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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que as tecnologias da inteligência artificial (IA) estão a ser desenvolvidas 
rapidamente e a ser utilizadas em muitos setores, o que oferece enormes oportunidades 
para os Estados-Membros e os seus cidadãos;

B. Considerando que a utilização da IA também representa um risco e suscita 
preocupações quanto à ética e transparência da recolha, utilização e divulgação de 
dados;

1. Salienta a necessidade de criar um quadro fiável e seguro para a aplicação da IA; 
considera que a aplicação da IA na União e a consequente utilização dos dados pessoais 
dos cidadãos da UE devem respeitar os nossos valores e direitos fundamentais tal como 
reconhecidos na Carta dos Direitos Fundamentais da UE, nomeadamente a dignidade 
humana e a proteção da vida privada;

2. Salienta a importância de desenvolver um ambiente de IA capaz de maximizar as 
oportunidades e minimizar os riscos das tecnologias de IA e, sobretudo, de impedir a 
respetiva utilização para fins mal intencionados; realça que o quadro jurídico deve 
determinar claramente os regimes adequados de responsabilidade, responsabilização, 
segurança e rastreabilidade;

3. Sublinha que, uma vez que a IA, por definição, engloba o tratamento de dados, deve 
respeitar a legislação da UE em matéria de proteção de dados;

4. Insiste na importância da proteção das redes de IA e robótica interligadas e em que 
devem ser tomadas medidas vigorosas para evitar violações da segurança, fugas de 
dados, contaminações de dados, ciberataques e utilizações indevidas de dados pessoais,

5. Frisa que é igualmente necessário que as autoridades públicas independentes para a 
proteção de dados controlem e assegurem efetivamente o cumprimento da legislação em 
matéria de proteção de dados;

6. Assinala a importância de os algoritmos serem transparentes, a fim de garantir a 
proteção plena dos direitos fundamentais; sublinha a necessidade de os legisladores 
refletirem sobre a complexa questão da responsabilidade e considera que a 
responsabilidade em todas as aplicações de IA deve recair, sempre, numa pessoa, 
singular ou coletiva;


