
AM\1206728MT.docx PE652.622v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

2020/2013(INI)

5.6.2020

EMENDI
1 - 54
Abbozz ta' opinjoni
Ondřej Kovařík
(PE646.912v01-00)

Intelliġenza artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt 
internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u 
militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali
(2020/2013(INI))



PE652.622v01-00 2/33 AM\1206728MT.docx

MT

AM_Com_LegOpinion



AM\1206728MT.docx 3/33 PE652.622v01-00

MT

Emenda 1
Ondřej Kovařík, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta' opinjoni
Premessa 1 (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A. billi l-intelliġenza artifiċjali (IA) qed 
tipprovdi opportunitajiet mingħajr 
preċedent biex tittejjeb il-prestazzjoni tas-
settur tat-trasport, billi tindirizza l-isfidi 
ta' domanda dejjem akbar għall-ivvjaġġar 
u t-tħassib dwar is-sikurezza u l-ambjent, 
filwaqt li trendi l-modi kollha tat-trasport 
aktar intelliġenti, aktar effiċjenti, u aktar 
komdi;

Or. en

Emenda 2
Kateřina Konečná

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-White Paper tal-
Kummissjoni dwar l-IA u jappoġġa l-
ambizzjoni tal-UE li tkun waħda mill-
mexxejja globali tal-IA filwaqt li ssaħħaħ 
il-kooperazzjoni ma' atturi tal-istess fehma;

1. Jilqa' l-White Paper tal-
Kummissjoni dwar l-IA u jappoġġa l-
ambizzjoni tal-UE li tkun waħda mill-
mexxejja globali tal-IA filwaqt li ssaħħaħ 
il-kooperazzjoni ma' atturi tal-istess fehma; 
jissottolinja wieħed mill-eżiti ewlenin tal-
White Paper - is-sistemi tal-IA għandhom 
isaħħu l-pożizzjoni tal-bnedmin u jkunu 
ta' benefiċċju għall-bnedmin kollha;

Or. en

Emenda 3
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-White Paper tal-
Kummissjoni dwar l-IA u jappoġġa l-
ambizzjoni tal-UE li tkun waħda mill-
mexxejja globali tal-IA filwaqt li ssaħħaħ 
il-kooperazzjoni ma' atturi tal-istess fehma;

1. Jilqa' l-White Paper tal-
Kummissjoni dwar l-IA u jappoġġa l-
ambizzjoni tal-UE li tkun waħda mill-
mexxejja globali tal-IA filwaqt li ssaħħaħ 
il-kooperazzjoni ma' atturi tal-istess fehma; 
jirrimarka li l-indirizzar tal-IA fid-difiża 
fil-livell Ewropew huwa indispensabbli 
għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet Ewropej;

Or. en

Emenda 4
Angel Dzhambazki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jissottolinja li l-UE għandha 
tassumi rwol ta' gwida, fil-livell dinji, fid-
definizzjoni tar-regoli relatati mal-IA fl-
oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità 
tal-istat, bi strateġija effikaċi mmirata lejn 
it-tisħiħ tal-influwenza tagħha fuq id-
definizzjoni tal-istandards globali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu kooperazzjoni usa' fi ħdan in-
NU, l-OECD, il-G7, il-G20 u fora 
internazzjonali oħra sabiex jippromwovu l-
approċċ tal-UE għall-IA, filwaqt li 
jenfasizzaw id-drittijiet, il-libertajiet u l-
valuri fundamentali minquxa fit-Trattati 
tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u d-
dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem;

2. Jappoġġa l-isforzi tal-UE biex 
tkompli tiżviluppa l-vantaġġi kompetittivi 
tagħha fis-settur globali tal-IA; jilqa' 
b'mod partikolari, fir-rigward tal-oqsma 
tal-użu ċivili u militari u tal-awtorità tal-
istat, iż-żieda fl-sforzi lejn strateġija 
effikaċi mmirata lejn it-tisħiħ tal-
influwenza tagħha fuq id-definizzjoni tal-
istandards globali u t-tnaqqis tad-
dipendenza tal-Ewropa fuq data 
barranija, li hija essenzjali għal 
teknoloġiji bbażati fuq l-algoritmi; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jippromwovu kooperazzjoni usa' fi 
ħdan in-NU, l-OECD, il-G7, il-G20 u fora 
internazzjonali oħra sabiex jippromwovu l-
iskambju tal-aħjar prattiki u l-aktar 
żviluppi riċenti fir-rigward tal-IA u 
teknoloġiji oħra tal-ġenerazzjoni li jmiss; 
jenfasizza l-importanza li jitqiesu mhux it-
teknoloġiji tal-IA biss iżda wkoll 
teknoloġiji oħra tal-ġenerazzjoni li jmiss, 
jiġifieri l-computing kwantistiku, li diġà 
qed jiġu kkunsidrati u jirrappreżentaw l-
qabża li jmiss għal dak li jirrigwarda l-
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avvanzi teknoloġiċi transsettorjali;

Or. en

Emenda 5
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jissottolinja li l-UE għandha 
tassumi rwol ta' gwida, fil-livell dinji, fid-
definizzjoni tar-regoli relatati mal-IA fl-
oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità 
tal-istat, bi strateġija effikaċi mmirata lejn 
it-tisħiħ tal-influwenza tagħha fuq id-
definizzjoni tal-istandards globali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu kooperazzjoni usa' fi ħdan in-
NU, l-OECD, il-G7, il-G20 u fora 
internazzjonali oħra sabiex jippromwovu l-
approċċ tal-UE għall-IA, filwaqt li 
jenfasizzaw id-drittijiet, il-libertajiet u l-
valuri fundamentali minquxa fit-Trattati 
tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u d-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem;

2. Jissottolinja li l-UE għandha 
tassumi rwol ta' gwida, fil-livell dinji, fid-
definizzjoni tar-regoli relatati mal-IA fl-
oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità 
tal-istat, bi strateġija effikaċi mmirata lejn 
it-tisħiħ tal-influwenza tagħha fuq id-
definizzjoni tal-istandards globali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu kooperazzjoni usa' fi ħdan in-
NU, l-OECD, il-G7, il-G20 u fora 
internazzjonali oħra sabiex jippromwovu l-
approċċ tal-UE għall-IA, filwaqt li 
jenfasizzaw id-drittijiet, il-libertajiet u l-
valuri fundamentali minquxa fit-Trattati 
tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u d-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem; jirrimarka li minħabba ż-żieda 
fl-importanza tar-riċerka u l-iżvilupp fis-
settur privat, u l-investimenti enormi 
minn pajjiżi terzi bħall-Istati Uniti u ċ-
Ċina, l-Ewropa qed tiffaċċja 
kompetizzjoni u hija, simultanjament, 
f'riskju li titlef l-awtonomija strateġika 
tagħha;

Or. en

Emenda 6
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jissottolinja li l-UE għandha 
tassumi rwol ta' gwida, fil-livell dinji, fid-
definizzjoni tar-regoli relatati mal-IA fl-
oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità 
tal-istat, bi strateġija effikaċi mmirata lejn 
it-tisħiħ tal-influwenza tagħha fuq id-
definizzjoni tal-istandards globali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu kooperazzjoni usa' fi ħdan in-
NU, l-OECD, il-G7, il-G20 u fora 
internazzjonali oħra sabiex jippromwovu l-
approċċ tal-UE għall-IA, filwaqt li 
jenfasizzaw id-drittijiet, il-libertajiet u l-
valuri fundamentali minquxa fit-Trattati 
tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u d-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem;

