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Pozměňovací návrh 1
Hannes Heide

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální 
kapacitu člověka; poukazuje tudíž na to, 
že je třeba zavést záruky, jako je např. 
lidská kontrola a ověřování rozhodnutí 
umělé inteligence;

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny, aniž by byl kdokoli 
opomíjen; uznává, že v kreativním odvětví 
jsou nové technologie umělé inteligence 
tvůrci již ve velké míře využívány jako 
nástroje na podporu snah vedoucích k 
produkci uměleckých děl; zdůrazňuje, že 
umělá inteligence je neustále se rozšiřující 
množinou technologií, které se vyvíjejí 
vysokou rychlostí; tyto technologie 
neustále rozvíjejí schopnost převzít více 
úkolů, které obvykle vykonávají lidé; z 
tohoto důvodu je nutné zavést záruky, jako 
je design zaměřený na člověka, který 
umožní lidskou kontrolu a ověřování 
rozhodnutí umělé inteligence;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální kapacitu 
člověka; poukazuje tudíž na to, že je třeba 
zavést záruky, jako je např. lidská 
kontrola a ověřování rozhodnutí umělé 
inteligence;

1. připomíná, že umělá inteligence a 
technologie by obecně měly sloužit lidstvu, 
a nikoli naopak, a její přínosy by měly být 
široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence v některých oblastech překonat 
intelektuální kapacitu člověka; poukazuje 
tudíž na to, že je třeba zavést odpovídající 
záruky, včetně systémů navrhování, které 
budou zahrnovat procesy řízení a kontroly 
rozhodnutí umělé inteligence typu 
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"human-in-the-loop" (aktivní zapojení 
člověka), bude-li to opodstatněné;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální 
kapacitu člověka; poukazuje tudíž na to, 
že je třeba zavést záruky, jako je např. 
lidská kontrola a ověřování rozhodnutí 
umělé inteligence;

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny, aniž by byl kdokoli 
opomíjen; zdůrazňuje, že umělá 
inteligence je neustále se rozšiřující 
množinou technologií, které se vyvíjejí 
vysokou rychlostí, a jelikož se neustále 
rozvíjí její schopnost převzít více úkolů, 
které obvykle vykonávají lidé, je nezbytné 
zavést záruky, jako je design zaměřený na 
člověka, který umožňuje lidskou kontrolu 
a ověřování rozhodnutí umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální kapacitu 
člověka; poukazuje tudíž na to, že je třeba 
zavést záruky, jako je např. lidská kontrola 
a ověřování rozhodnutí umělé inteligence;

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální kapacitu 
člověka; poukazuje tudíž na to, že je třeba 
zavést záruky, jako je např. lidská kontrola 
a ověřování rozhodnutí umělé inteligence; 
stejně jako v jiných oblastech je třeba 
prozkoumat postupy pro registraci 
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produktů vyráběných prostřednictvím 
umělé inteligence;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální kapacitu 
člověka; poukazuje tudíž na to, že je třeba 
zavést záruky, jako je např. lidská kontrola 
a ověřování rozhodnutí umělé inteligence;

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce a rovnoprávně sdíleny všemi bez 
jakékoli diskriminace; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální kapacitu 
člověka; poukazuje tudíž na to, že je třeba 
zavést záruky, jako je např. lidská kontrola 
a ověřování rozhodnutí umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální 
kapacitu člověka; poukazuje tudíž na to, že 
je třeba zavést záruky, jako je např. lidská 
kontrola a ověřování rozhodnutí umělé 
inteligence;

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; poukazuje tudíž na to, 
že je třeba zavést záruky, jako je např. 
lidská kontrola, transparentnost a 
ověřování rozhodnutí umělé inteligence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální kapacitu 
člověka; poukazuje tudíž na to, že je třeba 
zavést záruky, jako je např. lidská kontrola 
a ověřování rozhodnutí umělé inteligence;

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny a přístupné všem; 
zdůrazňuje, že v dlouhodobém horizontu 
může umělá inteligence překonat 
intelektuální kapacitu člověka; poukazuje 
tudíž na to, že je třeba zavést záruky, jako 
je např. lidská kontrola a ověřování 
rozhodnutí umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální kapacitu 
člověka; poukazuje tudíž na to, že je třeba 
zavést záruky, jako je např. lidská kontrola 
a ověřování rozhodnutí umělé inteligence;

(Netýká se českého znění.)

