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Powołanie komisji specjalnej ds. cyfryzacji i sztucznej inteligencji – jej 
kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji 
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania, 
kompetencji, składu liczbowego i długości kadencji Komisji Specjalnej ds. Sztucznej 
Inteligencji w Epoce Cyfrowej (2020/2684(RSO))

Parlament Europejski,

– uwzględniając propozycję Konferencji Przewodniczących,

– uwzględniając art. 207 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska posiada jasne kompetencje w dziedzinie agendy 
cyfrowej i sztucznej inteligencji zgodnie z art. 4, 13, 16, 26, 173, 179, 180, 181, 182, 
186 i 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

B. mając na uwadze, że celem powoływanej komisji specjalnej powinno być 
wypracowanie kompleksowego podejścia w celu określenia wspólnego 
długoterminowego stanowiska, w którym wskazane zostaną priorytetowe wartości i cele 
Unii Europejskiej związane ze sztuczną inteligencją w erze cyfrowej;

C. mając na uwadze, że ważne jest zapewnienie, aby transformacja cyfrowa była 
ukierunkowana na człowieka i zgodna z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej;

D. mając na uwadze, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji wiąże się z istotnymi 
wyzwaniami w zakresie praw podstawowych, takimi jak między innymi ochrona 
danych osobowych i prawo do prywatności, a także z istotnymi zmianami 
technologicznymi i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań;

E. mając na uwadze, że transformacja cyfrowa będzie miała wpływ na każdy aspekt 
gospodarki i społeczeństwa;

F. mając na uwadze, że cyfryzacja przekształci nasz przemysł i rynki, w związku z czym 
należy dostosować obowiązujące przepisy;

G. mając na uwadze, że ważne jest, aby Unia Europejska mówiła jednym głosem, aby 
uniknąć fragmentacji jednolitego rynku wynikającej z różnic w ustawodawstwie 
krajowym;



1. podejmuje decyzję o powołaniu Komisji Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce 
Cyfrowej, która w ramach przyznanych jej ściśle określonych kompetencji będzie 
mogła podejmować następujące czynności:

a) analizować wpływ sztucznej inteligencji w erze cyfrowej na gospodarkę UE w 
przyszłości, w szczególności na umiejętności, zatrudnienie, technologie finansowe, 
edukację, zdrowie, transport, turystykę, rolnictwo, środowisko, obronność, 
przemysł, energię i administrację elektroniczną;

b) poddawać dalszemu badaniu wyzwanie, jakim jest wdrażanie sztucznej inteligencji, 
i jej wkład w wartość biznesową i wzrost gospodarczy;

c) analizować podejście państw trzecich i ich wkład w uzupełnianie działań UE;

d) przekazywać właściwym komisjom stałym Parlamentu ocenę określającą wspólne 
cele UE w perspektywie średnio- i długoterminowej, i określać główne działania 
potrzebne do ich osiągnięcia, wykorzystując jako punkt wyjścia następujące 
komunikaty Komisji opublikowane w dniu 19 lutego 2020 r.:

– „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” (COM(2020)0067)

– „Europejska strategia w zakresie danych” (COM(2020)0066),

– „Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji – Europejskie podejście do 
doskonałości i zaufania” COM(2020)0065

– „Sprawozdanie na temat wpływu sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i 
robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność” (COM(2020)0064).

w tym plan działania na rzecz „Europy na miarę Ery Cyfrowej”, który obejmuje 
plan strategiczny dla UE określający jej wspólne cele w perspektywie średnio- i 
długoterminowej i główne działania potrzebne do ich osiągnięcia;

2. podkreśla, że wszystkie zalecenia komisji specjalnej będą przedkładane właściwym 
komisjom stałym Parlamentu, które w razie potrzeby podejmą dalsze działania;

3. postanawia, że kompetencje, personel oraz dostępne zasoby komisji stałych Parlamentu 
odpowiedzialnych za kwestie związane z przyjmowaniem, monitorowaniem i 
wdrażaniem prawodawstwa Unii odnoszącego się do obszaru odpowiedzialności 
komisji specjalnej nie zostaną naruszone ani powielone, a zatem pozostaną bez zmian;

4. postanawia, że jeżeli działalność komisji specjalnej obejmie przesłuchania, z których 
zeznania mają charakter poufny lub zawierają dane osobowe, lub obejmie wymianę 
poglądów lub wysłuchania z udziałem organów lub podmiotów na temat informacji 
poufnych, w tym badań naukowych lub ich części, którym przyznano status poufności 
zgodnie z art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/20091, 
to posiedzenia odbywać się będą przy drzwiach zamkniętych; postanawia ponadto, że 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i 
uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 
1).



świadkowie i eksperci mają prawo wygłosić oświadczenie lub złożyć zeznanie przy 
drzwiach zamkniętych;

5. postanawia, że listy osób zaproszonych na publiczne posiedzenia i osób biorących w 
nich udział oraz protokoły z tych posiedzeń będą podawane do wiadomości publicznej;

6. postanawia, że dokumenty poufne otrzymane przez komisję specjalną będą poddawane 
ocenie na podstawie procedury określonej w art. 221 Regulaminu; postanawia ponadto, 
że te informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia końcowego 
sprawozdania komisji specjalnej;

7. postanawia, że komisja specjalna będzie liczyć 33 członków;

8. postanawia, że kadencja komisji specjalnej wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się z 
dniem jej posiedzenia inauguracyjnego;

9. postanawia, że komisja specjalna może przedstawić Parlamentowi sprawozdanie 
śródokresowe oraz że przedłoży ona sprawozdanie końcowe zawierające ustalenia 
faktyczne i zalecenia dotyczące środków i inicjatyw, które należy podjąć, bez 
uszczerbku dla kompetencji komisji stałych zgodnie z załącznikiem VI do Regulaminu.