2. Jissottolinja li l-UE għandha 
tassumi rwol ta' gwida, fil-livell dinji, fid-
definizzjoni tar-regoli relatati mal-IA fl-
oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità 
tal-istat, bi strateġija effikaċi mmirata lejn 
it-tisħiħ tal-influwenza tagħha fuq id-
definizzjoni tal-istandards globali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu kooperazzjoni usa' fi ħdan in-
NU, l-OECD, il-G7, il-G20 u fora 
internazzjonali oħra sabiex jippromwovu l-
approċċ tal-UE għall-IA, filwaqt li 
jenfasizzaw id-drittijiet, il-libertajiet u l-
valuri fundamentali minquxa fit-Trattati 
tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u d-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem; jinnota li s-sistemi ta' armi 
awtonomi, bħala kategorija partikolari 
tal-IA fil-qasam militari, għandhom jiġu 
diskussi u jsir qbil fuqhom fil-livell 
internazzjonali, b'mod speċifiku l-forum 
tas-CCW tan-NU;

Or. en

Emenda 7
Tilly Metz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jissottolinja li l-UE għandha 
tassumi rwol ta' gwida, fil-livell dinji, fid-
definizzjoni tar-regoli relatati mal-IA fl-
oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità 
tal-istat, bi strateġija effikaċi mmirata lejn 
it-tisħiħ tal-influwenza tagħha fuq id-
definizzjoni tal-istandards globali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu kooperazzjoni usa' fi ħdan in-
NU, l-OECD, il-G7, il-G20 u fora 

2. Jissottolinja li l-UE għandha 
tassumi rwol ta' gwida, fil-livell dinji, fid-
definizzjoni tar-regoli relatati mal-IA fl-
oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità 
tal-istat, bi strateġija effikaċi mmirata lejn 
it-tisħiħ tal-influwenza tagħha fuq id-
definizzjoni tal-istandards globali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu kooperazzjoni usa' fi ħdan in-
NU, l-OECD, il-G7, il-G20 u fora 
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internazzjonali oħra sabiex jippromwovu l-
approċċ tal-UE għall-IA, filwaqt li 
jenfasizzaw id-drittijiet, il-libertajiet u l-
valuri fundamentali minquxa fit-Trattati 
tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u d-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem;

internazzjonali oħra sabiex jippromwovu l-
approċċ tal-UE għall-IA, filwaqt li 
jenfasizzaw id-drittijiet, il-libertajiet u l-
valuri fundamentali minquxa fit-Trattati 
tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u d-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem u jqisu l-istandards etiċi u 
kwistjonijiet dwar ir-responsabbiltà;

Or. en

Emenda 8
Kateřina Konečná

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jissottolinja li l-UE għandha 
tassumi rwol ta' gwida, fil-livell dinji, fid-
definizzjoni tar-regoli relatati mal-IA fl-
oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità 
tal-istat, bi strateġija effikaċi mmirata lejn 
it-tisħiħ tal-influwenza tagħha fuq id-
definizzjoni tal-istandards globali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu kooperazzjoni usa' fi ħdan 
in-NU, l-OECD, il-G7, il-G20 u fora 
internazzjonali oħra sabiex jippromwovu l-
approċċ tal-UE għall-IA, filwaqt li 
jenfasizzaw id-drittijiet, il-libertajiet u l-
valuri fundamentali minquxa fit-Trattati 
tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u d-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem;

2. Jissottolinja li l-UE għandha 
tassumi rwol ta' gwida, fil-livell dinji, fid-
definizzjoni tar-regoli relatati mal-IA fl-
oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità 
tal-istat, bi strateġija effikaċi mmirata lejn 
it-tisħiħ tal-influwenza tagħha fuq id-
definizzjoni tal-istandards globali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jippromwovu kooperazzjoni 
internazzjonali usa' sabiex jippromwovu l-
approċċ tal-UE għall-IA, filwaqt li 
jenfasizzaw id-drittijiet, il-libertajiet u l-
valuri fundamentali minquxa fit-Trattati 
tal-UE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u d-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem;

Or. en

Emenda 9
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jieħu nota tal-potenzjal 
ekonomiku kbir tal-applikazzjonijiet tal-
IA; jissottolinja li ħafna investimenti 
f'teknoloġiji ġodda fil-qasam tat-trasport 
u l-mobbiltà huma motivati mis-suq, iżda 
teknoloġiji u prodotti kummerċjali b'użu 
doppju spiss jintużaw b'mod innovattiv 
għal skopijiet militari; jissottolinja l-
importanza li tinżamm il-kompetittività 
Ewropea f'dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 10
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-
trasport u għenet fl-iżvilupp tiegħu 
permezz ta' aktar awtomatizzazzjoni u 
aktar integrazzjoni u konnettività tan-
netwerks tat-trasport; jissottolinja li l-
awtomatizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-IA 
jvarjaw bejn il-modi tat-trasport;

3. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-
trasport u għenet fl-iżvilupp tiegħu 
permezz ta' aktar awtomatizzazzjoni u 
aktar integrazzjoni u konnettività tan-
networks tat-trasport; jenfasizza l-ħtieġa li 
tingħata spinta lill-intelliġenza artifiċjali 
u d-diġitalizzazzjoni fis-settur tat-trasport 
u tal-loġistika sabiex jiġu indirizzati l-
ostakoli għall-ħolqien ta' "Żona Unika 
Ewropea tat-Trasport" ġenwina, kif ukoll 
biex tissaħħaħ l-effiċjenza fl-
organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-flussi tat-
traffiku tal-merkanzija u tal-passiġġieri, u 
biex isir użu aħjar mill-infrastruttura u r-
riżorsi tul in-Network Trans-Ewropew tat-
Trasport (TEN-T), b'mod partikolari 
f'taqsimiet transfruntiera; jissottolinja li l-
awtomatizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-IA 
jvarjaw bejn il-modi tat-trasport; jemmen li 
tali integrazzjoni għandha tkun 
akkompanjata minn spinta sinifikanti tal-
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multimodalità u l-interoperabbiltà tal-
modi kollha ta' trasport sabiex tiġi 
żgurata u tinżamm il-fluwidità fil-katina 
ta' provvista tal-UE;

Or. es

Emenda 11
Tilly Metz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-
trasport u għenet fl-iżvilupp tiegħu 
permezz ta' aktar awtomatizzazzjoni u 
aktar integrazzjoni u konnettività tan-
netwerks tat-trasport; jissottolinja li l-
awtomatizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-IA 
jvarjaw bejn il-modi tat-trasport;

3. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-
trasport u għenet fl-iżvilupp tiegħu 
permezz ta' aktar awtomatizzazzjoni u 
aktar integrazzjoni u konnettività tan-
networks tat-trasport; jissottolinja li l-
awtomatizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-IA 
jvarjaw bejn il-modi tat-trasport; jenfasizza 
li meta jiġu żviluppati aktar it-teknoloġiji 
tal-IA fis-settur tat-trasport, jeħtieġ li 
tiżdied l-effiċjenza enerġetika billi jiġi 
promoss l-użu ta' teknoloġiji rinnovabbli 
u li jiġi kkunsidrat l-impatt fuq l-ambjent 
naturali u s-saħħa tal-bniedem;

