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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi dirbtinio intelekto (DI) technologijos kuriamos sparčiai ir yra naudojamos 
daugelyje sektorių, o tai suteikia didžiulių galimybių valstybėms narėms ir jų 
piliečiams;

B. kadangi dirbtinio intelekto naudojimas taip pat kelia riziką ir susirūpinimą dėl duomenų 
rinkimo, naudojimo ir sklaidos etikos bei skaidrumo;

1. pabrėžia, kad reikia sukurti patikimą ir saugią dirbtinio intelekto taikymo sistemą; 
mano, kad dirbtinio intelekto taikymas Sąjungoje ir su juo susijusių ES piliečių asmens 
duomenų naudojimas turėtų būti įtvirtinti mūsų vertybėse ir pagrindinėse teisėse, kurios 
pripažįstamos ES pagrindinių teisių chartijoje, pvz., žmogaus orumo ir privatumo 
apsauga;

2. pabrėžia, kad svarbu sukurti dirbtinio intelekto aplinką, kurioje būtų galima kuo labiau 
padidinti dirbtinio intelekto technologijų galimybes ir sumažinti jų keliamą riziką, visų 
pirma užkirsti kelią jų naudojimui piktavališkais tikslais; pabrėžia, kad tokioje sistemoje 
turėtų būti aiškiai apibrėžta tinkama atsakomybės, atskaitomybės, saugumo ir 
atsekamumo tvarka;

3. pabrėžia, kad, kadangi dirbtinis intelektas iš esmės apima duomenų tvarkymą, jo atveju 
turi būti laikomasi ES duomenų apsaugos teisės aktų;

4. pabrėžia, kad tarpusavyje susieto dirbtinio intelekto ir robotikos tinklų apsauga yra be 
galo svarbi ir kad būtina imtis priemonių siekiant užkirsti kelią saugumo pažeidimams, 
duomenų nutekėjimui, „duomenų užnuodijimui“, kibernetiniams išpuoliams ir 
netinkamam asmens duomenų naudojimui;

5. pabrėžia, kad taip pat būtina, jog nepriklausomos viešos duomenų apsaugos institucijos 
stebėtų ir veiksmingai užtikrintų duomenų apsaugos teisės aktų laikymąsi;

6. pastebi, kad siekiant visapusiškai apsaugoti pagrindines teises yra svarbus algoritmų 
skaidrumas; pabrėžia, kad teisės aktų leidėjai turi apsvarstyti sudėtingą atsakomybės 
klausimą ir kad atsakomybė už visas dirbtinio intelekto taikomąsias programas visada 
turėtų tekti fiziniam ar juridiniam asmeniui;