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální kapacitu 
člověka; poukazuje tudíž na to, že je třeba 
zavést záruky, jako je např. lidská kontrola 
a ověřování rozhodnutí umělé inteligence;

1. připomíná, že umělá inteligence by 
měla sloužit lidstvu a její přínosy by měly 
být široce sdíleny; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu může umělá 
inteligence překonat intelektuální kapacitu 
člověka; poukazuje tudíž na to, že je třeba 
zavést záruky, jako je např. pravidelná 
lidská kontrola a ověřování rozhodnutí 
umělé inteligence;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že před zahájením 
jakékoli nové iniciativy v oblasti 
autorských práv by měla být odblokována 
probíhající mezinárodní jednání ve 
Stálém výboru pro autorské právo a práva 
s ním související při Světové organizaci 
duševního vlastnictví a zaměřit se na 
omezení a výjimky pro knihovny a archivy 
a omezení a výjimky pro vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, 
programování a používání umělé 

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, 
programování a používání umělé 
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inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování;

inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování; poukazuje na 
to, že na status děl chráněných autorským 
právem a používaných umělou inteligencí 
se již vztahuje směrnice (EU) 2019/790 o 
autorském právu, s výjimkami a 
omezeními danými platnými právními 
předpisy Unie, a že je třeba je i nadále 
uplatňovat v jejich stávající podobě, 
zejména na vytěžování textů a dat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Hannes Heide

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, 
programování a používání umělé 
inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování;

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, rozšiřování, 
programování a používání umělé 
inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování; zdůrazňuje, že 
je zapotřebí etického právního rámce a 
strategie pro digitální data, v nichž musí 
být zakotvena základní práva a evropské 
hodnoty;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, 
programování a používání umělé 

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, 
programování a používání umělé 
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inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování;

inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování, a při stanovení 
koordinovaného přístupu k rozmístění 
umělé inteligence mezi své členské státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, 
programování a používání umělé 
inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování;

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, rozšiřování, 
programování a používání umělé 
inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování, zejména etický 
regulační rámec a strategii pro digitální 
data, v níž by byla zakotvena základní 
práva a evropské hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, 
programování a používání umělé 
inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování;

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, 
programování a používání umělé 
inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování; je však toho 
názoru, že tyto zásady by neměly 
potlačovat rozvoj umělé inteligence nebo 
bránit hospodářské soutěži;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, 
programování a používání umělé 
inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování;

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, 
programování a používání umělé 
inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování; přičemž je 
třeba zohledňovat a odkazovat na hodnoty 
židovsko-křesťanského humanismu, o 
které se Evropa opírá;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj, 
programování a používání umělé 
inteligence, zejména s ohledem na její 
regulaci a kodexy chování;

2. zdůrazňuje, že EU by měla hrát 
klíčovou úlohu při stanovování základních 
zásad, jimiž se má řídit rozvoj a používání 
umělé inteligence, zejména s ohledem na 
její regulaci a kodexy chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2a. zdůrazňuje, že je třeba, aby ve 
všech členských státech EU byly 
harmonizovaným způsobem zavedeny 
nové právní předpisy o právních 
závazcích, které se budou vztahovat na 
porušování autorských práv, nehody a 
škody způsobené technologiemi umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
se při rozvoji umělé inteligence uplatňoval 
přístup zaměřený na člověka, a to jako 
prostředek k zajištění toho, že bude při 
jejím používání sledován veřejný zájem, 
zejména v oblastech biomedicínského 
inženýrství, lékařského pokroku a zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. požaduje celounijní vzdělávací 
strategii v oblasti umělé inteligence s 
cílem transformovat a aktualizovat naše 
vzdělávací systémy, připravit naše 
vzdělávací instituce na všech úrovních a 
vybavit učitele a žáky dovednostmi a 
schopnostmi; zdůrazňuje, že by mělo být 
podporováno vyučování práv duševního 
vlastnictví v oblasti umělé inteligence;
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje význam používání 
umělé inteligence ve školách a na 
univerzitách, neboť jim umožní přijmout 
nové, účinnější metody učení, které zvýší 
úspěšnost žáků a studentů; zdůrazňuje, že 
je důležité podporovat vyučování umělé 
inteligence, které žákům a studentům 
pomůže získat přístup k know-how 
potřebnému pro budoucí zaměstnání; 
zdůrazňuje, že technologie umělé 
inteligence by měly být otevřeně dostupné 
pro účely vzdělávání a výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že otevřený a rovný 
přístup k umělé inteligenci v celé EU a v 
členských státech je nanejvýš důležitý; 
zdůrazňuje, že podpora inovací a výzkumu 
v oblasti umělé inteligence ze strany EU 
by měla být široce dostupná v celé EU; 
zdůrazňuje, že by se měla poskytnout 
zvláštní podpora vývojářům umělé 
inteligence a příjemcům ze 
znevýhodněných skupin a skupin osob se 
zdravotním postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. domnívá se, že by měly být široce 
dostupné pokyny a poradenství pro 
vývojáře umělé inteligence týkající se 
ochrany práv duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2f. vyzývá EU, aby vyvinula evropský 
systém, a to případně i za pomoci 
technologie umělé inteligence, jehož cílem 
bude kontrolovat práva duševního 
vlastnictví v oblasti umělé inteligence, ale 
také dodržování autorských práv v oblasti 
umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 

vypouští se
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získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
systémy umělé inteligence mohou 
autonomně tvořit a generovat kulturní a 
kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto 
systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, 
a vytvářet přitom originální díla bez 
vědomí jejich původních programátorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
systémy umělé inteligence mohou 
autonomně tvořit a generovat kulturní a 
kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto 
systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a 
vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů;

