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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι οποιοδήποτε δεοντολογικό πλαίσιο θα πρέπει να επιδιώκει τον σεβασμό 
της ανθρώπινης αυτονομίας, την πρόληψη βλαβών, την προώθηση της δίκαιης 
μεταχείρισης και την τήρηση της αρχής της εξηγησιμότητας των τεχνολογιών·

2.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης ενός πλαισίου που θα σέβεται πλήρως τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκαιο της Ένωσης και 
τις Συνθήκες· 

3. θεωρεί ότι το νομικό πλαίσιο της Ένωσης θα πρέπει να επικαιροποιηθεί με 
κατευθυντήριες δεοντολογικές αρχές· επισημαίνει ότι, εκεί όπου θα ήταν πρόωρο να 
εγκριθούν νομικές πράξεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μη δεσμευτικό πλαίσιο· 

4. είναι της άποψης ότι η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία και τα 
δεοντολογικά πρότυπα μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν όλοι οι συμφεροντούχοι 
επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία, και να σέβονται τις 
καθιερωμένες αρχές της προστασίας της ιδιωτικότητας και της διακυβέρνησης των 
δεδομένων, της διαφάνειας και της λογοδοσίας· 

5. ζητεί μια οριζόντια προσέγγιση, που θα περιλαμβάνει τεχνολογικά ουδέτερα πρότυπα 
που θα ισχύουν για όλους τους τομείς στους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ)· καλεί την Ένωση να προωθήσει μια ισχυρή και διαφανή 
συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
για τη δημιουργία βέλτιστων πρακτικών· 

6. τονίζει ότι η προστασία των δικτύων διασυνδεδεμένης ΤΝ και ρομποτικής πρέπει να 
αποτρέπει τις παραβιάσεις της ασφάλειας, τις κυβερνοεπιθέσεις και την κατάχρηση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

7. σημειώνει ότι η ΤΝ και η ρομποτική τεχνολογία στον τομέα της επιβολής του νόμου 
και του ελέγχου των συνόρων θα μπορούσε να ενισχύσει τη δημόσια ασφάλεια και 
προστασία· τονίζει ότι η χρήση του πρέπει να τηρεί τις αρχές της αναλογικότητας και 
της αναγκαιότητας·

8. τονίζει ότι η ΤΝ και η ρομποτική δεν είναι άτρωτες από τη διάπραξη σφαλμάτων· 
θεωρεί ότι είναι αναγκαίο οι νομοθέτες να προβληματιστούν σχετικά με το πολύπλοκο 
ζήτημα της ευθύνης στο πλαίσιο της ποινικής δικαιοσύνης. 