Or. en

Emenda 12
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-
trasport u għenet fl-iżvilupp tiegħu 
permezz ta' aktar awtomatizzazzjoni u 
aktar integrazzjoni u konnettività tan-
netwerks tat-trasport; jissottolinja li l-
awtomatizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-IA 

3. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-
trasport u għenet fl-iżvilupp tiegħu 
permezz ta' aktar awtomatizzazzjoni u 
aktar integrazzjoni u konnettività tan-
networks tat-trasport; jissottolinja li l-
awtomatizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-IA 
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jvarjaw bejn il-modi tat-trasport; jvarjaw bejn il-modi tat-trasport; 
jirrikonoxxi l-bosta possibbiltajiet tal-IA 
fil-qasam tal-loġistika u l-mobbiltà 
militari; jieħu nota tal-iżvilupp ta' vetturi 
semiawtonomi u awtonomi, inklużi l-
inġenji tal-ajru, id-droni, il-vetturi tal-art 
u l-bastimenti navali;

Or. en

Emenda 13
Angel Dzhambazki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-
trasport u għenet fl-iżvilupp tiegħu 
permezz ta' aktar awtomatizzazzjoni u 
aktar integrazzjoni u konnettività tan-
netwerks tat-trasport; jissottolinja li l-
awtomatizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-IA 
jvarjaw bejn il-modi tat-trasport;

3. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-
trasport u għenet fl-iżvilupp tiegħu 
permezz ta' modernizzazzjoni fl-
awtomatizzazzjoni u aktar integrazzjoni u 
konnettività tan-networks tat-trasport; 
jissottolinja, madankollu, li l-
awtomatizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-IA 
jvarjaw mhux biss bejn il-modi tat-trasport 
iżda wkoll bejn l-infrastrutturi nazzjonali 
eżistenti fl-Unjoni kollha; ifakkar fl-
importanza ta' diliġenza dovuta u approċċ 
iċċentrat fuq il-bniedem għal kwalunkwe 
azzjoni mmirata lejn l-awtomatizzazzjoni 
sħiħa;

Or. en

Emenda 14
Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-
trasport u għenet fl-iżvilupp tiegħu 

3. Jemmen li l-IA biddlet is-settur tat-
trasport u għenet fl-iżvilupp tiegħu 
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permezz ta' aktar awtomatizzazzjoni u 
aktar integrazzjoni u konnettività tan-
netwerks tat-trasport; jissottolinja li l-
awtomatizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-IA 
jvarjaw bejn il-modi tat-trasport;

permezz ta' aktar awtomatizzazzjoni u 
aktar integrazzjoni u konnettività tan-
networks tat-trasport; jissottolinja li, 
filwaqt li l-awtomatizzazzjoni u l-
integrazzjoni tal-IA jvarjaw bejn il-modi 
tat-trasport, dawn għandhom impatt 
speċifiku fuq l-effiċjenza u s-sikurezza tat-
trasport;

Or. ro

Emenda 15
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza l-ħtieġa għal aktar 
investimenti, riċerka, u tmexxija Ewropej 
f'teknoloġiji kemm b'impatt kbir fuq it-
tkabbir ekonomiku kif ukoll dawk 
b'potenzjal sinifikanti ta' użu doppju; 
jirrimarka li, fid-dawl tas-sitwazzjoni 
kompetittiva fil-livell dinji, dan se 
jirrikjedi strumenti u infrastruttura ta' 
appoġġ, inkluża l-enerġija għall-
hardware, is-software, ir-riżorsi u s-
servizzi tan-network kif ukoll l-iżgurar tal-
kwalità u l-kwantità għoljin tad-data; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' użu transsettorjali 
innovattiv ta' data u kooperazzjoni bejn l-
atturi differenti tal-ekosistema sabiex 
tissaħħaħ il-bażi industrijali tal-Ewropa 
fil-qasam tal-IA;

Or. en

Emenda 16
Angel Dzhambazki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Ifakkar fl-importanza kontinwa 
tal-fattur uman anke fi proċessi 
awtomatizzati; jieħu nota ta' ċerti effetti 
esperjenzati mill-ħaddiema fl-industrija 
tal-karozzi u fis-settur tat-trasport b'mod 
ġenerali, minħabba l-introduzzjoni ta' 
teknoloġiji tal-IA;

Or. en

Emenda 17
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Jenfasizza li jeħtieġ li jittieħed 
kont tal-potenzjal ta' użu doppju 
f'soluzzjonijiet li huma attivati bl-IA meta 
jiġu abbozzati standards għall-użu tal-IA 
f'diversi oqsma ta' setturi kummerċjali u 
militari; jitlob li jiġu inklużi standards u 
politiki etiċi għoljin fl-iżvilupp ta' 
teknoloġiji, prodotti u prinċipji ta' 
funzjonament tad-difiża; jenfasizza l-
ħtieġa ta' trasparenza u prevedibbiltà 
suffiċjenti, ta' affidabbiltà fit-teknoloġija, 
ta' skjerament ta' kwalità għolja u ta' 
taħriġ xieraq tal-persunal li juża sistemi 
bbażati fuq l-IA;

Or. en

Emenda 18
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Ifakkar fil-benefiċċji tas-Sistema 
Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku 
Ferrovjarju (ERTMS), sistema kontinwa ta' 
protezzjoni awtomatika tal-ferroviji li 
tissostitwixxi s-sistemi nazzjonali 
inkompatibbli, f'termini ta' affidabbiltà, 
kapaċità, spiża, sikurezza, veloċità u 
manutenzjoni; jappoġġa l-
implimentazzjoni sħiħa tagħha u l-
istabbiliment kontinwu tagħha bħala 
sistema globali ta' protezzjoni awtomatika 
tal-ferroviji (ATP);

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-
trasport ferrovjarju kien wieħed mill-
ewwel setturi li beda jiddependi fuq l-IA 
mindu nħolqot; ifakkar fil-benefiċċji tas-
Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku 
Ferrovjarju (ERTMS), sistema kontinwa ta' 
protezzjoni awtomatika tal-ferroviji li 
tissostitwixxi s-sistemi nazzjonali 
inkompatibbli, f'termini ta' affidabbiltà, 
kapaċità, spiża, sikurezza, veloċità u 
manutenzjoni; jappoġġa l-
implimentazzjoni sħiħa tagħha u l-
istabbiliment kontinwu tagħha bħala 
sistema globali ta' protezzjoni awtomatika 
tal-ferroviji (ATP); jieħu nota tal-ħidma 
tal-Impriża Konġunta Shift2Rail;

Or. en

Emenda 19
Isabel García Muñoz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Ifakkar fil-benefiċċji tas-Sistema 
Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku 
Ferrovjarju (ERTMS), sistema kontinwa ta' 
protezzjoni awtomatika tal-ferroviji li 
tissostitwixxi s-sistemi nazzjonali 
inkompatibbli, f'termini ta' affidabbiltà, 
kapaċità, spiża, sikurezza, veloċità u 
manutenzjoni; jappoġġa l-
implimentazzjoni sħiħa tagħha u l-
istabbiliment kontinwu tagħha bħala 
sistema globali ta' protezzjoni awtomatika 
tal-ferroviji (ATP);

