobrev, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că este important să se 
asigure faptul că produsele armate pe 
bază de IA care sunt fabricate în UE au 
dispoziții de securitate software avansate 
în conformitate cu abordarea „securitate 
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de la stadiul conceperii”, care ar face 
dificilă piratarea lor de către terți sau 
teroriști, și că vor permite o supraveghere 
umană specifică înainte de a funcționa în 
cazul în care sunt piratate și activate de 
surse necunoscute;

Or. en

Amendamentul 143
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Katarina Barley, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că numai o guvernanță 
europeană solidă în domeniul IA permite 
operaționalizarea necesară a principiilor 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 144
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră necesară crearea unui 
regim clar și echitabil pentru atribuirea 
responsabilității juridice pentru potențialele 
consecințe negative produse de aceste 
tehnologii digitale avansate;

9. consideră necesară crearea unui 
regim clar și echitabil pentru atribuirea 
responsabilității juridice pentru potențialele 
consecințe negative produse de aceste 
tehnologii digitale avansate; totuși, 
subliniază că, în primul rând, obiectivul 
fundamental trebuie să fie evitarea 
materializării unor astfel de consecințe; 
solicită aplicarea în consecință a 
principiului precauției pentru toate 
aplicațiile de IA în contextul aplicării 
legii;
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Or. en

Amendamentul 145
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră necesară crearea unui 
regim clar și echitabil pentru atribuirea 
responsabilității juridice pentru potențialele 
consecințe negative produse de aceste 
tehnologii digitale avansate;

9. consideră necesară crearea unui 
regim clar și echitabil pentru atribuirea 
responsabilității juridice pentru potențialele 
consecințe negative produse de aceste 
tehnologii digitale avansate; recunoaște 
provocările reprezentate de localizarea 
corectă a responsabilității pentru 
potențialele prejudicii, având în vedere 
complexitatea dezvoltării și funcționării 
sistemelor de IA;

Or. en

Amendamentul 146
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră necesară crearea unui 
regim clar și echitabil pentru atribuirea 
responsabilității juridice pentru potențialele 
consecințe negative produse de aceste 
tehnologii digitale avansate;

9. consideră necesară crearea unui 
regim clar și echitabil pentru atribuirea 
responsabilității juridice pentru potențialele 
consecințe negative produse de aceste 
tehnologii digitale avansate; consideră că 
este absolut necesar ca acest regim să 
identifice întotdeauna o persoană 
responsabilă pentru deciziile luate cu 
sprijinul IA;

Or. en
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Amendamentul 147
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu, Sophia in 't 
Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră necesară crearea unui 
regim clar și echitabil pentru atribuirea 
responsabilității juridice pentru potențialele 
consecințe negative produse de aceste 
tehnologii digitale avansate;

9. consideră necesară crearea unui 
regim clar și echitabil pentru atribuirea 
responsabilității și răspunderii juridice 
pentru potențialele consecințe negative 
produse de aceste tehnologii digitale 
avansate; subliniază că responsabilitatea 
și răspunderea juridică trebuie să revină 
întotdeauna unei persoane fizice sau 
juridice;

Or. en

Amendamentul 148
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră necesară crearea unui 
regim clar și echitabil pentru atribuirea 
responsabilității juridice pentru potențialele 
consecințe negative produse de aceste 
tehnologii digitale avansate;

9. consideră necesară crearea unui 
regim clar și echitabil pentru atribuirea 
responsabilității și răspunderii juridice 
pentru potențialele consecințe negative 
produse de aceste tehnologii digitale 
avansate;

Or. en

Amendamentul 149
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. evidențiază modul în care indivizii 
au început să aibă încredere excesivă în 
natura aparent obiectivă și științifică a 
instrumentelor IA și, astfel, nu iau în 
calcul posibilitatea ca rezultatele lor să fie 
incorecte, incomplete sau irelevante, cu 
consecințe adverse grave în domeniul 
aplicării legii și al justiției; subliniază 
dependența excesivă de rezultatele 
furnizate de sistemele de IA și constată cu 
îngrijorare că autoritățile nu au 
încrederea și cunoștințele necesare pentru 
a pune sub semnul întrebării sau pentru a 
suprascrie o recomandare algoritmică;

Or. en

Amendamentul 150
Klára Dobrev, Eva Kaili

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că reducerea calculelor 
sistemului de IA la o formă inteligibilă 
pentru oameni trebuie să fie posibilă 
întotdeauna și consideră că produsele IA 
utilizate pentru autoritățile polițienești și 
judiciare ar trebui să înregistreze date cu 
privire la fiecare tranzacție efectuată de 
mașină, incluzând logica ce a contribuit 
la deciziile sale, precum și un buton de 
„oprire” care ar dezactiva instantaneu 
sistemul de IA în urma solicitării unei 
persoane;

Or. en

Amendamentul 151
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită adoptarea unor procese 
adecvate de achiziții pentru sistemele de 
IA de către statele membre și agențiile UE 
atunci când sunt utilizate în aplicarea 
legii sau în contextul judiciar, astfel încât 
să se asigure conformitatea lor cu 
drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 152
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Ramona 
Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că niciun sistem de IA 
nu ar trebui să poată dăuna integrității 
fizice a oamenilor, nici să repartizeze 
drepturi sau să impună obligații juridice 
persoanelor fizice;

Or. en

Amendamentul 153
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că, în contextele 
judiciare și de aplicare a legii, decizia 
finală trebuie luată întotdeauna de către o 
ființă umană, care poate fi trasă la 