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti a 
posilovanému učení také získat a dále 
rozvinout autonomní a kognitivní 
charakteristiky; zdůrazňuje, že v určitých 
případech může vývojář dokonce zjistit, že 
vzdělávací systémy tohoto druhu jsou 
nepředvídatelné; zdůrazňuje, že je proto 
naléhavě nutné zamyslet se nad pojmem 
odpovědnosti v případě počítačových 
systémů, které jsou schopny posilovaného 
učení; zdůrazňuje, že systémy umělé 
inteligence mohou autonomně tvořit a 
generovat kulturní a kreativní díla, a to jen 
s minimálním lidským vstupem; konstatuje 
dále, že tyto systémy umělé inteligence se 
mohou vyvíjet způsobem, který nelze 
odhadnout, a vytvářet přitom originální 
díla bez vědomí jejich původních 
programátorů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 27
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
systémy umělé inteligence mohou 
autonomně tvořit a generovat kulturní a 
kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto 
systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a 
vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů;

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
systémy umělé inteligence mohou 
autonomně tvořit a generovat kulturní a 
kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto 
systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a 
vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů; připomíná 
však, že v oblasti kultury by umělá 
inteligence měla pomáhat, a nikoli 
nahrazovat kreativní lidskou mysl;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
systémy umělé inteligence mohou 
autonomně tvořit a generovat kulturní a 
kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto 
systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a 

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
systémy umělé inteligence mohou 
autonomně tvořit a generovat kulturní a 
kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto 
systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a 
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vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů;

vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů; to by mělo 
být vzato v potaz při vytváření rámce pro 
ochranu práv na šíření, propagaci a 
využívání uvedených děl;

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
systémy umělé inteligence mohou 
autonomně tvořit a generovat kulturní a 
kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto 
systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a 
vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů;

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
je třeba vyvinout prvky umělé inteligence 
pro osoby se zdravotním postižením; 
zdůrazňuje, že systémy umělé inteligence 
mohou autonomně tvořit a generovat 
kulturní a kreativní díla, a to jen s 
minimálním lidským vstupem; konstatuje 
dále, že tyto systémy umělé inteligence se 
mohou vyvíjet způsobem, který nelze 
odhadnout, a vytvářet přitom originální 
díla bez vědomí jejich původních 
programátorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 

3. připomíná, že vzhledem k 
technologickému pokroku nemusí umělá 
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dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
systémy umělé inteligence mohou 
autonomně tvořit a generovat kulturní a 
kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto 
systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a 
vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů;

inteligence vykonávat jen některé z 
činností, které byly dříve vykonávány 
výhradně lidmi, ale že může také stále více 
napodobovat některé kognitivní lidské 
funkce, zejména učení, porozumění a 
uvažování; zdůrazňuje, že systémy umělé 
inteligence mohou téměř autonomně tvořit 
a generovat kulturní a kreativní díla, a to 
jen s minimálním lidským vstupem; 
konstatuje dále, že tyto systémy umělé 
inteligence se mohou dokonce vyvíjet 
způsobem, který nelze odhadnout, a 
vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
systémy umělé inteligence mohou 
autonomně tvořit a generovat kulturní a 
kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto 
systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a 
vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů;

3. připomíná, že umělá inteligence 
stále častěji získává schopnost provádět 
více úkolů, které obvykle souvisely s 
lidskou činností, získáváním a rozvíjením 
autonomních a kognitivních funkcí 
prostřednictvím učení se ze zkušenosti; 
zdůrazňuje, že systémy umělé inteligence, 
i když jsou vždy vyvíjeny, zaváděny a 
používány lidmi, mohou autonomně tvořit 
a generovat kulturní a kreativní díla; 
konstatuje dále, že tyto systémy umělé 
inteligence se mohou vyvíjet způsobem, 
který nelze odhadnout, a vytvářet přitom 
originální díla bez vědomí jejich původních 
programátorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Andrea Bocskor
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
systémy umělé inteligence mohou 
autonomně tvořit a generovat kulturní a 
kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto 
systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a 
vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů;

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
patřičně nastavené systémy umělé 
inteligence mohou autonomně tvořit a 
generovat kulturní a kreativní díla, a to jen 
s minimálním lidským vstupem; konstatuje 
dále, že tyto systémy umělé inteligence se 
mohou vyvíjet způsobem, který nelze 
odhadnout, a vytvářet přitom originální 
díla i bez vědomí jejich původních 
programátorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Hannes Heide

