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Pozmeňujúci návrh 1
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže technológie umelej 
inteligencie sa rýchlo vyvíjajú a využívajú 
v mnohých odvetviach, čo predstavuje 
obrovské príležitosti pre členské štáty a ich 
občanov;

A. keďže technológie umelej 
inteligencie sa rýchlo vyvíjajú a využívajú 
v mnohých odvetviach, čo predstavuje 
obrovské príležitosti pre členské štáty, ich 
občanov a európske hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Annalisa Tardino

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže vzhľadom na krízu 
spôsobenú koronavírusom a jej významný 
vplyv na náš život z hľadiska zlepšenia 
využívania digitálnych nástrojov je 
potreba vytvoriť spoľahlivý a bezpečný 
rámec na uplatňovanie umelej 
inteligencie o to naliehavejšia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 3
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže používanie umelej 
inteligencie predstavuje aj riziká a 

B. keďže používanie umelej 
inteligencie predstavuje aj riziká a 
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vyvoláva obavy v súvislosti s etikou a 
transparentnosťou zberu, používania a 
šírenia údajov;

vyvoláva obavy v súvislosti s etikou, 
rozsahom a transparentnosťou zberu, 
používania a šírenia osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Annalisa Tardino

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže súčasný právny rámec EÚ 
vrátane ochrany spotrebiteľa a pravidiel 
bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za 
výrobky nie je vždy vhodný na účinné 
riešenie rizík vyplývajúcich z umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu vybudovať 
dôveryhodný a bezpečný rámec na 
využívanie umelej inteligencie; domnieva 
sa, že využívanie umelej inteligencie v Únii 
a používanie osobných údajov občanov 
EÚ, ktoré so sebou prináša, by malo byť 
zakotvené v našich hodnotách a 
základných právach uznaných v Charte 
základných práv EÚ, napríklad v rámci 
ľudskej dôstojnosti a ochrany súkromia;

1. zdôrazňuje potrebu vybudovať 
dôveryhodný a bezpečný rámec na 
využívanie umelej inteligencie a zároveň 
vychádzať z existujúcich právnych 
predpisov; domnieva sa, že pri využívaní 
umelej inteligencie v Únii a súvisiacom 
používaní osobných údajov občanov EÚ by 
sa mali rešpektovať naše hodnoty a 
základné práva uznané v Charte 
základných práv EÚ, ako sú ľudská 
dôstojnosť, súkromie, ochrana údajov a 
bezpečnosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Annalisa Tardino

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia 
takého prostredia pre umelú inteligenciu, 
ktoré je schopné maximalizovať príležitosti 
a minimalizovať riziká technológií umelej 
inteligencie, a najmä predchádzať ich 
využívaniu na škodlivé účely; zdôrazňuje, 
že v takomto rámci by sa mali jasne určiť 
vhodné režimy povinnosti, zodpovednosti, 
bezpečnosti a vysledovateľnosti;

2. zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia 
takého prostredia pre umelú inteligenciu, 
ktoré je schopné maximalizovať príležitosti 
a minimalizovať riziká technológií umelej 
inteligencie, a najmä predchádzať ich 
využívaniu na škodlivé účely; zdôrazňuje, 
že v takomto rámci by sa v záujme 
zabránenia právnej neistote mali jasne 
určiť vhodné režimy povinnosti, 
zodpovednosti, bezpečnosti a 
vysledovateľnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 7
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že 
umelá inteligencia už zo svojej podstaty 
zahŕňa spracúvanie údajov, musí 
dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane 
údajov;

3. pripomína, že umelá inteligencia 
môže mať osobitný vplyv na ochranu 
údajov a súkromie; na zavádzanie umelej 
inteligencie; pripomína, že všetky 
aplikácie umelej inteligencie musia v 
plnej miere dodržiavať právne predpisy 
Únie v oblasti ochrany údajov, konkrétne 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov a 
smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách) (v 
súčasnosti sa reviduje); zdôrazňuje zásady 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
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(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
ako záväzné zásady; zdôrazňuje, že 
vzhľadom na to, že umelá inteligencia už 
zo svojej podstaty zahŕňa spracúvanie 
údajov, musí dodržiavať právne predpisy 
EÚ o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že 
umelá inteligencia už zo svojej podstaty 
zahŕňa spracúvanie údajov, musí 
dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane 
údajov;

3. zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že 
umelá inteligencia už zo svojej podstaty 
zahŕňa spracúvanie údajov, musí 
dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane 
údajov, najmä všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že umelá inteligencia 
môže viesť k neobjektívnosti, a teda aj k 
rôznym formám diskriminácie, ako je 
diskriminácia z dôvodu pohlavia, rasy, 
farby pleti, etnického alebo sociálneho 
pôvodu, genetických vlastností, jazyka, 
náboženstva alebo viery, politického alebo 
iného zmýšľania, príslušnosti k 
národnostnej menšine, majetku, 
narodenia, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie; v tejto 
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súvislosti pripomína, že práva všetkých 
osôb práva musia byť maximálne 
chránené a že iniciatívy v oblasti umelej 
inteligencie nesmú byť žiadnym spôsobom 
diskriminačné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že takáto 
neobjektívnosť a diskriminácia môžu 
vyplynúť z už vopred zaujatých súborov 
dát, ktoré odrážajú existujúcu 
diskrimináciu v spoločnosti; zdôrazňuje, 
že umelá inteligencia sa musí vyvarovať 
predsudkom, ktoré vedú k zakázanej 
diskriminácii, a nesmie reprodukovať 
diskriminačné procesy; zdôrazňuje 
potrebu zohľadniť tieto riziká pri 
navrhovaní technológií umelej 
inteligencie, ako aj význam spolupráce s 
poskytovateľmi technológií umelej 
inteligencie s cieľom riešiť pretrvávajúce 
nedostatky, ktoré podporujú 
diskrimináciu, a odporúča, aby tímy 
návrhárov a vývojárov umelej inteligencie 
odrážali rôznorodosť spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Annalisa Tardino

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ochrana sietí 4. zdôrazňuje, že integrita, 
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prepojenej umelej inteligencie a robotiky je 
nanajvýš dôležitá a že sa musia prijať 
spoľahlivé opatrenia s cieľom zabrániť 
narušeniu bezpečnosti, únikom údajov, 
narušeniu údajov (data poisoning), 
kybernetickým útokom a zneužívaniu 
osobných údajov;

bezpečnosť a odolnosť systému sietí 
prepojenej umelej inteligencie a robotiky je 
nanajvýš dôležitá a že je potrebné prijať 
spoľahlivé opatrenia s cieľom zabrániť 
narušeniu bezpečnosti, únikom údajov, 
narušeniu údajov (data poisoning), 
kybernetickým útokom a zneužívaniu 
osobných údajov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 12
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že ochrana sietí 
prepojenej umelej inteligencie a robotiky je 
nanajvýš dôležitá a že sa musia prijať 
spoľahlivé opatrenia s cieľom zabrániť 
narušeniu bezpečnosti, únikom údajov, 
narušeniu údajov (data poisoning), 
kybernetickým útokom a zneužívaniu 
osobných údajov;

4. zdôrazňuje, že ochrana sietí 
prepojenej umelej inteligencie a robotiky je 
nanajvýš dôležitá a že sa musia prijať 
spoľahlivé opatrenia s cieľom zabezpečiť 
odolnosť proti útokom a zabrániť 
narušeniu bezpečnosti, únikom údajov, 
narušeniu údajov (data poisoning), 
kybernetickým útokom a zneužívaniu 
osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je tiež potrebné, aby 
verejné nezávislé orgány na ochranu 
údajov monitorovali a účinne presadzovali 
dodržiavanie právnych predpisov o 
ochrane údajov;

5. opakuje, že je dôležité poskytnúť 
nezávislým verejným orgánom na ochranu 
údajov potrebné personálne a finančné 
prostriedky, aby mohli monitorovať a 
účinne presadzovať dodržiavanie právnych 
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predpisov o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Annalisa Tardino

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že je dôležité, aby 
algoritmy boli transparentné v záujme plnej 
ochrany základných práv; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa zákonodarcovia zaoberali 
komplexnou otázkou zodpovednosti, a že 
zodpovednosť v rámci všetkých aplikácií 
umelej inteligencie by mala vždy niesť 
osoba, či už fyzická alebo právnická.

