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Módosítás 1
Antonius Manders

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
az emberek szolgálatában álló eszközök, és 
hogy az algoritmikus rendszerek lehetővé 
tehetik az információkhoz való hozzáférést, 
beleértve a kulturális javak különböző 
fajtáinak nyilvántartását; tudomásul veszi a 
szellemi tulajdonjogok megsértésének 
kockázatát a mesterséges intelligencia és a 
bizonyos technológiák összekapcsolása 
során különböző forrásokkal 
(dokumentumokkal, fényképekkel, 
filmekkel);

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
az emberek szolgálatában álló eszközök, és 
hogy az algoritmikus rendszerek lehetővé 
tehetik az információkhoz való hozzáférést, 
beleértve a kulturális javak különböző 
fajtáinak nyilvántartását; tudomásul veszi a 
szellemi tulajdonjogok megsértésének 
kockázatát a mesterséges intelligencia és a 
bizonyos technológiák összekapcsolása 
során különböző forrásokkal 
(dokumentumokkal, fényképekkel, 
filmekkel), és felszólít arra, hogy a 
mesterséges intelligencia használata 
során a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
a meglévő jogi keretnek megfelelő magas 
szintű védelemben részesüljenek, például 
figyelmeztetve a magánszemélyeket és az 
üzleti vállalkozásokat, ha fennáll a 
veszélye, hogy akaratlanul megsértik a 
szabályokat, illetve segítve a 
jogtulajdonosokat, amennyiben jogaik 
ténylegesen sérelmet szenvednek;

Or. nl

Módosítás 2
Daniel Buda

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
az emberek szolgálatában álló eszközök, és 
hogy az algoritmikus rendszerek lehetővé 

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
az élet számos területén – többek között az 
audiovizuális, a kulturális és az oktatási 
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tehetik az információkhoz való hozzáférést, 
beleértve a kulturális javak különböző 
fajtáinak nyilvántartását; tudomásul veszi a 
szellemi tulajdonjogok megsértésének 
kockázatát a mesterséges intelligencia és a 
bizonyos technológiák összekapcsolása 
során különböző forrásokkal 
(dokumentumokkal, fényképekkel, 
filmekkel);

ágazatban – az emberek szolgálatában álló 
eszközök, és hogy az algoritmikus 
rendszerek lehetővé tehetik az 
információkhoz való hozzáférést, beleértve 
a kulturális javak különböző fajtáinak 
nyilvántartását;  tudomásul veszi a szellemi 
tulajdonjogok megsértésének kockázatát a 
mesterséges intelligencia és a bizonyos 
technológiák összekapcsolása során 
különböző forrásokkal (dokumentumokkal, 
fényképekkel, filmekkel); hangsúlyozza 
ezzel összefüggésben, hogy folytatni kell a 
mesterséges intelligencia ezen 
ágazatokban való felhasználása és a 
szellemitulajdon-jogok közötti 
kölcsönhatások átgondolását;

Or. ro

Módosítás 3
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
az emberek szolgálatában álló eszközök, és 
hogy az algoritmikus rendszerek lehetővé 
tehetik az információkhoz való hozzáférést, 
beleértve a kulturális javak különböző 
fajtáinak nyilvántartását; tudomásul veszi 
a szellemi tulajdonjogok megsértésének 
kockázatát a mesterséges intelligencia és a 
bizonyos technológiák összekapcsolása 
során különböző forrásokkal 
(dokumentumokkal, fényképekkel, 
filmekkel);

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
– amelyek bizonyos mértékben mindig 
emberi beavatkozással is járnak – az 
emberek szolgálatában álló eszközök,  és 
hogy lehetővé tehetik az információkhoz 
való hozzáférést; megjegyzi, hogy a gépi 
tanulási technikákat alkalmazó 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
képzésére használt nem személyes adatok 
– például szöveges dokumentumok, 
fényképek és filmek – szellemitulajdon-
jogok tárgyát képezhetik; úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-technológiákban 
rejlő lehetőségek kiaknázhatóvá tétele 
érdekében fel kell számolni a 
kifejlesztésük és használatuk útjában álló 
szükségtelen jogi akadályokat;