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. připomíná, že umělá inteligence 
nemusí vykonávat jen činnosti, které byly 
dříve vykonávány výhradně lidmi, ale že 
může díky učení se ze zkušenosti také 
získat a dále rozvinout autonomní a 
kognitivní charakteristiky; zdůrazňuje, že 
systémy umělé inteligence mohou 
autonomně tvořit a generovat kulturní a 
kreativní díla, a to jen s minimálním 
lidským vstupem; konstatuje dále, že tyto 
systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a 
vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů;

3. připomíná, že umělá inteligence 
bude v budoucnu schopna převzít více 
úkolů, které obvykle vykonávají lidé, 
získáváním a rozvíjením autonomních a 
kognitivních funkcí prostřednictvím učení 
se ze zkušenosti; zdůrazňuje, že i když 
jsou tyto systémy umělé inteligence vždy 
vyvíjeny, zaváděny a používány lidmi, 
mohou autonomně tvořit a generovat 
kulturní a kreativní díla; konstatuje dále, že 
tyto systémy umělé inteligence se mohou 
vyvíjet způsobem, který nelze odhadnout, a 
vytvářet přitom originální díla bez vědomí 
jejich původních programátorů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 34
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. bere na vědomí, že systémy umělé 
inteligence jsou založeny na softwaru a 
zobrazují inteligentní chování založené na 
analýze jejich prostředí; zdůrazňuje, že 
tato analýza je založena na statistických 
modelech, jejichž nevyhnutelnou součástí 
jsou chyby, někdy se smyčkami zpětné 
vazby, které replikují, prohlubují a 
prodlužují již existující zkreslení, chyby a 
předpoklady; poznamenává, že je třeba 
zajistit, aby byly zavedeny systémy a 
metody umožňující ověření algoritmu, 
jednoznačnost algoritmu a přístup k 
opravným prostředkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že práva duševního 
vlastnictví pro vývoj technologií umělé 
inteligence by měla být odlišena od práv 
duševního vlastnictví pro obsah vytvořený 
umělou inteligencí; zdůrazňuje, že je 
nezbytné odstranit zbytečné právní 
překážky rozvoje umělé inteligence, aby se 
uvolnil potenciál těchto technologií v 
kultuře a vzdělávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
otázky autorského práva spojené s 
kulturními a kreativními díly vytvořenými 
umělou inteligencí; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit, zda u 
děl vytvářených umělou inteligencí 
zůstává pojem lidského tvůrce jakožto 
základu pro systém práv duševního 
vlastnictví i nadále vhodným; má za to, že 
automatické přiznávání autorských práv k 
dílům vytvořeným umělou inteligencí 
držiteli autorských práv k softwaru, 
algoritmu či programu umělé inteligence 
nemusí být do budoucna tím nejlepším 
řešením;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Hannes Heide

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
otázky autorského práva spojené s 
kulturními a kreativními díly vytvořenými 
umělou inteligencí; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit, zda u 
děl vytvářených umělou inteligencí zůstává 
pojem lidského tvůrce jakožto základu pro 
systém práv duševního vlastnictví i nadále 
vhodným; má za to, že automatické 
přiznávání autorských práv k dílům 
vytvořeným umělou inteligencí držiteli 
autorských práv k softwaru, algoritmu či 
programu umělé inteligence nemusí být do 
budoucna tím nejlepším řešením;

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
otázky autorského práva spojené s 
kulturními a kreativními díly vytvořenými 
umělou inteligencí; zdůrazňuje, že 
základem systému práv duševního 
vlastnictví musí být tvorba lidí jakožto 
autorů a tvůrců děl; dále poznamenává, že 
otázka, do jaké míry lze dílo vytvořené 
umělou inteligencí vysledovat zpět k 
lidskému tvůrci, má zásadní význam; 
upozorňuje na potřebu posoudit, zda se 
pojem „umění“ vztahuje na díla vytvořená 
umělou inteligencí; má za to, že 
automatické přiznávání autorských práv k 
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dílům vytvořeným umělou inteligencí 
držiteli autorských práv k softwaru, 
algoritmu či programu umělé inteligence 
nemusí být do budoucna tím nejlepším 
řešením, protože lidský zásah do díla 
vytvořeného pomocí umělé inteligence 
musí být uznán jako autorství; poukazuje 
na to, že je třeba zvážit, zda existuje něco 
jako „původní tvorba“, která nezahrnuje 
lidský zásah, a je nutné zohlednit tuto 
tvorbu v pravidlech duševního vlastnictví;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
otázky autorského práva spojené s 
kulturními a kreativními díly vytvořenými 
umělou inteligencí; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit, zda u 
děl vytvářených umělou inteligencí 
zůstává pojem lidského tvůrce jakožto 
základu pro systém práv duševního 
vlastnictví i nadále vhodným; má za to, že 
automatické přiznávání autorských práv k 
dílům vytvořeným umělou inteligencí 
držiteli autorských práv k softwaru, 
algoritmu či programu umělé inteligence 
nemusí být do budoucna tím nejlepším 
řešením;