10. subliniază că, în contextele 
judiciare și de aplicare a legii, decizia 
finală trebuie luată întotdeauna de către o 
ființă umană, care poate fi trasă la 
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răspundere pentru deciziile luate și trebuie 
să fie prevăzută posibilitatea de a recurge 
la o cale de atac;

răspundere pentru deciziile luate și trebuie 
să fie prevăzută posibilitatea de a recurge 
la o cale de atac; reamintește că, în 
conformitate cu dreptul Uniunii, procesul 
decizional individual automatizat nu 
trebuie să se bazeze pe categorii speciale 
de date cu caracter personal (date cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opinii politice, credințe 
religioase sau filozofice sau apartenența 
la sindicat și prelucrarea datelor genetice 
și biometrice în scopul identificării unice 
a unei persoane fizice, a datelor 
referitoare la sănătate sau a datelor 
privind viața sexuală sau orientarea 
sexuală a unei persoane fizice), cu 
excepția cazului în care există măsuri 
adecvate pentru a proteja drepturile, 
libertățile și interesele legitime ale 
persoanei fizice; subliniază că dreptul 
Uniunii interzice crearea de profiluri care 
duce la discriminarea persoanelor fizice 
pe baza unor categorii speciale de date cu 
caracter personal;

Or. en

Amendamentul 154
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că, în contextele 
judiciare și de aplicare a legii, decizia 
finală trebuie luată întotdeauna de către o 
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;

10. subliniază că, în contextele de 
aplicare a legii, decizia finală trebuie luată 
întotdeauna de către o 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 totuși că, dacă oamenii se 
bazează doar pe datele, profilurile și 
recomandările generate de mașini, ei nu 
vor putea face o evaluare independentă; 
consideră că trebuie să se mențină 
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discreția suverană a judecătorilor și 
luarea deciziilor de la caz la caz; invită 
Comisia să declare interdicția asupra 
utilizării IA și a tehnologiilor conexe 
pentru asistența sistemelor judiciare și a 
deciziilor judiciare;

Or. en

Amendamentul 155
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că, în contextele 
judiciare și de aplicare a legii, decizia 
finală trebuie luată întotdeauna de către o 
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;

10. subliniază că, în contextele 
judiciare și de aplicare a legii, decizia 
finală trebuie luată întotdeauna de către o 
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; atrage atenția, în această 
privință, asupra articolului 22 din 
Regulamentul general privind protecția 
datelor, care prevede că o persoană are 
dreptul de a nu face obiectul unei decizii 
cu consecințe juridice sau cu efecte 
semnificative asupra sa dacă decizia este 
fondată exclusiv pe prelucrarea automată 
a datelor destinate evaluării anumitor 
aspecte ale personalității sale;

Or. it

Amendamentul 156
Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că, în contextele 10. subliniază că, în contextele 
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judiciare și de aplicare a legii, decizia 
finală trebuie luată întotdeauna de către o 
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;

judiciare și de aplicare a legii, decizia 
finală trebuie luată întotdeauna de către o 
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; este necesar ca utilizarea 
algoritmilor - așa-numitele sisteme 
decizionale automatizate - să nu poată 
înlocui mințile umane în deciziile finale, 
pentru a evita abordările deterministe și 
pentru a asigura formarea judecății libere 
a autorităților judiciare, și ale căror 
decizii trebuie să fie întotdeauna 
justificabile, responsabile și fără 
prejudecăți;

Or. en

Amendamentul 157
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că, în contextele 
judiciare și de aplicare a legii, decizia 
finală trebuie luată întotdeauna de către o 
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;

10. consideră că autoritățile de 
aplicare a legii și judiciare care utilizează 
sistemele de IA trebuie să mențină 
standarde juridice ridicate, în special la 
analizarea datelor; subliniază necesitatea 
asigurării intervenției și a răspunderii 
umane pe parcursul diferitelor etape ale 
procesului decizional, pentru a evalua 
atât calitatea datelor, cât și adecvarea 
fiecărei decizii luate pe baza informațiilor 
respective; consideră că persoanele care 
fac obiectul acestor sisteme ar trebui să 
aibă posibilitatea de a recurge la o cale de 
atac;

Or. en

Amendamentul 158
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Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că, în contextele 
judiciare și de aplicare a legii, decizia 
finală trebuie luată întotdeauna de către o 
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;

10. subliniază că, în contextele 
judiciare și de aplicare a legii, orice decizie 
juridică trebuie luată întotdeauna de către 
o 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; în acest sens, subliniază 
faptul că utilizarea IA poate influența 
deciziile umane și poate avea un impact 
asupra tuturor etapelor procedurii penale;

Or. en

Amendamentul 159
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld, 
Fabienne Keller, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că responsabilitatea, 
răspunderea civilă și datoria adecvate 
necesită o formare specializată 
semnificativă în ceea ce privește 
prevederile etice, pericolele potențiale, 
limitările și utilizarea corectă a 
tehnologiei IA, în special pentru 
personalul serviciului de poliție și al 
sistemului judiciar; sugerează să se aloce 
resurse suficiente unei agenții europene 
(cum ar fi CEPOL) pentru a organiza 
astfel de formări;

Or. en

Amendamentul 160
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Franco Roberti, Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. Solicită ca algoritmii să fie 
explicabili și transparenți, pentru a se 
garanta că dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea sistemelor de IA pentru sistemul 
judiciar și asigurarea respectării legii 
respectă drepturile fundamentale și 
cetățenii au încredere în ele, precum și 
pentru a se garanta că rezultatele generate 
de algoritmii IA pot fi explicate 
utilizatorilor și celor care fac obiectul 
acțiunii acestor sisteme, precum și că există 
transparență cu privire la datele-sursă și 
modul în care sistemul a ajuns la o anumită 
concluzie;