Or. en
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Módosítás 4
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
az emberek szolgálatában álló eszközök, 
és hogy az algoritmikus rendszerek 
lehetővé tehetik az információkhoz való 
hozzáférést, beleértve a kulturális javak 
különböző fajtáinak nyilvántartását; 
tudomásul veszi a szellemi tulajdonjogok 
megsértésének kockázatát a mesterséges 
intelligencia és a bizonyos technológiák 
összekapcsolása során különböző 
forrásokkal (dokumentumokkal, 
fényképekkel, filmekkel);

1. Hangsúlyozza a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak az emberek 
szolgálatában álló eszközökként történő 
használatának stratégiai fontosságát, és 
kiemeli, hogy az algoritmikus rendszerek 
lehetővé tehetik az információkhoz való 
hozzáférést, beleértve a kulturális javak 
különböző fajtáinak nyilvántartását; 
felhívja a figyelmet arra, hogy amikor a 
mesterséges intelligencia és bizonyos 
technológiák az adatok megjelenítésének, 
keresésének és vizualizálásának javítása 
céljából különböző forrásokat használnak, 
akkor a szellemitulajdon-jogokkal 
kapcsolatban kockázatok keletkezhetnek ;

Or. en

Módosítás 5
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
az emberek szolgálatában álló eszközök, és 
hogy az algoritmikus rendszerek lehetővé 
tehetik az információkhoz való hozzáférést, 
beleértve a kulturális javak különböző 
fajtáinak nyilvántartását; tudomásul veszi 
a szellemi tulajdonjogok megsértésének 
kockázatát a mesterséges intelligencia és a 
bizonyos technológiák összekapcsolása 

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
rendeltetése, hogy a polgárok 
szolgálatában álló és általános érdekeik 
érvényre juttatásához hozzájáruló 
eszközök legyenek, és hogy lehetővé 
tehetik az oktatáshoz, a kultúrához és 
információkhoz – többek között oktatási 
platformokhoz, sokféle kulturális 
adatbázishoz és számos más adatforráshoz 
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során különböző forrásokkal 
(dokumentumokkal, fényképekkel, 
filmekkel);

– való hozzáférést; megjegyzi, hogy a 
mesterséges intelligencia és a kapcsolódó 
technológiák által használt adatok – 
például szöveges dokumentumok, 
fényképek és filmek – felhasználása 
szellemitulajdon-jogok tárgyát képezheti;

Or. en

Módosítás 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
az emberek szolgálatában álló eszközök, és 
hogy az algoritmikus rendszerek lehetővé 
tehetik az információkhoz való hozzáférést, 
beleértve a kulturális javak különböző 
fajtáinak nyilvántartását; tudomásul veszi a 
szellemi tulajdonjogok megsértésének 
kockázatát a mesterséges intelligencia és a 
bizonyos technológiák összekapcsolása 
során különböző forrásokkal 
(dokumentumokkal, fényképekkel, 
filmekkel);

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
– amennyiben megfelelő szabályozás 
tárgyát képezik – az emberek szolgálatában 
állítható eszközök lehetnek, és hogy az 
algoritmikus rendszerek lehetővé tehetik az 
információkhoz való hozzáférést, beleértve 
a kulturális javak különböző fajtáinak 
nyilvántartását; tudomásul veszi a szellemi 
tulajdonjogok megsértésének kockázatát a 
mesterséges intelligencia és a bizonyos 
technológiák összekapcsolása során 
különböző forrásokkal (dokumentumokkal, 
fényképekkel, filmekkel);

Or. fr

Módosítás 7
Stéphane Séjourné

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
az emberek szolgálatában álló eszközök, 