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
otázky autorského práva spojené s 
kulturními a kreativními díly vytvořenými 
umělou inteligencí;

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
otázky autorského práva spojené s 
kulturními a kreativními díly vytvořenými 
umělou inteligencí; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit, zda u 
děl vytvářených umělou inteligencí zůstává 
pojem lidského tvůrce jakožto základu pro 
systém práv duševního vlastnictví i nadále 
vhodným; má za to, že automatické 
přiznávání autorských práv k dílům 
vytvořeným umělou inteligencí držiteli 
autorských práv k softwaru, algoritmu či 
programu umělé inteligence nemusí být do 
budoucna tím nejlepším řešením;

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
otázky autorského práva spojené s 
produkcí kulturních a kreativních děl 
autonomními kreativními roboty nebo za 
pomoci technologií vytvořených umělou 
inteligencí; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že je třeba vyhodnotit, zda u děl 
vytvářených umělou inteligencí zůstává 
pojem lidského tvůrce jakožto základu pro 
systém práv duševního vlastnictví i nadále 
vhodným; má za to, že je zapotřebí 
podrobný výzkum, aby bylo možné 
pochopit, zda je automatické přiznávání 
autorských práv k dílům vytvořeným 
umělou inteligencí držiteli autorských práv 
k softwaru, algoritmu či programu umělé 
inteligence do budoucna tím nejlepším 
řešením; vítá výzvu Komise, aby byla 
vypracována studie o autorském právu a 
nových technologiích;1a

_________________
1a ttps://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/call-tender-study-
copyright-and-new-technologies-
copyright-data-management-and-artificial

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
otázky autorského práva spojené s 
kulturními a kreativními díly vytvořenými 
umělou inteligencí; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit, zda u 
děl vytvářených umělou inteligencí zůstává 
pojem lidského tvůrce jakožto základu pro 
systém práv duševního vlastnictví i nadále 
vhodným; má za to, že automatické 

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
otázky autorského práva spojené s 
kulturními a kreativními díly vytvořenými 
umělou inteligencí; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit pojem 
umění u děl vytvářených umělou 
inteligencí, a připomíná, že člověk je 
jakožto autor a tvůrce základem pro 
systém práv duševního vlastnictví; má za 
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přiznávání autorských práv k dílům 
vytvořeným umělou inteligencí držiteli 
autorských práv k softwaru, algoritmu či 
programu umělé inteligence nemusí být do 
budoucna tím nejlepším řešením;

to, že automatické přiznávání autorských 
práv k dílům vytvořeným umělou 
inteligencí držiteli autorských práv k 
softwaru, algoritmu či programu umělé 
inteligence nemusí být do budoucna tím 
nejlepším řešením, jelikož k tomu, aby 
někdo mohl být považován za autora 
nového tvůrčího díla, je zapotřebí lidský 
zásah;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
otázky autorského práva spojené s 
kulturními a kreativními díly vytvořenými 
umělou inteligencí; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit, zda u 
děl vytvářených umělou inteligencí zůstává 
pojem lidského tvůrce jakožto základu pro 
systém práv duševního vlastnictví i nadále 
vhodným; má za to, že automatické 
přiznávání autorských práv k dílům 
vytvořeným umělou inteligencí držiteli 
autorských práv k softwaru, algoritmu či 
programu umělé inteligence nemusí být do 
budoucna tím nejlepším řešením;

4. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
otázky autorského práva spojené s 
kulturními a kreativními díly, které umělá 
inteligence vytvořila nebo s jejichž 
tvorbou pomáhala; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit, zda u 
děl vytvářených umělou inteligencí zůstává 
pojem lidského tvůrce jakožto základu pro 
systém práv duševního vlastnictví i nadále 
vhodným; má za to, že automatické 
přiznávání autorských práv k dílům 
vytvořeným umělou inteligencí držiteli 
autorských práv k softwaru, algoritmu či 
programu umělé inteligence nemusí být do 
budoucna tím nejlepším řešením;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4a. připomíná, že směrnice (EU) 
2019/790 poskytuje právní rámec pro 
používání děl chráněných autorským 
právem v procesech vytěžování textů a dat 
(TDM), které jsou klíčové pro všechny 
procesy spojené s umělou inteligencí; 
zdůrazňuje tedy požadavek, aby každé 
použité dílo bylo získáno legálně, i právo 
zaručené držitelům práv preventivně 
zakázat použití svých děl v procesech 
spojených s umělou inteligencí, pokud k 
tomu nedají svolení;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje dopad, který může mít 
umělá inteligence na kulturní tvorbu a 
umělecké vyjádření, kde je třeba nalézt 
rovnováhu, jež upřednostní tvůrce a 
umožní jim zachytit hodnotu svého díla; 
zdůrazňuje, že je třeba jasně a 
transparentně rozlišovat mezi autorským 
právem a počítačovou kreativitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje znepokojení nad 
neregulovaným prostorem, který zůstává 
mezi právy duševního vlastnictví a 
vývojem umělé inteligence a který by mohl 