11. solicită ca algoritmii să fie 
explicabili și transparenți, pentru a se 
garanta că dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea sistemelor de IA pentru sistemul 
judiciar și asigurarea respectării legii 
respectă drepturile fundamentale și 
cetățenii au încredere în ele, precum și 
pentru a se garanta că rezultatele generate 
de algoritmii IA pot fi explicate 
utilizatorilor și celor care fac obiectul 
acțiunii acestor sisteme, precum și că există 
transparență cu privire la datele-sursă și 
modul în care sistemul a ajuns la o anumită 
concluzie; în această notă, este necesar să 
se dezvolte reguli de conduită specifice 
obligatorii pentru entitățile publice și 
private responsabile de proiectarea și 
utilizarea IA, pentru a se asigura că 
acestea respectă principiile transparenței 
și clarității referitoare la procesele de 
dezvoltare a modelelor matematice și a 
algoritmilor predictivi, concomitent cu 
respectarea cerinței de verificare 
independentă a calității și fiabilității 
rezultatelor obținute, în ceea ce privește 
dobândirea și evaluarea probelor - în 
special a probelor circumstanțiale - 
dincolo de orice îndoială rezonabilă;

Or. en

Amendamentul 161
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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11. Solicită ca algoritmii să fie 
explicabili și transparenți, pentru a se 
garanta că dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea sistemelor de IA pentru sistemul 
judiciar și asigurarea respectării legii 
respectă drepturile fundamentale și 
cetățenii au încredere în ele, precum și 
pentru a se garanta că rezultatele generate 
de algoritmii IA pot fi explicate 
utilizatorilor și celor care fac obiectul 
acțiunii acestor sisteme, precum și că există 
transparență cu privire la datele-sursă și 
modul în care sistemul a ajuns la o anumită 
concluzie;

11. solicită ca algoritmii să fie 
explicabili și transparenți, pentru a se 
garanta că dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea sistemelor de IA pentru sistemul 
judiciar și asigurarea respectării legii 
respectă drepturile fundamentale și 
cetățenii au încredere în ele, precum și 
pentru a se garanta că rezultatele generate 
de algoritmii IA pot fi explicate 
utilizatorilor și celor care fac obiectul 
acțiunii acestor sisteme, precum și că există 
transparență cu privire la datele-sursă și 
modul în care sistemul a ajuns la o anumită 
concluzie; subliniază că, pentru a asigura 
transparența, robustețea și acuratețea 
tehnice, aceste instrumente ar trebui să fie 
lansate în programe software cu sursă 
deschisă și ar trebui să furnizeze într-un 
limbaj inteligibil și clar documentația 
despre natura serviciului, instrumentele 
dezvoltate, performanța și condițiile în 
care se estimează că pot funcționa, 
precum și riscurile pe care le-ar putea 
provoca;

Or. en

Amendamentul 162
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. Solicită ca algoritmii să fie 
explicabili și transparenți, pentru a se 
garanta că dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea sistemelor de IA pentru sistemul 
judiciar și asigurarea respectării legii 
respectă drepturile fundamentale și 
cetățenii au încredere în ele, precum și 
pentru a se garanta că rezultatele generate 
de algoritmii IA pot fi explicate 
utilizatorilor și celor care fac obiectul 
acțiunii acestor sisteme, precum și că există 
transparență cu privire la datele-sursă și 

11. solicită ca tehnologiile de acest tip 
să fie proiectate în mod transparent, 
pentru a se garanta că dezvoltarea, 
implementarea și utilizarea sistemelor de 
IA pentru sistemul judiciar și asigurarea 
respectării legii respectă drepturile 
fundamentale și cetățenii au încredere în 
ele, precum și pentru a se garanta că 
rezultatele generate de algoritmii IA pot fi 
explicate utilizatorilor și celor care fac 
obiectul acțiunii acestor sisteme, precum și 
că există transparență cu privire la datele-
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modul în care sistemul a ajuns la o anumită 
concluzie;

sursă și modul în care sistemul a ajuns la o 
anumită concluzie;

Or. es

Amendamentul 163
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. Solicită ca algoritmii să fie 
explicabili și transparenți, pentru a se 
garanta că dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea sistemelor de IA pentru sistemul 
judiciar și asigurarea respectării legii 
respectă drepturile fundamentale și 
cetățenii au încredere în ele, precum și 
pentru a se garanta că rezultatele generate 
de algoritmii IA pot fi explicate 
utilizatorilor și celor care fac obiectul 
acțiunii acestor sisteme, precum și că există 
transparență cu privire la datele-sursă și 
modul în care sistemul a ajuns la o anumită 
concluzie;

11. solicită ca algoritmii să fie 
explicabili și transparenți ca parte 
necesară a supravegherii, pentru a se 
garanta că dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea sistemelor de IA pentru sistemul 
judiciar și asigurarea respectării legii 
respectă drepturile fundamentale și 
cetățenii au încredere în ele, precum și 
pentru a se garanta că rezultatele generate 
de algoritmii IA pot fi explicate 
utilizatorilor și celor care fac obiectul 
acțiunii acestor sisteme, precum și că există 
transparență cu privire la datele-sursă și 
modul în care sistemul a ajuns la o anumită 
concluzie;

Or. en

Amendamentul 164
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită, pentru a garanta 
explicabilitatea și transparența 
algoritmice ale sistemelor IA de aplicare a 
legii, ca autoritățile de aplicare a legii din 
Uniune să poată achiziționa numai acele 
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instrumente ale căror algoritmi și logică 
sunt deschise, cel puțin forțelor de poliție 
în sine, care pot fi auditate, evaluate și 
verificate de către acestea și care nu pot fi 
închise și etichetate ca fiind deținute de 
furnizori;

