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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į didelį dirbtinio intelekto, kaip galimybės paspartinti ES ekonomikos 
vystymąsi, naudojimo ir plėtojimo potencialą;

2. pabrėžia, kad naudojant dirbtinį intelektą, jį kuriant ir valdant turi būti laikomasi 
pagrindinių teisių, vertybių ir laisvių, įtvirtintų ES sutartyse ir sudarančių Europos 
Sąjungos sukūrimo pagrindą; palankiai vertina tai, kad parengta Europos Komisijos 
baltoji knyga dėl dirbtinio intelekto, ir ragina labiau įsigilinti, kaip valstybės institucijos 
naudoja dirbtinį intelektą; pabrėžia, kad Europos Sąjunga turi dalyvauti kuriant 
tarptautinę dirbtinio intelekto naudojimo teisinę sistemą, ypač atsižvelgiant į strateginės 
persvaros, kurią jis gali suteikti, kūrimo aspektą;

3. pažymi, kad dirbtinis intelektas suteikia didžiules galimybes kovoti su nusikalstamumu, 
teroristiniu turiniu internete ir kibernetiniais nusikaltimais; mano, kad kiekvienu iš šių 
atvejų reikėtų užtikrinti, kad dirbtinio intelekto naudojimas nesukeltų nepagrįsto turinio 
pašalinimo ar blokavimo, taigi ir nesudarytų sąlygų cenzūrai bei nuomonių 
diskriminavimui internete;

4. pabrėžia, kad visą dirbtinio intelekto veiklą būtinai turi prižiūrėti žmogus; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas teisingumo sistemoje turėtų būti naudojamas siekiant pagerinti 
duomenų analizės ir rinkimo procesą ir apsaugoti nukentėjusiuosius, tačiau dirbtiniu 
intelektu negalima pakeisti žmogaus svarbos priimant teismo sprendimus ar bet kokius 
kitus sprendimus;

5. pažymi, kad dėl COVID-19 sukeltos padėties vyriausybės patiria didelį savo piliečių 
spaudimą reikalaujant veiksmingai apsaugoti jų sveikatą; mano, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas gali labai pasitarnauti, kovojant su pasauline pandemija.


