
AM\1222234HU.docx PE662.833v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

13.1.2021 A9-0001/1

Módosítás 1
Axel Voss, Emil Radev, Markus Ferber, Andrzej Halicki, Monika Hohlmeier, Peter 
Jahr, Ralf Seekatz, Norbert Lins, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos, Sabine 
Verheyen, Sven Simon, Marlene Mortler, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sven 
Schulze, Loucas Fourlas, Daniel Buda, Eva Maydell, Antonius Manders, Angelika 
Niebler, David McAllister, Jens Gieseke, Romana Tomc, Markus Pieper, Rainer 
Wieland, Jiří Pospíšil, Marion Walsmann, Christian Sagartz, Jeroen Lenaers, Christian 
Ehler, Lukas Mandl, Frances Fitzgerald, Daniel Caspary, Ivan Štefanec, Andrey 
Kovatchev, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kympouropoulos, 
Stefan Berger, Jan Olbrycht, Rosa Estaràs Ferragut, Christine Schneider, Vasile Blaga, 
Radan Kanev, Henna Virkkunen, Nuno Melo, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, 
Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Pernille Weiss, Angel Dzhambazki, Tomáš 
Zdechovský, Maria da Graça Carvalho, Peter Pollák, Inese Vaidere, Christian 
Doleschal, Riho Terras, Isabel Benjumea Benjumea, Jorge Buxadé Villalba, 
Marian-Jean Marinescu, Michael Gahler, Aušra Maldeikienė, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Alexander Bernhuber, Niclas Herbst, 
Alexander Yordanov, Simone Schmiedtbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Georgios 
Kyrtsos

Jelentés A9-0001/2021
Gilles Lebreton
a mesterséges intelligenciáról: az állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és katonai 
felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását 
érintő kérdések, a büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül(2020/2013(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
72 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

72. megjegyzi, hogy egyes MI-
technológiák lehetővé teszik az 
információfeldolgozás és a fellépések 
példa nélküli mértékű automatizálását, 
például a tömeges megfigyelést a polgári 
és katonai területeken, ami fenyegetést 
jelent az alapvető jogokra és utat nyit az 
állami szuverenitásba való jogellenes 
beavatkozás előtt; szorgalmazza, hogy a 
nemzetközi jog hatálya alatt ellenőrizzék a 
tömeges megfigyelési tevékenységeket, 
többek között a joghatósággal és a 
végrehajtással kapcsolatos kérdések 
tekintetében; komoly aggodalmának ad 
hangot amiatt, hogy az erősen beavatkozó 
jellegű társadalmi pontozási alkalmazások 
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bevetése rendkívül veszélyes az alapvető 
jogok tiszteletben tartására nézve; kéri, 
hogy kifejezetten tiltsák be a hatóságok 
által a polgárok jogainak korlátozása 
céljából használt tömeges társadalmi 
pontozás alkalmazását; felszólít a 
magánszereplők nemzetközi jog szerinti 
elszámoltathatóságának fokozására, 
tekintettel a döntéshozatal hegemóniájára 
és bizonyos magánszereplők által e 
technológiák fejlesztése felett gyakorolt 
ellenőrzésre; ezzel összefüggésben felhívja 
a Bizottságot, a Tanácsot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak különös 
figyelmet a határokon átnyúló családjogi 
ügyekkel – például a gyermekek 
jogellenes külföldre vitelével – kapcsolatos 
nemzetközi megállapodások tárgyalása, 
megkötése és ratifikálása során, és ennek 
kapcsán biztosítsák, hogy az MI-
rendszereket mindig hatékony, ember által 
ellenőrzött és tisztességes eljárás mellett 
használják az EU-ban és az e 
megállapodásokat aláíró országokban;
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