Or. en

Amendamentul 165
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită o transparență proactivă și 
deplină cu privire la societățile private 
care dezvoltă și implementează sisteme de 
IA în scopuri de aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 166
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. consideră că utilizarea și 
colectarea oricăror date biometrice în 
scopuri de identificare la distanță, de 
exemplu prin efectuarea recunoașterii 
faciale în locuri publice, precum și la 
porțile de control automat la frontiere 
utilizate pentru verificările la frontieră 
din aeroporturi, pot prezenta riscuri 
specifice pentru drepturile fundamentale; 
implicațiile ar putea varia considerabil în 
funcție de scop, context și sfera de 
utilizare;
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Or. en

Amendamentul 167
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită ca sistemele de IA să facă 
obiectul unei trasabilități care definește 
capacitățile și limitele acestora și poate 
identifica sursa elementelor care au 
determinat luarea unei decizii;

12. solicită ca procesul decizional al 
sistemelor de IA din sectorul aplicării 
legii și al celui judiciar să facă obiectul 
unei trasabilități care prezintă funcțiile și 
limitele acestora și poate identifica sursa 
elementelor care au determinat luarea unei 
decizii, de exemplu prin obligații ferme de 
documentare;

Or. en

Amendamentul 168
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită stabilirea unor termene 
clare și adecvate pentru ștergerea datelor 
cu caracter personal sau pentru o 
revizuire periodică a necesității stocării 
datelor cu caracter personal prelucrate 
sau generate de tehnologiile IA în scopuri 
de aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 169
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită efectuarea unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra drepturilor 
fundamentale înainte de implementarea sau 
utilizarea oricărui sistem de IA destinat 
autorităților de aplicare a legii sau 
judiciare, pentru a evalua orice risc 
potențial la adresa drepturilor 
fundamentale;

13. solicită efectuarea unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra drepturilor 
fundamentale înainte de implementarea sau 
utilizarea oricărui sistem de IA destinat 
autorităților de aplicare a legii sau 
judiciare, pentru a evalua orice risc 
potențial la adresa drepturilor 
fundamentale; subliniază că expertiza 
autorităților pentru protecția datelor și a 
agențiilor pentru drepturile fundamentale 
este esențială pentru evaluarea 
sistemelor; subliniază că aceste evaluări 
ale impactului ar trebui realizate cât mai 
deschis posibil și cu implicarea activă a 
persoanelor și grupurilor afectate și că ele 
ar trebui să fie făcute publice înainte de 
implementarea sistemelor în cauză;

Or. en

Amendamentul 170
Birgit Sippel, Katarina Barley, Marina Kaljurand

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită efectuarea unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra drepturilor 
fundamentale înainte de implementarea sau 
utilizarea oricărui sistem de IA destinat 
autorităților de aplicare a legii sau 
judiciare, pentru a evalua orice risc 
potențial la adresa drepturilor 
fundamentale;

13. reamintește că dreptul Uniunii 
[Directiva (UE) 2016/680] prevede deja o 
evaluare obligatorie a impactului asupra 
protecției datelor pentru orice tip de 
prelucrare, în special pentru cele care 
utilizează tehnologii noi, care poate duce 
la un risc ridicat la adresa drepturilor și 
libertăților persoanelor fizice și consideră 
că acest lucru se întâmplă în cazul tuturor 
tehnologiilor IA din domeniul aplicării 
legii; în plus, solicită efectuarea unei 
evaluări obligatorii a impactului asupra 
drepturilor fundamentale înainte de 
implementarea sau utilizarea oricărui 
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sistem de IA destinat autorităților de 
aplicare a legii sau judiciare, pentru a 
evalua orice risc potențial la adresa 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 171
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită efectuarea unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra drepturilor 
fundamentale înainte de implementarea sau 
utilizarea oricărui sistem de IA destinat 
autorităților de aplicare a legii sau 
judiciare, pentru a evalua orice risc 
potențial la adresa drepturilor 
fundamentale;

13. solicită efectuarea unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra drepturilor 
fundamentale înainte de implementarea sau 
utilizarea oricărui sistem de IA destinat 
autorităților de aplicare a legii sau 
judiciare, pentru a evalua orice risc 
potențial la adresa drepturilor 
fundamentale; subliniază că aceasta se 
poate întemeia deseori pe evaluări 
obligatorii ale impactului asupra 
protecției datelor;

Or. en

Amendamentul 172
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită efectuarea unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra drepturilor 
fundamentale înainte de implementarea sau 
utilizarea oricărui sistem de IA destinat 
autorităților de aplicare a legii sau 
judiciare, pentru a evalua orice risc 
potențial la adresa drepturilor 

13. solicită efectuarea unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra drepturilor 
fundamentale înainte de implementarea sau 
utilizarea oricărui sistem de IA destinat 
autorităților de aplicare a legii sau unor 
scopuri judiciare, pentru a evalua orice risc 
potențial la adresa drepturilor 
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fundamentale; fundamentale și, dacă este necesar, pentru 
a defini garanții adecvate pentru a face 
față acestor riscuri;

Or. en

Amendamentul 173
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită efectuarea unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra drepturilor 
fundamentale înainte de implementarea sau 
utilizarea oricărui sistem de IA destinat 
autorităților de aplicare a legii sau 
judiciare, pentru a evalua orice risc 
potențial la adresa drepturilor 
fundamentale;

13. solicită efectuarea unei evaluări 
obligatorii a impactului asupra drepturilor 
fundamentale înainte de implementarea sau 
utilizarea oricărui sistem de IA destinat 
autorităților de aplicare a legii sau 
judiciare, pentru a evalua orice risc 
potențial la adresa drepturilor 
fundamentale; solicită obligația de a face 
publice rezultatele acestor evaluări ale 
impactului;

