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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele az alábbi módosításokat:

A. mivel a digitális egységes piac működését javíthatja a mesterséges intelligenciát (MI) 
szolgáltatók számára a jogbiztonság erősítése, valamint a felhasználók bizalmának 
erősítése a jogállamiságot és az alapvető jogokat körülbástyázó biztosítékok 
megerősítése révén;

1. véleménye szerint a rendőrség és az igazságügyi hatóságok által alkalmazott MI magas 
kockázatúnak tekintendő, mivel e hatóságok szerepe a közérdek védelme; úgy véli, 
hogy az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia az MI fejlesztésére és felhasználására 
vonatkozó alapvető szabályok lefektetésében annak érdekében, hogy az egész EU-ban 
azonosan magas szintű fogyasztóvédelem valósulhasson meg;

2. hangsúlyozza, hogy az MI jóvoltából – anélkül hogy az az emberi döntéshozatal 
helyébe lépne – csökkennie kell a hatóságokra nehezedő adminisztratív tehernek, és az 
MI-rendszereknek ember általi ellenőrzés alatt kell működniük;

3. véleménye szerint a hasonló eszközöket a közbeszerzési eljárások során nyílt 
forráskódú szoftverként kell kibocsátani, az alapjogi ellenőrzést pedig az előzetes 
megfelelőségértékelés részévé kell tenni; úgy véli, hogy – gondoskodva az uniós 
jogszabályok és értékek, valamint az alkalmazandó adatvédelmi szabályok tiszteletben 
tartásáról, továbbá nem hátráltatva a nyomozásokat vagy a bűnügyi vizsgálatokat – a 
tanulóadatoknak nyílt adatoknak kell lenniük;

4. hangsúlyozza, hogy az adatgyűjtésnek és az egyének ellenőrzésének a 
bűncselekménnyel gyanúsított személyekre kell korlátozódnia;

5. hangsúlyozza, hogy a polgárok számára tényleges panasztételi és jogorvoslati 
eljárásokat – beleértve a bírósági jogorvoslatot – kell biztosítani;

6. emlékeztet rá, hogy bizonyos típusú MI-k esetén magas a visszaélés kockázata, ideértve 
a köztéri arcfelismerő technológiákat, az automatizált viselkedésfigyelést és a határokon 
az emberek kockázati besorolása céljából végzett profilírozást, és felszólítja a 
Bizottságot ezek betiltására;

7. hangsúlyozza, hogy a bírók saját szuverén mérlegelési jogát és az eseti döntéshozatalt 
fenn kell tartani a tisztán statisztikai számításokon alapuló határozatok normává 
válásának elkerülése érdekében.