4. Ifakkar fil-benefiċċji tas-Sistema 
Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku 
Ferrovjarju (ERTMS), sistema kontinwa ta' 
protezzjoni awtomatika tal-ferroviji li 
tissostitwixxi s-sistemi nazzjonali 
inkompatibbli, li l-iskjerament komplet 
tagħha huwa essenzjali għall-ħolqien ta' 
Żona Ferrovjarja Unika Ewropea, 
f'termini ta' affidabbiltà, kapaċità, spiża, 
sikurezza, veloċità u manutenzjoni; 
jappoġġa l-implimentazzjoni sħiħa tagħha 
u l-istabbiliment kontinwu tagħha bħala 
sistema globali ta' protezzjoni awtomatika 
tal-ferroviji (ATP);

Or. es
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Emenda 20
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jappoġġa l-iżvilupp u l-
istandardizzazzjoni internazzjonali tal-
awtomatizzazzjoni tal-operazzjonijiet 
ferrovjarji; iħeġġeġ l-iżvilupp tal-
allokazzjoni awtomatizzata ta' slots 
f'diversi modi ta' trasport u l-użu tal-IA fil-
loġistika u f'oqsma oħra tat-trasport;

5. Jappoġġa l-iżvilupp u l-
istandardizzazzjoni internazzjonali tal-
awtomatizzazzjoni tal-operazzjonijiet 
ferrovjarji; iħeġġeġ l-iżvilupp tal-
allokazzjoni awtomatizzata ta' slots 
f'diversi modi ta' trasport u l-użu tal-IA fil-
loġistika u f'oqsma oħra tat-trasport; 
jissottolinja l-importanza li tingħata 
spinta lill-interoperabbiltà u lill-
multimodalità fil-livell Ewropew u dak 
internazzjonali sabiex jiġu kkombinati bl-
aħjar mod id-diversi modi ta' trasport u 
jiġu żgurati l-funzjonament u s-sigurtà 
xierqa tal-katina kollha tal-valur tat-
trasport u l-loġistika;

Or. es

Emenda 21
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jappoġġa l-iżvilupp u l-
istandardizzazzjoni internazzjonali tal-
awtomatizzazzjoni tal-operazzjonijiet 
ferrovjarji; iħeġġeġ l-iżvilupp tal-
allokazzjoni awtomatizzata ta' slots 
f'diversi modi ta' trasport u l-użu tal-IA fil-
loġistika u f'oqsma oħra tat-trasport;

5. Jappoġġa l-iżvilupp u l-
istandardizzazzjoni internazzjonali tal-
awtomatizzazzjoni tal-operazzjonijiet 
ferrovjarji; iħeġġeġ l-iżvilupp tal-
allokazzjoni awtomatizzata ta' slots 
f'diversi modi ta' trasport u l-użu tal-IA fil-
loġistika u f'oqsma oħra tat-trasport, dejjem 
fir-rispett tal-prinċipju ta' prekawzjoni 
minqux fl-Artikolu 191 tat-TFUE;

Or. en
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Emenda 22
Angel Dzhambazki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jappoġġa l-iżvilupp u l-
istandardizzazzjoni internazzjonali tal-
awtomatizzazzjoni tal-operazzjonijiet 
ferrovjarji; iħeġġeġ l-iżvilupp tal-
allokazzjoni awtomatizzata ta' slots 
f'diversi modi ta' trasport u l-użu tal-IA fil-
loġistika u f'oqsma oħra tat-trasport;

5. Jappoġġa l-iżvilupp u l-
istandardizzazzjoni internazzjonali tal-
awtomatizzazzjoni tal-operazzjonijiet 
ferrovjarji; iħeġġeġ l-iżvilupp tal-
allokazzjoni awtomatizzata ta' slots 
f'diversi modi ta' trasport u l-użu tal-IA fil-
loġistika u f'oqsma oħra tat-trasport, b'mod 
partikolari fil-kuntest transfruntier, meta 
l-infrastrutturi nazzjonali jippermettu 
dan;

Or. en

Emenda 23
Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jappoġġa l-iżvilupp u l-
istandardizzazzjoni internazzjonali tal-
awtomatizzazzjoni tal-operazzjonijiet 
ferrovjarji; iħeġġeġ l-iżvilupp tal-
allokazzjoni awtomatizzata ta' slots 
f'diversi modi ta' trasport u l-użu tal-IA fil-
loġistika u f'oqsma oħra tat-trasport;

5. Jappoġġa l-iżvilupp u l-
istandardizzazzjoni internazzjonali tal-
awtomatizzazzjoni tal-operazzjonijiet 
ferrovjarji; iħeġġeġ l-iżvilupp tal-
allokazzjoni awtomatizzata ta' slots 
f'diversi modi ta' trasport u l-użu tal-IA fil-
loġistika u f'oqsma oħra tat-trasport biex 
iżidu s-sikurezza u l-effiċjenza tat-
trasport;

Or. ro

Emenda 24
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar



PE652.622v01-00 16/33 AM\1206728MT.docx

MT

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tal-
proġett ta' Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-
Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew 
(SESAR) fil-qasam ta' sistemi ta' inġenji 
tal-ajru mingħajr ekwipaġġ u ta' sistemi ta' 
ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, kemm ċivili 
kif ukoll militari; jenfasizza li l-
interoperabbiltà u l-armonizzazzjoni 
globali jikkostitwixxu kundizzjoni 
essenzjali għal sistema globali ta' ġestjoni 
tat-traffiku tal-ajru sigura u funzjonali; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jippromwovu s-SESAR fuq livell 
internazzjonali u jikkontribwixxu għall-
ħidma ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali bħall-ICAO jew il-IATA 
f'dan ir-rigward;

6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tal-
proġett ta' Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-
Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew 
(SESAR) fil-qasam ta' sistemi ta' inġenji 
tal-ajru mingħajr ekwipaġġ u ta' sistemi ta' 
ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, kemm ċivili 
kif ukoll militari; ifakkar li huwa 
essenzjali li tingħata spinta lill-SESAR 
biex tikkontribwixxi għall-indirizzat tal-
frammentazzjoni tal-Ajru Uniku 
Ewropew; jenfasizza li l-interoperabbiltà u 
l-armonizzazzjoni globali, kif ukoll l-
iskambju tal-aħjar prattiċi u tat-tagħlim 
miksub fil-livell Ewropew u dak 
internazzjonali, jikkostitwixxu kundizzjoni 
essenzjali għal sistema globali ta' ġestjoni 
tat-traffiku tal-ajru sigura u funzjonali; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jippromwovu s-SESAR fuq livell 
internazzjonali u jikkontribwixxu għall-
ħidma ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali bħall-ICAO jew il-IATA 
f'dan ir-rigward;

Or. es

Emenda 25
Angel Dzhambazki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tal-
proġett ta' Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-
Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew 
(SESAR) fil-qasam ta' sistemi ta' inġenji 
tal-ajru mingħajr ekwipaġġ u ta' sistemi ta' 
ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, kemm ċivili 
kif ukoll militari; jenfasizza li l-