Or. en

Amendamentul 174
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. regretă faptul că multe autorități 
europene de aplicare a legii și judiciare 
nu dețin fondurile, capacitățile și 
capabilitățile pentru a profita de 
avantajele pe care instrumentele IA le pot 
aduce activității lor; încurajează 
autoritățile de aplicare a legii și judiciare 
să identifice, să structureze și să clasifice 
nevoile proprii pentru a permite 
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dezvoltarea de soluții IA adaptate și 
pentru a face schimb de bune practici în 
ceea ce privește implementarea IA; 
subliniază necesitatea de a oferi 
autorităților finanțarea necesară, precum 
și de a le furniza expertiza necesară 
pentru a garanta respectarea deplină a 
cerințelor etice, legale și tehnice asociate 
implementării IA;

Or. en

Amendamentul 175
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. sprijină crearea de inițiative de 
sensibilizare și educare pentru a se 
asigura că persoanele care lucrează în 
domeniul aplicării legii sau în sistemul 
judiciar cunosc și înțeleg limitările, 
capacitățile și riscurile pe care le implică 
utilizarea sistemelor de IA, inclusiv riscul 
de părtinire la automatizare;

Or. en

Amendamentul 176
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită auditarea periodică 
obligatorie a tuturor sistemelor de IA 
utilizate de autoritățile de aplicare a legii și 
de cele judiciare pentru a testa și a evalua 

14. solicită un cadru instituțional 
adecvat, inclusiv o supraveghere adecvată 
de reglementare și de monitorizare, 
pentru a asigura o implementare 
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sistemele algoritmice odată ce acestea 
funcționează, pentru a detecta, a investiga, 
a diagnostica și a corecta toate efectele 
nedorite și negative;

adecvată; solicită auditarea periodică 
obligatorie a tuturor sistemelor de IA 
utilizate de autoritățile de aplicare a legii și 
de cele judiciare de către o autoritate 
independentă pentru a testa și a evalua 
contextul, scopul, adecvarea, performanța 
și scara sistemelor algoritmice odată ce 
acestea funcționează, pentru a detecta, a 
investiga, a diagnostica și a corecta toate 
efectele nedorite și negative și, prin 
urmare, pentru a asigura respectarea 
continuă a cadrului de reglementare 
aplicabil;

Or. en

Amendamentul 177
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită auditarea periodică 
obligatorie a tuturor sistemelor de IA 
utilizate de autoritățile de aplicare a legii și 
de cele judiciare pentru a testa și a evalua 
sistemele algoritmice odată ce acestea 
funcționează, pentru a detecta, a investiga, 
a diagnostica și a corecta toate efectele 
nedorite și negative;

14. solicită auditarea periodică 
obligatorie a tuturor sistemelor de IA 
utilizate de autoritățile de aplicare a legii și 
de cele judiciare pentru a testa și a evalua 
sistemele algoritmice odată ce acestea 
funcționează, pentru a detecta, a investiga, 
a diagnostica și a corecta toate efectele 
nedorite și negative; subliniază că 
rezultatele acestor audituri ar trebui să fie 
disponibile în registrele publice, astfel 
încât cetățenii să știe dacă sunt 
implementate sisteme de IA și ce măsuri 
sunt luate pentru remedierea încălcării 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 178
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne 
Keller, Malik Azmani
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită auditarea periodică 
obligatorie a tuturor sistemelor de IA 
utilizate de autoritățile de aplicare a legii și 
de cele judiciare pentru a testa și a evalua 
sistemele algoritmice odată ce acestea 
funcționează, pentru a detecta, a investiga, 
a diagnostica și a corecta toate efectele 
nedorite și negative;

14. solicită auditarea și testarea 
periodică obligatorie a tuturor sistemelor 
de IA utilizate de autoritățile de aplicare a 
legii și de cele judiciare pentru a evalua 
sistemele algoritmice odată ce acestea 
funcționează, pentru a detecta, a investiga, 
a diagnostica și a corecta toate efectele 
nedorite și negative și pentru a se asigura 
că sistemele de IA funcționează astfel 
cum este prevăzut;

Or. en

Amendamentul 179
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. sprijină recomandările Grupului 
de experți la nivel înalt al Comisiei 
privind IA pentru o interdicție asupra 
atribuirii la scară largă a unui punctaj 
cetățenilor pe bază de IA; consideră că 
orice formă de atribuire normativă la 
scară largă a unui punctaj cetățenilor de 
către autoritățile publice, în special în 
domeniul aplicării legii și al sistemului 
judiciar, duce la pierderea autonomiei, 
pune în pericol principiul nediscriminării 
și nu poate fi considerată conformă cu 
valorile europene;

Or. en

Amendamentul 180
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Abir Al-Sahlani
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. se opune utilizării IA de către 
autoritățile de aplicare a legii pentru a 
face predicții comportamentale pentru 
persoane sau grupuri pe baza unui 
comportament anterior sau pe baza 
apartenenței la un grup, cum ar fi 
tehnologiile polițienești bazate pe analiză 
predictivă, care încearcă să identifice 
persoane susceptibile de a comite o 
infracțiune, analizând factori precum 
arestări anterioare sau apartenența la un 
grup;

Or. en

Amendamentul 181
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. salută recomandările Grupului de 
experți la nivel înalt al Comisiei /privind 
IA referitoare la o utilizare proporțională 
a tehnologiei de recunoaștere biometrică; 
împărtășește opinia potrivit căreia 
utilizarea identificării biometrice la 
distanță ar trebui să fie întotdeauna 
considerată „risc ridicat” și, prin urmare, 
să facă obiectul unor cerințe 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 182
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
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Paulo Rangel, Romana Tomc, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită un moratoriu asupra 
introducerii de sisteme de recunoaștere 
facială destinate autorităților de aplicare a 
legii până când se poate considera că 
standardele tehnice respectă pe deplin 
drepturile fundamentale, rezultatele nu sunt 
discriminatorii și există încredere publică 
în necesitatea și proporționalitatea 
introducerii unor astfel de tehnologii;