5. vyjadřuje znepokojení nad 
neregulovaným prostorem, který zůstává 
mezi právy duševního vlastnictví a 
vývojem umělé inteligence a který by mohl 
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vést k tomu, že se kulturní a kreativní 
odvětví stanou zranitelnými vůči dílům 
chráněným autorským právem, jež byla 
vytvořena umělou inteligencí; vyzývá 
Komisi, aby podpořila horizontální a 
technologicky neutrální přístup k právům 
duševního vlastnictví příslušným k dílům 
vytvořeným umělou inteligencí;

vést k tomu, že se kulturní a kreativní 
odvětví a vzdělávání stanou zranitelnými 
vůči dílům chráněným autorským právem, 
jež byla vytvořena umělou inteligencí, a je 
znepokojen možným porušením duševního 
vlastnictví; vyzývá Komisi, aby podpořila 
horizontální a technologicky neutrální 
přístup k právům duševního vlastnictví 
příslušným k dílům vytvořeným umělou 
inteligencí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Hannes Heide

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje znepokojení nad 
neregulovaným prostorem, který zůstává 
mezi právy duševního vlastnictví a 
vývojem umělé inteligence a který by mohl 
vést k tomu, že se kulturní a kreativní 
odvětví stanou zranitelnými vůči dílům 
chráněným autorským právem, jež byla 
vytvořena umělou inteligencí; vyzývá 
Komisi, aby podpořila horizontální a 
technologicky neutrální přístup k právům 
duševního vlastnictví příslušným k dílům 
vytvořeným umělou inteligencí;

5. vyjadřuje znepokojení nad 
neregulovaným prostorem, který zůstává 
mezi právy duševního vlastnictví a 
vývojem umělé inteligence a který by mohl 
vést k tomu, že se kulturní a kreativní 
odvětví stanou zranitelnými vůči dílům 
chráněným autorským právem, jež byla 
vytvořena umělou inteligencí; vyzývá 
Komisi, aby podpořila horizontální a 
technologicky neutrální přístup k právům 
duševního vlastnictví příslušným k dílům 
vytvořeným umělou inteligencí; 
zdůrazňuje, že jsou v EU zapotřebí 
jednotné předpisy v oblasti autorského 
práva v souvislosti s umělou inteligencí;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje znepokojení nad 
neregulovaným prostorem, který zůstává 
mezi právy duševního vlastnictví a 
vývojem umělé inteligence a který by mohl 
vést k tomu, že se kulturní a kreativní 
odvětví stanou zranitelnými vůči dílům 
chráněným autorským právem, jež byla 
vytvořena umělou inteligencí; vyzývá 
Komisi, aby podpořila horizontální a 
technologicky neutrální přístup k právům 
duševního vlastnictví příslušným k dílům 
vytvořeným umělou inteligencí;

5. vyjadřuje znepokojení nad 
neregulovaným prostorem, který zůstává 
mezi právy duševního vlastnictví a 
vývojem umělé inteligence a který by mohl 
vést k tomu, že se kulturní a kreativní 
odvětví stanou zranitelnými vůči dílům 
chráněným autorským právem, jež byla 
vytvořena umělou inteligencí; vyzývá 
Komisi, aby podpořila přístup zaměřený 
na ochranu práva duševního vlastnictví, 
který bude podniky a instituce vybízet k 
investicím do technologického a 
hospodářského rozvoje umělé inteligence 
a robotiky a bude tyto investice 
podporovat;

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje znepokojení nad 
neregulovaným prostorem, který zůstává 
mezi právy duševního vlastnictví a 
vývojem umělé inteligence a který by mohl 
vést k tomu, že se kulturní a kreativní 
odvětví stanou zranitelnými vůči dílům 
chráněným autorským právem, jež byla 
vytvořena umělou inteligencí; vyzývá 
Komisi, aby podpořila horizontální a 
technologicky neutrální přístup k právům 
duševního vlastnictví příslušným k dílům 
vytvořeným umělou inteligencí;

5. vyzývá Komisi, aby podpořila 
horizontální a technologicky neutrální 
přístup k právům duševního vlastnictví 
příslušným k dílům vytvořeným umělou 
inteligencí; vyjadřuje znepokojení nad 
potenciálním neregulovaným prostorem, 
který zůstává mezi právy duševního 
vlastnictví a vývojem umělé inteligence a 
který by mohl vést k tomu, že se kulturní a 
kreativní odvětví stanou zranitelnými vůči 
dílům chráněným autorským právem, jež 
byla vytvořena umělou inteligencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marcel Kolaja
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje znepokojení nad 
neregulovaným prostorem, který zůstává 
mezi právy duševního vlastnictví a 
vývojem umělé inteligence a který by mohl 
vést k tomu, že se kulturní a kreativní 
odvětví stanou zranitelnými vůči dílům 
chráněným autorským právem, jež byla 
vytvořena umělou inteligencí; vyzývá 
Komisi, aby podpořila horizontální a 
technologicky neutrální přístup k právům 
duševního vlastnictví příslušným k dílům 
vytvořeným umělou inteligencí;