6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tal-
proġett ta' Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-
Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew 
(SESAR) fil-qasam ta' sistemi ta' inġenji 
tal-ajru mingħajr ekwipaġġ u ta' sistemi ta' 
ġestjoni tat-traffiku tal-ajru, kemm ċivili 
kif ukoll militari; jenfasizza li l-
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interoperabbiltà u l-armonizzazzjoni 
globali jikkostitwixxu kundizzjoni 
essenzjali għal sistema globali ta' ġestjoni 
tat-traffiku tal-ajru sigura u funzjonali; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jippromwovu s-SESAR fuq livell 
internazzjonali u jikkontribwixxu għall-
ħidma ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali bħall-ICAO jew il-IATA 
f'dan ir-rigward;

interoperabbiltà u l-armonizzazzjoni 
globali fuq livell tekniku jikkostitwixxu 
kundizzjoni essenzjali għal sistema globali 
ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru sigura u 
funzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu s-SESAR fuq 
livell internazzjonali u jikkontribwixxu 
għall-ħidma ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali bħall-ICAO jew il-IATA 
f'dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 26
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Ifakkar li l-użu kemm ċivili kif 
ukoll militari ta' inġenji tal-ajru mingħajr 
ekwipaġġ (UAVs), ġeneralment magħrufa 
bħala droni, żdiedu; jissottolinja l-
potenzjal, fost l-oħrajn, li l-konsenji mid-
droni, l-ispezzjonijiet mid-droni, u s-
sorveljanza mid-droni għandhom għaċ-
ċittadini u s-soċjetà; iħeġġeġ lill-UE 
tikkoopera fil-livell internazzjonali biex 
tiżviluppa żewġ standards internazzjonali 
separati għall-użu ċivili u militari tad-
droni ; jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tassumi 
rwol ta' gwida fl-istabbiliment ta' 
leġiżlazzjoni fil-qasam tal-UAV, filwaqt li 
tirrispetta l-valuri minquxa fit-Trattati 
tagħha;

Or. en

Emenda 27
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Ifakkar li l-vetturi awtonomi 
għandhom potenzjal kbir biex itejbu l-
mobbiltà, is-sikurezza u jġibu magħhom 
benefiċċji ambjentali; jilqa', f'dan ir-
rigward, l-adozzjoni tad-Dokument ta' 
Qafas għall-Vetturi Awtomatizzati mill-
Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-
Regolamenti dwar il-Vetturi tal-UNECE; 
jieħu nota tal-ħidma tal-kumitat tekniku l-
ġdid tal-IA tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni;

Or. en

Emenda 28
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jistieden lill-Kummissjoni 
Ewropea tipproponi approċċ effikaċi biex 
jiġi żgurat qafas legali internazzjonali ċar 
għall-kunċett tas-sewwieq, u kwistjonijiet 
rilevanti fil-qasam tar-responsabbiltà u l-
attribut tar-responsabbiltà, fis-sens tal-
Konvenzjonijiet tan-NU u liġijiet relatati 
mat-traffiku internazzjonali oħra;

Or. en

Emenda 29
Tilly Metz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill- 7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
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Istati Membri jipparteċipaw fl-attivitajiet 
regolatorji internazzjonali u d-
diskussjonijiet dwar il-vetturi awtonomi, 
speċjalment fil-qasam tas-sikurezza, 
filwaqt li jiżguraw il-kooperazzjoni fost ir-
regolaturi u l-manifatturi tal-vetturi fil-
qasam tal-użu tal-vetturi awtomatizzati fit-
traffiku tat-triq fl-UE; jitlob li tiġi fornita 
data ġeografika standardizzata u jenfasizza 
l-ħtieġa ta' preċiżjoni ta' tali data;

Istati Membri jipparteċipaw fl-attivitajiet 
regolatorji internazzjonali u d-
diskussjonijiet dwar il-vetturi awtonomi, 
speċjalment fil-qasam tas-sikurezza u l-
attribut tar-responsabbiltà, filwaqt li 
jiżguraw il-kooperazzjoni fost ir-regolaturi, 
il-manifatturi tal-vetturi u l-
organizzazzjonijiet għas-sikurezza tat-
toroq fil-qasam tal-użu tal-vetturi 
awtomatizzati fit-traffiku tat-triq fl-UE; 
jitlob li tiġi fornita data ġeografika 
standardizzata u interoperabbli u 
jenfasizza l-ħtieġa ta' preċiżjoni ta' tali data 
u trażmissjoni sigura u anonimizzata tad-
data f'konformità mar-Regolament 
(UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill; jissottolinja l-importanza ta' 
qafas etiku u regolatorju li jeħtieġ 
jinkludi dispożizzjonijiet dwar il-kwalità 
ta' settijiet ta' data użati f'sistemi 
algoritmiċi, dwar it-tneħħija tal-
preġudizzju mis-settijiet ta' data, kif ukoll 
dwar l-algoritmi nfushom, u dwar l-
istandards tad-data u l-aggregazzjoni;

Or. en

Emenda 30
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jipparteċipaw fl-attivitajiet 
regolatorji internazzjonali u d-
diskussjonijiet dwar il-vetturi awtonomi, 
speċjalment fil-qasam tas-sikurezza, 
filwaqt li jiżguraw il-kooperazzjoni fost ir-
regolaturi u l-manifatturi tal-vetturi fil-
qasam tal-użu tal-vetturi awtomatizzati fit-
traffiku tat-triq fl-UE; jitlob li tiġi fornita 
data ġeografika standardizzata u jenfasizza 
l-ħtieġa ta' preċiżjoni ta' tali data;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jipparteċipaw fl-attivitajiet 
regolatorji internazzjonali u d-
diskussjonijiet dwar il-vetturi awtonomi, 
speċjalment fil-qasam tas-sikurezza, 
filwaqt li jiżguraw il-kooperazzjoni fost ir-
regolaturi u l-manifatturi tal-vetturi fil-
qasam tal-użu tal-vetturi awtomatizzati fit-
traffiku tat-triq fl-UE; jitlob li tiġi fornita 
data ġeografika standardizzata u jenfasizza 
l-ħtieġa ta' preċiżjoni ta' tali data; jistieden 
lill-Kummissjoni tikkonsulta wkoll lill-
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manifatturi ta' vetturi awtonomi fuq bażi 
regolari u tqis il-fatturi u l-aspetti legali li 
huma jqisu restrittivi fil-kuntest tal-użu 
ta' vetturi awtomatizzati fit-toroq tal-UE;

Or. fr

Emenda 31
Angel Dzhambazki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jipparteċipaw fl-attivitajiet 
regolatorji internazzjonali u d-
diskussjonijiet dwar il-vetturi awtonomi, 
speċjalment fil-qasam tas-sikurezza, 
filwaqt li jiżguraw il-kooperazzjoni fost ir-
regolaturi u l-manifatturi tal-vetturi fil-
qasam tal-użu tal-vetturi awtomatizzati fit-
traffiku tat-triq fl-UE; jitlob li tiġi fornita 
data ġeografika standardizzata u 
jenfasizza l-ħtieġa ta' preċiżjoni ta' tali 
data;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jipparteċipaw fl-attivitajiet 
regolatorji internazzjonali u d-
diskussjonijiet dwar il-vetturi awtonomi, 
speċjalment fil-qasam tas-sikurezza, 
filwaqt li jiżguraw il-kooperazzjoni fost ir-
regolaturi u l-manifatturi tal-vetturi fil-
qasam tal-użu tal-vetturi awtomatizzati fit-
traffiku tat-triq fl-UE; jitlob li jiġi adottat 
approċċ koerenti għall-ġabra u l-użu tad-
data ġeografika u jenfasizza l-ħtieġa ta' 
preċiżjoni ta' tali data;

Or. en

Emenda 32
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jipparteċipaw fl-attivitajiet 
regolatorji internazzjonali u d-
diskussjonijiet dwar il-vetturi awtonomi, 
speċjalment fil-qasam tas-sikurezza, 
filwaqt li jiżguraw il-kooperazzjoni fost ir-
regolaturi u l-manifatturi tal-vetturi fil-