6. poznamenáva, že je dôležité, aby 
algoritmy boli transparentné v záujme plnej 
ochrany základných práv; konštatuje, že 
zákonodarcovia sa vzhľadom na dôležité 
etické a právne dôsledky musia zaoberať 
komplexnou otázkou zodpovednosti, 
najmä pokiaľ ide o škody na majetku 
a/alebo ujmu spôsobenú osobám a že 
zodpovednosť v rámci všetkých aplikácií 
umelej inteligencie by mal vždy niesť 
„tradičný“ právny subjekt, t. j. fyzická 
alebo právnická osoba;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 15
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že je dôležité, aby 
algoritmy boli transparentné v záujme plnej 
ochrany základných práv; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa zákonodarcovia zaoberali 
komplexnou otázkou zodpovednosti, a že 
zodpovednosť v rámci všetkých aplikácií 
umelej inteligencie by mala vždy niesť 
osoba, či už fyzická alebo právnická.

6. zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
algoritmy boli transparentné v záujme plnej 
ochrany základných práv; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa zákonodarcovia zaoberali 
komplexnou otázkou zodpovednosti, a že 
zodpovednosť v rámci všetkých aplikácií 
umelej inteligencie by mala vždy niesť 
osoba, či už fyzická alebo právnická.

Or. en



PE662.134v01-00 10/12 AM\1220771SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 16
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že vývoj systémov 
umelej inteligencie musí rešpektovať 
zásady transparentnosti a zodpovednosti a 
umožňovať ľudské pochopenie činností a 
rozhodnutí stanovených technológiou 
umelej inteligencie; zdôrazňuje, že pri 
vypracúvaní regulačného rámca pre 
technológie umelej inteligencie je dôležité 
zabezpečiť prístup zameraný na človeka, 
aby sa zaručilo dodržiavanie základných 
práv; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
používatelia si musia byť vedomí toho, 
ako sa používajú ich údaje a keď 
komunikujú alebo sú v interakcii so 
systémom umelej inteligencie s cieľom 
zvýšiť informovanosť spotrebiteľov, ich 
dôveru a dôveru v nové technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje osobitné riziká spojené 
s používaním aplikácií umelej inteligencie 
v oblasti automatizovaného 
rozpoznávania, ktoré sa v súčasnosti 
rýchlo rozvíjajú; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zakázali automatizovanú 
biometrickú identifikáciu, ako je 
rozpoznávanie tváre;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. konštatuje, že umelá inteligencia 
sa často používa v algoritmoch 
automatizovaného rozhodovania na 
šírenie obsahu a určovania poradia, v 
akom sa obsah zobrazuje používateľom; 
zdôrazňuje, že tieto algoritmy sú pre 
používateľov „čiernou skrinkou“; 
vyzýva Komisiu , aby navrhla 
odporúčania s cieľom zvýšiť kontrolu 
používateľov nad obsahom, ktorý sa im 
zobrazuje, a žiada aplikácie umelej 
inteligencie a internetové platformy, aby 
používateľom umožnili rozhodnúť sa, že 
chcú mať obsah zobrazený v neutrálnom 
poradí, s cieľom poskytnúť im väčšiu 
kontrolu nad spôsobom, akým sa ich 
obsah zoradí, vrátane možností zoradenia 
obsahu spôsobom, ktorý nezodpovedá ich 
obvyklému spôsobu, a možnosti 
neuplatňovania žiadneho spravovania 
obsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. pripomína, že vo všeobecnom 
nariadení o ochrane údajov sa stanovuje 
právo byť informovaný o logike 
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spracúvania údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Návrh stanoviska
Odsek 6c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. pripomína, že podľa článku 22 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
majú jednotlivci právo na ľudský zásah, 
ak ich rozhodnutie založené na 
automatizovanom spracovaní významne 
ovplyvňuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 6c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. konštatuje negatívny vplyv reklamy 
založenej na osobných údajoch; vyzýva 
preto Komisiu, aby zaviedla zákaz reklamy 
založenej na používaní osobných údajov;

Or. en