15. este ferm convins că introducerea 
de sisteme de recunoaștere facială de către 
autoritățile de aplicare a legii ar trebui să 
se limiteze la scopuri garantate în mod 
clar, respectând pe deplin legea 
aplicabilă; reafirmă că utilizarea 
tehnologiei de recunoaștere facială 
trebuie să respecte cel puțin cerințele de 
minimizare a datelor, precizie a datelor, 
limitare a stocării, securitate și 
responsabilitate a datelor, precum și 
cerința de a fi legală, corectă, 
transparentă și urmând un scop specific, 
explicit și legitim care este clar definit în 
dreptul statelor membre sau al Uniunii; 
reamintește că aceste sisteme sunt deja 
utilizate cu succes, printre altele pentru a 
căuta în baze de date de suspecți și pentru 
a identifica victimele traficului de 
persoane sau ale exploatării sexuale a 
copiilor și abuzurilor asupra acestora; 
subliniază nevoia de a se asigura faptul că 
se poate considera că standardele tehnice și 
algoritmii subiacenți respectă pe deplin 
drepturile fundamentale și că rezultatele nu 
sunt discriminatorii; consideră că acest 
lucru va fi decisiv pentru a se asigura 
încrederea și sprijinul public în 
necesitatea și proporționalitatea 
introducerii unor astfel de tehnologii;

Or. en

Amendamentul 183
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită un moratoriu asupra 
introducerii de sisteme de recunoaștere 
facială destinate autorităților de aplicare a 
legii până când se poate considera că 
standardele tehnice respectă pe deplin 
drepturile fundamentale, rezultatele nu 
sunt discriminatorii și există încredere 
publică în necesitatea și 
proporționalitatea introducerii unor astfel 
de tehnologii;

15. reamintește că toate sistemele de 
recunoaștere facială și standardele tehnice 
ale acestora trebuie să respecte pe deplin 
drepturile fundamentale, precum și 
principiul necesității și al 
proporționalității;

Or. es

Amendamentul 184
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită un moratoriu asupra 
introducerii de sisteme de recunoaștere 
facială destinate autorităților de aplicare a 
legii până când se poate considera că 
standardele tehnice respectă pe deplin 
drepturile fundamentale, rezultatele nu sunt 
discriminatorii și există încredere publică 
în necesitatea și proporționalitatea 
introducerii unor astfel de tehnologii;

15. solicită o interdicție permanentă 
asupra utilizării sistemelor de 
recunoaștere facială în spațiul public și în 
spații destinate educației și asistenței 
(medicale) și un moratoriu asupra 
introducerii de sisteme de recunoaștere 
facială destinate autorităților de aplicare a 
legii în spații semipublice, cum ar fi 
aeroporturile, până când se poate 
considera că standardele tehnice respectă 
pe deplin drepturile fundamentale, 
rezultatele nu sunt discriminatorii și există 
încredere publică în necesitatea și 
proporționalitatea introducerii unor astfel 
de tehnologii;

Or. en

Amendamentul 185
Birgit Sippel, Marina Kaljurand, Katarina Barley

Propunere de rezoluție
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Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită un moratoriu asupra 
introducerii de sisteme de recunoaștere 
facială destinate autorităților de aplicare a 
legii până când se poate considera că 
standardele tehnice respectă pe deplin 
drepturile fundamentale, rezultatele nu sunt 
discriminatorii și există încredere publică 
în necesitatea și proporționalitatea 
introducerii unor astfel de tehnologii;

15. solicită un moratoriu asupra 
introducerii de sisteme de recunoaștere 
facială destinate unor operațiuni specifice 
de aplicare a legii până când se poate 
considera că standardele tehnice respectă 
pe deplin drepturile fundamentale, 
rezultatele nu sunt discriminatorii și există 
încredere publică în necesitatea și 
proporționalitatea introducerii unor astfel 
de tehnologii; solicită interzicerea 
utilizării recunoașterii faciale în sfera 
publică dacă nu este utilizată în 
operațiuni specifice de aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 186
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu, Sophia in 't 
Veld, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită un moratoriu asupra 
introducerii de sisteme de recunoaștere 
facială destinate autorităților de aplicare a 
legii până când se poate considera că 
standardele tehnice respectă pe deplin 
drepturile fundamentale, rezultatele nu sunt 
discriminatorii și există încredere publică 
în necesitatea și proporționalitatea 
introducerii unor astfel de tehnologii;

15. solicită un moratoriu asupra 
introducerii de sisteme de recunoaștere 
facială destinate autorităților de aplicare a 
legii până când se poate considera că 
standardele tehnice respectă pe deplin 
drepturile fundamentale, rezultatele nu sunt 
părtinitoare și discriminatorii, cadrul 
juridic prevede garanții stricte împotriva 
utilizării necorespunzătoare și un control 
și o supraveghere democratice stricte și 
există dovezi empirice privind necesitatea 
și proporționalitatea introducerii unor astfel 
de tehnologii;

Or. en
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Amendamentul 187
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită un moratoriu asupra 
introducerii de sisteme de recunoaștere 
facială destinate autorităților de aplicare a 
legii până când se poate considera că 
standardele tehnice respectă pe deplin 
drepturile fundamentale, rezultatele nu 
sunt discriminatorii și există încredere 
publică în necesitatea și 
proporționalitatea introducerii unor astfel 
de tehnologii;

15. solicită o interdicție la nivelul UE 
asupra introducerii de sisteme de 
recunoaștere facială în timp real destinate 
autorităților de aplicare a legii și asupra 
utilizării recunoașterii automate, în 
spațiile publice, a altor caracteristici 
umane, cum ar fi mersul, amprentele 
digitale, ADN-ul, vocea și alte semnale 
biometrice și comportamentale;

