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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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

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

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

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

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