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jipparteċipaw fl-attivitajiet 
regolatorji internazzjonali u d-
diskussjonijiet dwar il-vetturi awtonomi, 
speċjalment fil-qasam tas-sikurezza, 
filwaqt li jiżguraw il-kooperazzjoni fost ir-
regolaturi, il-fornituri u l-manifatturi tal-



AM\1206728MT.docx 21/33 PE652.622v01-00

MT

qasam tal-użu tal-vetturi awtomatizzati fit-
traffiku tat-triq fl-UE; jitlob li tiġi fornita 
data ġeografika standardizzata u jenfasizza 
l-ħtieġa ta' preċiżjoni ta' tali data;

vetturi fil-qasam tal-użu tal-vetturi 
awtomatizzati fit-traffiku tat-triq fl-UE; 
jitlob li tiġi fornita data ġeografika 
standardizzata u jenfasizza l-ħtieġa ta' 
preċiżjoni ta' tali data;

Or. es

Emenda 33
Sara Cerdas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi skambju ta' prattiki tajba bejn 
l-Istati Membri; jitlobha wkoll li tkompli 
tippromwovi r-riċerka fl-IA fil-qasam tat-
trasport;

Or. pt

Emenda 34
Angel Dzhambazki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jilqa' wkoll kwalunkwe tentattiv 
mill-Istati Membri biex itejbu l-
infrastrutturi nazzjonali u biex jappoġġaw 
l-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' 
superviżjoni ħalli jiġu żgurati s-sikurezza 
u s-sorveljanza;

Or. en

Emenda 35
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jinnota li l-użu tal-IA fit-trasport, 
b'mod partikolari fejn l-użu ċivili u l-użu 
militari huma interkonnessi, għandu jkun 
konformi mal-liġi tal-UE dwar il-
protezzjoni tad-data u l-privatezza;

Or. en

Emenda 36
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Ifakkar fid-diskussjonijiet wiesgħa 
li qed iseħħu attwalment fi ħdan l-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali 
dwar l-integrazzjoni fil-qafas regolatorju ta' 
teknoloġiji ġodda u emerġenti, bħal vapuri 
awtonomi;

8. Ifakkar fid-diskussjonijiet wiesgħa 
li qed iseħħu attwalment fi ħdan l-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali 
dwar l-integrazzjoni fil-qafas regolatorju ta' 
teknoloġiji ġodda u emerġenti, bħal vapuri 
awtonomi; jissottolinja l-importanza ta' 
programmi ta' titjib tal-ħiliet jew ta' 
taħriġ mill-ġdid għall-forza tax-xogħol 
fis-settur marittimu peress li l-għarfien u 
l-kapaċitajiet diġitali se jkunu essenzjali 
biex imexxu s-settur 'il quddiem, filwaqt li 
jiġi żgurat li l-Ewropa żżomm l-istatus 
tagħha ta' mexxejja fil-livell dinji u 
tipproteġi l-impjiegi;

Or. en

Emenda 37
Angel Dzhambazki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Ifakkar fid-diskussjonijiet wiesgħa 
li qed iseħħu attwalment fi ħdan l-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali 
dwar l-integrazzjoni fil-qafas regolatorju ta' 
teknoloġiji ġodda u emerġenti, bħal vapuri 
awtonomi;

8. Ifakkar fid-diskussjonijiet wiesgħa 
li qed iseħħu attwalment fi ħdan l-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali 
dwar l-integrazzjoni effikaċi fil-qafas 
regolatorju ta' teknoloġiji ġodda u 
emerġenti, fejn xieraq, bħal vapuri 
awtonomi; ifakkar fl-importanza li jiġu 
appoġġati u kkumplementati fejn xieraq 
sforzi nazzjonali mmirati lejn it-titjib u l-
immodernizzar tal-infrastruttura u r-
riżorsi eżistenti, f'konformità mal-Istati 
Membri;

Or. en

Emenda 38
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Ifakkar fid-diskussjonijiet wiesgħa 
li qed iseħħu attwalment fi ħdan l-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali 
dwar l-integrazzjoni fil-qafas regolatorju ta' 
teknoloġiji ġodda u emerġenti, bħal vapuri 
awtonomi;

8. Jirrimarka li l-industrija dinji tat-
trasport marittimu nbidlet ħafna 
minħabba l-integrazzjoni tal-IA fis-snin l-
aktar reċenti; ifakkar fid-diskussjonijiet 
wiesgħa li qed iseħħu attwalment fi ħdan l-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali 
dwar l-integrazzjoni fil-qafas regolatorju ta' 
teknoloġiji ġodda u emerġenti, bħal vapuri 
awtonomi;

Or. en

Emenda 39
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-
traffiku u jikkontribwixxu biex itejbu l-
effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' mobbiltà; 
jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda fl-
esponiment tan-netwerks tat-trasport 
tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku;

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-
traffiku u jikkontribwixxu biex itejbu l-
effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' mobbiltà; 
jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda fl-
esponiment tan-networks tat-trasport 
tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku u 
jissottolinja l-importanza li jiġi żgurat 
kontroll mill-awtoritajiet lokali tal-
ġestjoni tat-traffiku fuq id-data tat-
traffiku u s-sistemi tal-ITS biex jitnaqqas 
kemm jista' jkun it-theddid ċibernetiku; 
jistieden lill-Istati Membri jimmonitorjaw 
l-implimentazzjoni korretta tad-Direttiva 
NIS 20161a u jikkooperaw bejniethom 
sabiex jiġi żviluppat network reżiljenti tal-
UE ta' ċiberdifiża għat-trasport;
__________________

1a Direttiva (UE) 2016/1148 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' 
Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli 
komuni ta' sigurtà tan-networks u tas-
sistemi tal-informazzjoni madwar l-
Unjoni, ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1–30. 

Or. en

Emenda 40
Sara Cerdas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-
traffiku u jikkontribwixxu biex itejbu l-
effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' mobbiltà; 
jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda fl-
esponiment tan-netwerks tat-trasport 
tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku;

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-
traffiku u jikkontribwixxu biex itejbu l-
effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' mobbiltà; 
jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda fl-
esponiment tan-networks tat-trasport 
tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku; 
jindika l-ħtieġa għal protezzjoni aktar 
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effettiva tad-data tal-IA mit-trasport u 
jistieden lill-Kummissjoni tkompli taħdem 
mal-Istati Membri dwar is-sigurtà u l-
protezzjoni tad-data;

Or. pt

Emenda 41
Angel Dzhambazki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-
traffiku u jikkontribwixxu biex itejbu l-
effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' mobbiltà; 
ojiġbed l-attenzjoni għaż-żieda fl-
esponiment tan-netwerks tat-trasport 
tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku;

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-
traffiku u jikkontribwixxu biex itejbu l-
effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' mobbiltà; 
jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda fl-
esponiment tan-networks tat-trasport 
tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku; 
ifakkar fl-importanza ta' approċċ 
iċċentrat fuq il-bniedem u ta' aktar 
riċerka u żvilupp ta' software taċ-
ċibersigurtà u ta' miżuri protettivi oħra li 
jiżguraw is-sikurezza tas-sistemi 
awtomatizzati;