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí sledovat 
důkazy významného selhání trhu nebo 
poškození, k němuž došlo v důsledku 
použití umělé inteligence, zejména v 
kulturním a kreativním odvětví; vyzývá 
Komisi, aby podpořila horizontální a 
technologicky neutrální přístup k právům 
duševního vlastnictví založený na 
důkazech;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že některé funkce 
umělé inteligence byly vyvinuty k šíření 
falešných zpráv a k tvorbě deep fakes; je 
znepokojen tím, že z toho může vyplývat 
časté porušování právních předpisů v 
oblasti duševního vlastnictví, a dále se 
velmi obává možnosti masové manipulace 
občanů, která by mohla vést ke snahám o 
destabilizaci demokracií; vyzývá v tomto 
ohledu ke zlepšování informační a 
mediální gramotnosti, která bude 
rozhodně zohledňovat digitální 
transformaci; žádá, aby byl 
upřednostňován vývoj softwarů určených 
na ověřování faktů a informací;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 50
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že data jsou ústředním 
prvkem vývoje a rozvoje každého systému 
umělé inteligence; zdůrazňuje, že to 
zahrnuje strukturovaná data, jako jsou 
databáze, díla chráněná autorským 
právem a další díla, na něž se vztahuje 
ochrana duševního vlastnictví, jež obecně 
nemusí být považována za data; 
zdůrazňuje tedy, že je také třeba řešit užití 
relevantní z hlediska duševního vlastnictví 
v souvislosti s fungováním technologií 
umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že je třeba zajistit 
příslušnou úroveň transparentnosti v 
souvislosti s veřejnými zakázkami, 
používáním, designem a základními 
kritérii pro zpracování a metodami 
spojenými s umělou inteligencí, jež jsou 
uplatňovány subjekty soukromého sektoru 
nebo v jejich prospěch; zdůrazňuje, že 
legislativní rámce pro duševní vlastnictví 
nebo obchodní tajemství by této 
transparentnosti neměly bránit;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
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Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že nejúčinnějším 
způsobem, jak omezit chyby v systémech 
umělé inteligence, je zajistit, aby měly k 
dispozici co největší objem dat ke svému 
rozvoji, a proto je třeba omezit všechny 
zbytečné překážky bránící vytěžování textů 
a dat a usnadnit přeshraniční využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. bere na vědomí rozvoj kapacit 
umělé inteligence pro šíření falešných 
zpráv a tvorbě deepfakes; je znepokojen 
tím, že by to mohlo vést k porušování práv 
duševního vlastnictví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že zatímco umělá 
inteligence je používána pouze jako 
nástroj, který autorovi pomáhá v tvůrčím 
procesu, stávající rámec autorského práva 
se uplatňuje na díla vytvořená bez ohledu 
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na zásah umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. doporučuje zavedení zvláštních 
bezpečnostních prvků a předpisů s cílem 
chránit práva na soukromí technologiemi 
umělé inteligence; zdůrazňuje, že audity 
technologií umělé inteligence z hlediska 
soukromí by měly být povinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. dále připomíná, že reforma EU v 
oblasti autorských práv zavedla výjimku 
pro vytěžování textů a dat, podle níž může 
vědecký výzkum volně využívat data - v 
rámci nové výjimky bude povoleno také 
vytěžování textů a dat pro jiné účely, 
pokud budou splněny další požadavky;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
problém právní odpovědnosti za 
porušování autorských práv ze strany 
systémů umělé inteligence a také otázku 
vlastnictví údajů.

6. zdůrazňuje, že je třeba řešit 
zbývající nejistoty v souvislosti s 
právním hlediskem vytěžování textů a dat, 
kterým mohou vývojáři umělé 
inteligence dosud čelit po přijetí směrnice 
(EU) 2019/790; vyzývá Komisi, aby vydala 
pokyny ohledně toho, jak si vyhradit práva 
jiným než strojově čitelným způsobem, 
které by byly centralizovaným způsobem 
veřejně přístupné všem; domnívá se, že 
otázka vlastnictví údajů je v rozporu s 
dalším usnadňováním přístupu k datům a 
jejich používání;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
problém právní odpovědnosti za 
porušování autorských práv ze strany 
systémů umělé inteligence a také otázku 
vlastnictví údajů.

6. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
problém právní odpovědnosti za 
porušování autorských práv ze strany 
systémů umělé inteligence a také otázku 
vlastnictví údajů; zdůrazňuje, že 
dohledatelnost by měla být nezbytnou 
podmínkou pro přisouzení odpovědnosti, 
jelikož na jedné straně funguje jako 
základ pro opravný prostředek a zároveň 
umožňuje zjištění a nápravu případů 
selhání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
problém právní odpovědnosti za 
porušování autorských práv ze strany 
systémů umělé inteligence a také otázku 
vlastnictví údajů.

6. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
problém právní odpovědnosti za 
porušování autorských práv ze strany 
systémů umělé inteligence a také otázku 
vlastnictví údajů; zdůrazňuje však, že je 
třeba jasně rozlišovat mezi porušením 
práv na základě vlastního rozhodnutí a 
kopírováním děl třetí strany softwarem 
umělé inteligence, které operátor umožnil 
nebo mu nezabránil;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
problém právní odpovědnosti za 
porušování autorských práv ze strany 
systémů umělé inteligence a také otázku 
vlastnictví údajů.

6. zdůrazňuje, že umělá inteligence 
může také být účinným nástrojem pro 
zjišťování a nahlášení toho, že se na 
internetu nachází obsah chráněný 
autorským právem; zdůrazňuje také, že je 
třeba vyřešit problém právní odpovědnosti 
za porušování autorských práv ze strany 
systémů umělé inteligence a také otázku 
vlastnictví údajů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Hannes Heide

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
problém právní odpovědnosti za 

6. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
problém právní odpovědnosti za 
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porušování autorských práv ze strany 
systémů umělé inteligence a také otázku 
vlastnictví údajů.

porušování autorských práv ze strany 
systémů umělé inteligence a také otázku 
vlastnictví údajů; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je také třeba zohlednit 
otázky patentového práva;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
problém právní odpovědnosti za 
porušování autorských práv ze strany 
systémů umělé inteligence a také otázku 
vlastnictví údajů.

6. zdůrazňuje, že je třeba vyřešit 
problém právní odpovědnosti za 
porušování autorských práv a jiných práv 
duševního vlastnictví ze strany systémů 
umělé inteligence a také otázku vlastnictví 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že přístupu k datům a 
jejich používání lze zabránit také jiným 
druhem ochranných opatření, která 
chrání data jako majetek, jako je zvláštní 
právo ochraňující databáze; připomíná, že 
podle prvního posouzení směrnice 
96/9/ES o právní ochraně databází vedlo 
zavedení „zvláštního práva“ ke snížení 
produkce evropských databází; vyzývá 
proto Komisi, aby v souladu se svou 
zásadou „jeden přijmout - jeden zrušit“ 
tuto směrnici zrušila; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je zapotřebí takový 
program v oblasti duševního vlastnictví, 
který zajistí úplnou transparentnost a 
vysvětlitelnost a nebude bránit úplnému 
auditu a pochopení softwaru, protože 
takováto obchodní tajemství přispívají k 
efektu černé schránky a znemožňovala by 
hodnocení chyb, zpochybňování 
rozhodnutí nebo nápravu chyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
streamovací služby postupovaly 
transparentně a odpovědně při používání 
algoritmů, aby byl lépe zajištěn přístup ke 
kulturně a jazykově rozmanitému obsahu 
a nestranný přístup k evropským dílům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. připomíná, že je etickou povinností 
EU podporovat rozvoj po celé světě 
usnadňováním přeshraniční spolupráce 
na umělé inteligenci, a to i 
prostřednictvím omezení a výjimek pro 
přeshraniční výzkum a vytěžování textů a 
dat, a proto naléhavě vyzývá k 
urychlenému přijímání mezinárodních 
opatření v rámci Světové organizace 
duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že vzhledem k 
nejistotě vyplývající ze stávajícího režimu 
duševního vlastnictví ve spojení s povahou 
umělé inteligence by platformy měly nést 
odpovědnost za falešné produkty nebo 
produkty nejistého původu duševního 
vlastnictví, které se na nich nacházejí, a 
měly by zavést nápravné mechanismy s 
cílem umožnit držitelům duševního 
vlastnictví účinně žádat o trvalé 
odstranění protiprávního obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
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existovaly závazné právní předpisy, které 
stanoví pravidla pro celé spektrum 
činnosti umělé inteligence a budou 
regulovat všechny jejích případné aspekty 
a zajišťovat, aby byly zachovány zásady 
transparentnosti, odpovědnosti a 
nediskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. uznává, že díky technologickému 
pokroku některých členských států má EU 
související povinnost podporovat sdílení 
přínosů umělé inteligence, využívání řady 
nástrojů, včetně investic do výzkumu ve 
všech členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. zdůrazňuje, že umělá inteligence je 
silně závislá na softwaru a na datech a že 
současný systém ochrany duševního 
vlastnictví není na zvládání technologií 
umělé inteligence připraven, jelikož 
software není patentovatelný;

Or. en