Or. en

Amendamentul 188
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită un moratoriu asupra 
introducerii de sisteme de recunoaștere 
facială destinate autorităților de aplicare a 
legii până când se poate considera că 
standardele tehnice respectă pe deplin 
drepturile fundamentale, rezultatele nu 
sunt discriminatorii și există încredere 
publică în necesitatea și 
proporționalitatea introducerii unor astfel 
de tehnologii;

15. reamintește scandalul din jurul 
dezvăluirilor potrivit cărora agențiile de 
aplicare a legii din mai multe țări 
utilizează tehnologia ClearView de 
recunoaștere facială, a cărei bază de date 
a fost populată cu fețe ale unor persoane 
colectate ilegal de pe rețelele sociale și din 
alte părți de pe internet;

Or. en

Amendamentul 189
Cornelia Ernst
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește că, în general, testele 
cu detectorul de minciuni nu sunt 
considerate dovezi fiabile în Europa, iar 
utilizarea lor este deseori interzisă 
deoarece au un impact dăunător asupra 
autodeterminării; subliniază validitatea 
științifică contestată a tehnologiei de 
recunoaștere a afectelor, cum ar fi 
camerele care detectează mișcările 
oculare și modificările dimensiunii 
pupilei ca semn de potențială inducere în 
eroare și solicită interzicerea utilizării sale 
în domeniul aplicării legii și al justiției 
penale, precum și în controlul la 
frontiere;

Or. en

Amendamentul 190
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. constată că acțiunile polițienești 
bazate pe analiză predictivă se numără 
printre aplicațiile de IA utilizate în 
domeniul aplicării legii; recunoaște că 
acest lucru le poate permite autorităților 
de aplicare a legii să funcționeze mai 
eficient și proactiv, dar avertizează că, 
deși acțiunile polițienești bazate pe 
analiză predictivă pot analiza seturile de 
date necesare pentru identificarea 
tiparelor și a corelațiilor, ele nu pot 
răspunde la problema cauzalității și, prin 
urmare, nu pot constitui unicul temei 
pentru o intervenție;
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Or. en

Amendamentul 191
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. solicită interzicerea utilizării IA 
pentru a face predicții comportamentale 
cu efect semnificativ asupra persoanelor 
pe baza unor comportamente anterioare, 
a apartenenței la un grup sau a oricărei 
alte caracteristici, cum ar fi acțiunile 
polițienești bazate pe analiză predictivă;

Or. en

Amendamentul 192
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca statele membre să dea 
dovadă de o mai mare transparență globală 
și să se adopte o înțelegere cuprinzătoare a 
utilizării aplicațiilor IA în Uniune, 
defalcată pe autorități naționale de aplicare 
a legii și judiciare, pe tipul de instrument 
utilizat, pe tipurile de infracționalitate la 
care sunt aplicate și pe societăți ale căror 
instrumente sunt utilizate;

16. solicită ca statele membre să dea 
dovadă de o mai mare transparență globală 
și să se adopte o înțelegere cuprinzătoare a 
utilizării aplicațiilor IA în Uniune, 
defalcată pe autorități naționale de aplicare 
a legii și judiciare, pe tipul de instrument 
utilizat, pe tipurile de infracționalitate la 
care sunt aplicate și pe societăți ale căror 
instrumente sunt utilizate; invită toate 
autoritățile publice competente, în special 
autoritățile de aplicare a legii, cum ar fi 
serviciul de poliție și sistemul judiciar, să 
informeze publicul și să asigure o 
transparență suficientă în ceea ce privește 
utilizarea IA și a tehnologiilor conexe 
atunci când își pun în aplicare 
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competențele, în special în materie de 
drept penal, inclusiv accesul public la 
codul-sursă, precum și divulgarea ratelor 
de rezultate fals pozitive și fals negative 
ale tehnologiei disponibile;

Or. en

Amendamentul 193
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca statele membre să dea 
dovadă de o mai mare transparență globală 
și să se adopte o înțelegere cuprinzătoare a 
utilizării aplicațiilor IA în Uniune, 
defalcată pe autorități naționale de aplicare 
a legii și judiciare, pe tipul de instrument 
utilizat, pe tipurile de infracționalitate la 
care sunt aplicate și pe societăți ale căror 
instrumente sunt utilizate;

16. solicită ca statele membre să dea 
dovadă de o mai mare transparență globală 
și să se adopte o înțelegere cuprinzătoare a 
utilizării aplicațiilor IA în Uniune, 
defalcată pe autorități naționale de aplicare 
a legii și judiciare, pe tipul de instrument 
utilizat, pe tipurile de infracționalitate la 
care sunt aplicate și pe societăți ale căror 
instrumente sunt utilizate; solicită, în 
special, norme cu caracter obligatoriu 
care să impună publicarea informațiilor și 
dezbaterea cu privire la parteneriatele 
public-private, la contracte și la achiziții;

Or. en

Amendamentul 194
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca statele membre să dea 
dovadă de o mai mare transparență globală 
și să se adopte o înțelegere cuprinzătoare 
a utilizării aplicațiilor IA în Uniune, 

16. solicită să se dea dovadă de o mai 
mare transparență globală cu privire la 
utilizarea aplicațiilor IA în Uniune; 
solicită statelor membre să ofere o 
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defalcată pe autorități naționale de 
aplicare a legii și judiciare, pe tipul de 
instrument utilizat, pe tipurile de 
infracționalitate la care sunt aplicate și pe 
societăți ale căror instrumente sunt 
utilizate;

imagine de ansamblu asupra 
instrumentelor utilizate de autoritățile lor 
de aplicare a legii și judiciare, asupra 
scopurilor pentru care sunt utilizate și 
asupra denumirilor societăților sau 
organizațiilor care au dezvoltat aceste 
instrumente;