Or. en

Emenda 42
Tilly Metz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-
traffiku u jikkontribwixxu biex itejbu l-
effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' mobbiltà; 
jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda fl-
esponiment tan-netwerks tat-trasport 

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jistgħu jimmitigaw il-
konġestjoni tat-traffiku, iżidu s-sikurezza u 
l-aċċessibbiltà u jikkontribwixxu biex 
itejbu l-effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' 
mobbiltà; jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda fl-
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tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku; esponiment tan-networks tat-trasport 
tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku u 
jissottolinja f'dan ir-rigward li jeħtieġ li 
jiġu indirizzati r-riskji ta' sigurtà tas-
sistemi ta' trasport intelliġenti u ta' vetturi 
awtonomi;

Or. en

Emenda 43
Isabel García Muñoz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-
traffiku u jikkontribwixxu biex itejbu l-
effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' mobbiltà; 
jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda fl-
esponiment tan-netwerks tat-trasport 
tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku;

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-
traffiku, itejbu l-ġestjoni tal-flussi tat-
traffiku u jikkontribwixxu biex itejbu l-
effiċjenza, is-sikurezza u s-soluzzjonijiet 
ta' mobbiltà; jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda 
fl-esponiment tan-networks tat-trasport 
tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku; 
jitlob li jiżdiedu l-isforzi u r-riżorsi biex 
jiġu indirizzati dawn l-isfidi ġodda fil-
livell tal-UE;

Or. es

Emenda 44
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-
traffiku u jikkontribwixxu biex itejbu l-
effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' mobbiltà; 
jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda fl-

9. Jenfasizza kif is-sistemi tat-trasport 
intelliġenti jimmitigaw il-konġestjoni tat-
traffiku u jikkontribwixxu biex itejbu l-
effiċjenza u s-soluzzjonijiet ta' mobbiltà; 
jiġbed l-attenzjoni għaż-żieda fl-
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esponiment tan-netwerks tat-trasport 
tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku;

esponiment tan-networks tat-trasport 
tradizzjonali għat-theddid ċibernetiku; 
jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li 
tinkludi ċ-ċibersigurtà bħala punt regolari 
ta' aġenda għal diskussjoni fi ħdan l-
organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mat-trasport;

Or. en

Emenda 45
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jappoġġa l-użu tal-IA fit-tagħlim 
awtomatiku bl-użu tal-big data għall-
ottimizzazzjoni fit-tul tal-prestazzjoni, il-
manutenzjoni, it-tbassir ta' falliment u l-
ippjanar tal-kostruzzjoni tal-infrastruttura 
u l-bini tat-trasport, inklużi fatturi bħas-
sikurezza, l-effiċjenza enerġetika jew l-
ispejjeż;

Or. en

Emenda 46
Tilly Metz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jilqa' l-isforzi intiżi biex jiġu 
introdotti sistemi tal-IA fis-settur pubbliku 
u se jappoġġa aktar diskussjonijiet dwar l-
użu tal-IA fit-trasport; jistieden lill-
Kummissjoni twettaq evalwazzjoni tas-
settur tat-trasport u tfassal lista mhux 
eżawrjenti tas-segmenti ta' riskju għoli fil-
kuntest tas-sistemi tal-IA li jissostitwixxu 

10. Jilqa' l-isforzi intiżi biex jiġu 
introdotti sistemi tal-IA fis-settur pubbliku 
u se jappoġġa aktar diskussjonijiet dwar l-
użu tal-IA fit-trasport; jissottolinja li l-
modi ta' trasport li għalihom il-kontroll 
tat-traffiku huwa diġà stabbilit sew, bħat-
trasport pubbliku, għandhom jingħataw 
prijorità meta jiġi żviluppat is-sewqan 



PE652.622v01-00 28/33 AM\1206728MT.docx

MT

d-deċiżjonijiet pubbliċi f'dan il-qasam; awtonomu; jistieden lill-Kummissjoni 
twettaq evalwazzjoni tas-settur tat-trasport 
u tfassal lista mhux eżawrjenti tas-segmenti 
ta' riskju għoli fil-kuntest tas-sistemi tal-IA 
li jissostitwixxu d-deċiżjonijiet pubbliċi 
f'dan il-qasam;

Or. en

Emenda 47
Angel Dzhambazki

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jilqa' l-isforzi intiżi biex jiġu 
introdotti sistemi tal-IA fis-settur pubbliku 
u se jappoġġa aktar diskussjonijiet dwar l-
użu tal-IA fit-trasport; jistieden lill-
Kummissjoni twettaq evalwazzjoni tas-
settur tat-trasport u tfassal lista mhux 
eżawrjenti tas-segmenti ta' riskju għoli fil-
kuntest tas-sistemi tal-IA li jissostitwixxu 
d-deċiżjonijiet pubbliċi f'dan il-qasam;

10. Jilqa' l-isforzi intiżi biex jiġu 
introdotti sistemi tal-IA fis-settur pubbliku 
u se jappoġġa aktar diskussjonijiet dwar l-
użu tal-IA fit-trasport; jistieden lill-
Kummissjoni twettaq evalwazzjoni tal-użu 
tal-IA u teknoloġiji simili fis-settur tat-
trasport u tfassal lista mhux eżawrjenti tas-
segmenti ta' riskju għoli fil-kuntest tas-
sistemi tal-IA li possibbilment 
jissostitwixxu d-deċiżjonijiet pubbliċi f'dan 
il-qasam;

Or. en

Emenda 48
Kateřina Konečná

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jissottolinja li l-Fond Ewropew 
għad-Difiża u l-Kooperazzjoni Strutturata 
Permanenti għandhom jistimolaw il-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
industriji tad-difiża Ewropej biex 
jiżviluppaw kapaċitajiet ta' difiża Ewropej 

imħassar
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ġodda fil-qasam tal-IA u jiżguraw is-
sigurtà tal-provvista, filwaqt li jqisu 
kunsiderazzjonijiet etiċi; ifakkar, barra 
minn hekk, li l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa li jmiss, li tinkoraġġixxi wkoll l-
infrastrutturi intelliġenti, se tipprovdi 
fond għall-iżvilupp ta' infrastruttura tat-
trasport b'użu doppju ċivili/militari bil-
ħsieb li tittejjeb il-mobbiltà militari fi 
ħdan l-Unjoni.

Or. en

Emenda 49
Tilly Metz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jissottolinja li l-Fond Ewropew 
għad-Difiża u l-Kooperazzjoni Strutturata 
Permanenti għandhom jistimolaw il-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
industriji tad-difiża Ewropej biex 
jiżviluppaw kapaċitajiet ta' difiża Ewropej 
ġodda fil-qasam tal-IA u jiżguraw is-
sigurtà tal-provvista, filwaqt li jqisu 
kunsiderazzjonijiet etiċi; ifakkar, barra 
minn hekk, li l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa li jmiss, li tinkoraġġixxi wkoll l-
infrastrutturi intelliġenti, se tipprovdi fond 
għall-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport 
b'użu doppju ċivili/militari bil-ħsieb li 
tittejjeb il-mobbiltà militari fi ħdan l-
Unjoni.