Or. en

Amendamentul 195
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. își exprimă îngrijorarea profundă 
cu privire la utilizarea unor baze private 
de date de recunoaștere facială de către 
autoritățile de ordine și siguranță publică 
și serviciile de informații, cum ar fi 
Clearview AI, o bază de date cu peste trei 
miliarde de imagini care au fost colectate 
de pe platformele sociale și de pe alte site-
uri web, inclusiv de la cetățeni ai UE; 
invită statele membre să oblige actorii din 
domeniul aplicării legii să dezvăluie dacă 
utilizează tehnologia Clearview AI; 
reamintește opinia Comitetului european 
pentru protecția datelor potrivit căreia 
utilizarea unui serviciu precum Clearview 
AI de către autoritățile de aplicare a legii 
din Uniunea Europeană „probabil nu ar 
fi în concordanță cu regimul UE de 
protecție a datelor”; invită Comisia să 
interzică utilizarea bazelor private de date 
de recunoaștere facială în domeniul 
aplicării legii;

Or. en

Amendamentul 196
Cornelia Ernst
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Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța evaluării 
independente a funcționării IA în 
practică; îndeamnă autoritățile europene 
și naționale să investească în cercetări 
empirice independente, în special în ceea 
ce privește influența deciziilor juridice 
bazate pe IA care afectează poziția 
persoanelor; constată că, fără o astfel de 
evaluare independentă, nu poate exista o 
dezbatere democratică complet informată 
privind necesitatea și proporționalitatea 
IA în domeniul justiției penale;

Or. en

Amendamentul 197
Kris Peeters, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Jeroen Lenaers, Javier Zarzalejos, 
Paulo Rangel, Romana Tomc, Ioan-Rareş Bogdan, Maria Walsh, Roberta Metsola

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește că aplicațiile de IA, 
inclusiv aplicațiile utilizate în contextul 
aplicării legii și al sistemului judiciar, se 
dezvoltă la nivel mondial într-un ritm 
rapid; îndeamnă toate părțile interesate 
europene, inclusiv Comisia și agențiile 
UE, să asigure cooperarea internațională 
și să implice parteneri din țări terțe pentru 
a găsi un cadru etic comun și 
complementar pentru utilizarea IA, în 
special pentru aplicarea legii și sistemul 
judiciar;

Or. en
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Amendamentul 198
Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti, Petar Vitanov, Marina Kaljurand, Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale, în colaborare cu 
Comitetul european pentru protecția 
datelor și Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor, să elaboreze orientări 
cuprinzătoare privind dezvoltarea, 
utilizarea și implementarea de aplicații și 
soluții IA spre a fi utilizate de autoritățile 
de aplicare a legii și de cele judiciare;

Or. en

Amendamentul 199
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încredințează Președintelui 
sarcina de a transmite prezenta rezoluție 
Consiliului și Comisiei.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 200
Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. își exprimă îngrijorarea profundă 
față de proiectele de cercetare finanțate în 
cadrul programului Orizont 2020 care 
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utilizează inteligența artificială la 
frontierele externe, cum ar fi proiectul 
iBorderCtrl, un „sistem inteligent de 
detectare a minciunilor” care întocmește 
profilul călătorilor pe baza unui interviu 
automatizat, luat de camera web a 
călătorului înainte de deplasare, și a unei 
analize a 38 de microgesturi bazate pe 
inteligență artificială, testată în Ungaria, 
Letonia și Grecia; invită Comisia să 
înceteze finanțarea programelor de 
prelucrare biometrică care ar putea 
contribui la supravegherea în masă;

Or. en

Amendamentul 201
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. avertizează asupra tentației de a 
delega sistemelor de IA puterea de a lua 
decizii în materie penală și subliniază 
necesitatea elaborării unor coduri de 
conduită pentru conceperea și utilizarea 
IA pentru a ajuta autoritățile responsabile 
cu aplicarea legii și autoritățile judiciare;

Or. fr

Amendamentul 202
Sophia in 't Veld, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. îndeamnă Comisia să prezinte o 
propunere legislativă care să înlocuiască 
Directiva privind protecția datelor în 
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materie de asigurare a respectării legii cu 
un regulament, pentru a proteja mai bine 
drepturile fundamentale ale cetățenilor în 
cadrul cooperării transfrontaliere în 
domeniul aplicării legii;

Or. en

Amendamentul 203
Tom Vandendriessche, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. menționează activitatea în curs a 
Comisiei pentru afaceri juridice;

Or. fr

Amendamentul 204
Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. ia act de studiul de fezabilitate al 
Comisiei privind posibilele modificări ale 
Deciziei Prüm, inclusiv recunoașterea 
facială; este de acord cu mai multe state 
membre că un calendar strict al acestui 
studiu ar putea avea un impact asupra 
arhitecturii Prüm și că disponibilitatea 
datelor biometrice complementare setului 
Prüm nu a fost evaluată științific înainte 
de acest studiu de fezabilitate; ia act de 
cercetările anterioare conform cărora 
niciun potențial identificator nou, de 
exemplu recunoașterea irisului sau 
recunoașterea facială, nu ar fi la fel de 
fiabil într-un context criminalistic precum 
ADN-ul sau amprentele; reamintește 



PE655.659v01-00 110/110 AM\1210048RO.docx

RO

Comisiei că orice propunere legislativă 
trebuie să se bazeze pe dovezi și să 
respecte principiul proporționalității; 
îndeamnă Comisia să extindă cadrul 
Deciziei Prüm numai dacă există dovezi 
științifice solide privind fiabilitatea 
recunoașterii faciale într-un context 
criminalistic în comparație cu ADN-ul 
sau amprentele digitale, după ce va 
efectua o evaluare completă a impactului 
și după ce recomandările AEPD și CEPD 
vor fi luate în considerare.

Or. en