11. Jissottolinja li l-użu tal-IA għal 
skopijiet militari ma għandux ineħħi r-
responsabbiltà minn bniedem u f'dak is-
sens huwa tal-konvinzjoni li d-deċiżjoni li 
titwettaq offiża fuq persuna jew li jinqatel 
bniedem għandha ssir biss minn operatur 
uman imħarreġ sew; jilqa' f'dan ir-
rigward il-ftehim tal-Kunsill u tal-
Parlament li jiġu esklużi armi awtonomi 
letali "mingħajr il-possibbiltà ta' kontroll 
uman sinifikattiv fuq id-deċiżjonijiet dwar 
l-għażla u l-l-intervent meta jitwettqu 
attakki" minn azzjonijiet iffinanzjati mill-
Fond Ewropew għad-Difiża; ifakkar, barra 
minn hekk, li l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa li jmiss, li tinkoraġġixxi wkoll l-
infrastrutturi intelliġenti, se tipprovdi fond 
għall-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport 
b'użu doppju ċivili/militari bil-ħsieb li 
tittejjeb il-mobbiltà militari fi ħdan l-
Unjoni u jenfasizza finalment li l-użu ta' 
robots u tal-IA għandu jsir b'mod 
konformi mad-dritt umanitarju 
internazzjonali u l-liġijiet relatati mal-
kunflitti armati.
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Or. en

Emenda 50
Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Tomasz Frankowski

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jissottolinja li l-Fond Ewropew 
għad-Difiża u l-Kooperazzjoni Strutturata 
Permanenti għandhom jistimolaw il-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
industriji tad-difiża Ewropej biex 
jiżviluppaw kapaċitajiet ta' difiża Ewropej 
ġodda fil-qasam tal-IA u jiżguraw is-
sigurtà tal-provvista, filwaqt li jqisu 
kunsiderazzjonijiet etiċi; ifakkar, barra 
minn hekk, li l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa li jmiss, li tinkoraġġixxi wkoll l-
infrastrutturi intelliġenti, se tipprovdi fond 
għall-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport 
b'użu doppju ċivili/militari bil-ħsieb li 
tittejjeb il-mobbiltà militari fi ħdan l-
Unjoni.

11. Jissottolinja li l-Fond Ewropew 
għad-Difiża u l-Kooperazzjoni Strutturata 
Permanenti għandhom jistimolaw il-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
industriji tad-difiża Ewropej biex 
jiżviluppaw kapaċitajiet ta' difiża Ewropej 
ġodda fil-qasam tal-IA u jiżguraw is-
sigurtà tal-provvista, filwaqt li jqisu 
kunsiderazzjonijiet etiċi; jenfasizza l-
ħtieġa li tiġi evitata l-frammentazzjoni 
billi jinħolqu punti ta' kuntatt bejn diversi 
atturi u oqsma ta' applikazzjoni billi jiġu 
promossi l-kompatibbiltà u l-
interoperabbiltà fil-livelli kollha u billi 
ssir enfasi fuq il-ħidma strutturali komuni 
u s-soluzzjonijiet tal-pjattaforma; ifakkar, 
barra minn hekk, li l-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa li jmiss, li tinkoraġġixxi wkoll l-
infrastrutturi intelliġenti, se tipprovdi fond 
għall-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport 
b'użu doppju ċivili/militari bil-ħsieb li 
tittejjeb il-mobbiltà militari fi ħdan l-
Unjoni.

Or. en

Emenda 51
Isabel García Muñoz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jissottolinja li l-Fond Ewropew 11. Jissottolinja li l-Fond Ewropew 
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għad-Difiża u l-Kooperazzjoni Strutturata 
Permanenti għandhom jistimolaw il-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
industriji tad-difiża Ewropej biex 
jiżviluppaw kapaċitajiet ta' difiża Ewropej 
ġodda fil-qasam tal-IA u jiżguraw is-
sigurtà tal-provvista, filwaqt li jqisu 
kunsiderazzjonijiet etiċi; ifakkar, barra 
minn hekk, li l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa li jmiss, li tinkoraġġixxi wkoll l-
infrastrutturi intelliġenti, se tipprovdi fond 
għall-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport 
b'użu doppju ċivili/militari bil-ħsieb li 
tittejjeb il-mobbiltà militari fi ħdan l-
Unjoni.

għad-Difiża u l-Kooperazzjoni Strutturata 
Permanenti għandhom jistimolaw il-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
industriji tad-difiża Ewropej biex 
jiżviluppaw kapaċitajiet ta' difiża Ewropej 
ġodda fil-qasam tal-IA u jiżguraw is-
sigurtà tal-provvista, filwaqt li jqisu 
kunsiderazzjonijiet etiċi; ifakkar, barra 
minn hekk, li l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa li jmiss, li tinkoraġġixxi wkoll l-
infrastrutturi intelliġenti, se tipprovdi fond 
għall-adattament u l-iżvilupp ta' 
infrastruttura tat-trasport b'użu doppju 
ċivili/militari bil-ħsieb li jiżdiedu s-
sinerġiji bejn il-bżonnijiet tad-difiża u n-
Network Trans-Ewropew tat-Trasport 
(TEN-T) u tittejjeb il-mobbiltà militari fi 
ħdan l-Unjoni 1a.

__________________
1 a Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament 
Ewropew tas-7 ta' April 2019 dwar il-
proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li 
jħassar ir-Regolamenti (UE) 
Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014.

Or. es

Emenda 52
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11a. Jirrimarka li t-trasportazzjoni 
effikaċi ta' merkanzija, munizzjon, 
armamenti, u tat-truppi hija komponent 
essenzjali ta' operazzjonijiet militari ta' 
suċċess; jenfasizza li l-IA hija mistennija 
li jkollha rwoli kruċjali fil-loġistika u t-
trasport militari; jirrimarka li pajjiżi 
differenti madwar id-dinja, inklużi l-Istati 
Membri Ewropej, qed jinkorporaw armi 
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tal-IA u sistemi oħra użati fuq pjattaformi 
tal-art, pjattaformi navali u pjattaformi 
tal-ajru; ifakkar li l-applikazzjoni tal-IA 
fis-settur tat-trasport tista' tipprovdi 
kapaċitajiet ġodda u tippermetti forom 
ġodda ta' tattiċi, bħall-kombinazzjoni ta' 
ħafna sistemi bħal droni, dgħajjes u 
tankijiet mingħajr ekwipaġġ f'operazzjoni 
indipendenti u kkoordinata.

Or. en

Emenda 53
Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11a. Jiġbed l-attenzjoni għad-dibattitu 
internazzjonali li għaddej bħalissa dwar 
is-Sistemi ta' Armi Awtonomi Letali 
(LAWS); jistieden lill-UE tivvaluta u 
tanalizza bir-reqqa l-interazzjoni bejn il-
LAWS u l-infrastruttura tat-trasport 
minħabba l-implikazzjonijiet ta' sikurezza 
u privatezza, fost oħrajn.

Or. en

Emenda 54
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11b. Ifakkar li ftehim internazzjonali li 
jirregola teknoloġiji militari emerġenti, 
bħal sistemi ta' armi awtonomi letali 
(LAWS), għadu ma ntlaħaqx u jinnota li 
l-UE, b'mod ġenerali, qablet biss 
reċentement li tiddiskuti l-effetti tal-
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iżviluppi tal-IA u d-diġitalizzazzjoni fuq 
is-settur tad-difiża; jemmen li l-UE jista' 
jkollha rwol kruċjali biex tgħin lill-Istati 
Membri jarmonizzaw l-approċċ tagħhom 
fir-rigward tal-IA militari, sabiex imexxu 
d-diskussjonijiet internazzjonali.

Or. en