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciára és a kapcsolódó 
technológiákra vonatkozó európai 
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és hogy az algoritmikus rendszerek 
lehetővé tehetik az információkhoz való 
hozzáférést, beleértve a kulturális javak 
különböző fajtáinak nyilvántartását; 
tudomásul veszi a szellemi tulajdonjogok 
megsértésének kockázatát a mesterséges 
intelligencia és a bizonyos technológiák 
összekapcsolása során különböző 
forrásokkal (dokumentumokkal, 
fényképekkel, filmekkel);

megközelítés középpontjába az embert kell 
állítani annak biztosítása érdekében, hogy 
valóban a magánszemélyek és a közjó 
szolgálatában álló eszközökként 
működjenek; emlékeztet arra, hogy az 
oktatási, kulturális és audiovizuális 
ágazatokban a mesterséges intelligencia 
szerepet játszhat tartalmak létrehozásának 
támogatásában is; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy a szellemitulajdon-
jogokat védő európai keret jöjjön létre a 
mesterséges intelligencia alkalmazásával 
összefüggésben;

Or. fr

Módosítás 8
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
az emberek szolgálatában álló eszközök, és 
hogy az algoritmikus rendszerek lehetővé 
tehetik az információkhoz való hozzáférést, 
beleértve a kulturális javak különböző 
fajtáinak nyilvántartását; tudomásul veszi a 
szellemi tulajdonjogok megsértésének 
kockázatát a mesterséges intelligencia és a 
bizonyos technológiák összekapcsolása 
során különböző forrásokkal 
(dokumentumokkal, fényképekkel, 
filmekkel);

1. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak az emberek szolgálatában 
álló eszközöknek kell lenniük, és hogy az 
algoritmikus rendszerek lehetővé tehetik az 
információkhoz való hozzáférést, beleértve 
a kulturális javak különböző fajtáinak 
nyilvántartását; tudomásul veszi a szellemi 
tulajdonjogok megsértésének kockázatát a 
mesterséges intelligencia és a bizonyos 
technológiák összekapcsolása során 
különböző forrásokkal (dokumentumokkal, 
fényképekkel, filmekkel);

Or. fr

Módosítás 9
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia következetes beépítése az 
oktatási ágazatba hozzájárulhat az oktatás 
előtt álló legkomolyabb kihívások 
leküzdéséhez, innovatív oktatási és 
tanulási gyakorlatok létrejöttéhez, és 
végeredményben a fenntartható fejlődési 
célok elérése felé haladás felgyorsításához 
a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
oktatási menetrend teljesítése érdekében.

Or. en

Módosítás 10
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. Ismételten hangsúlyozza, hogy az 
EU-ban mindenütt és minden polgár 
számára biztosítani kell a kultúrához való 
hozzáférést; kiemeli ezzel összefüggésben 
a bevált gyakorlatok tagállamok, oktatási 
létesítmények, kulturális intézmények és 
hasonló érdekelt felek közötti cseréjének 
fontosságát; létfontosságúnak tartja 
továbbá, hogy mind az uniós, mind a 
nemzeti szinten rendelkezésre álló 
erőforrásokat a legnagyobb mértékben 
kihasználják a kultúrához való hozzáférés 
további javítására; hangsúlyozza, hogy a 
kultúrához való hozzáférés tekintetében 
számos lehetőség áll rendelkezésre, és 
hogy a megfelelő választás mérlegelésékor 
valamennyit meg kell vizsgálni; 
hangsúlyozza a marrákesi nyilatkozattal 
való összhang jelentőségét;

Or. en
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Módosítás 11
Antonius Manders

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. Kéri az Európai Bizottságot, hogy 
aknázzon ki minden lehetőséget, amelyet 
a mesterséges intelligencia a polgárokkal 
folytatott kommunikáció javítása 
tekintetében kínálhat, többek között 
kulturális és audiovizuális online 
platformokon keresztül, folyamatosan 
tájékoztatva az embereket a döntéshozatal 
szintjén bekövetkező fejleményekről, 
csökkentve az EU és a polgárok közötti 
szakadékot és előmozdítva a társadalmi 
kohéziót az uniós polgárok között;

Or. nl

Módosítás 12
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. Rámutat, hogy a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
használata különösen tanulók és tanárok 
személyes adatainak gyűjtésekor az 
alapvető jogaik megsértésének veszélyével 
jár; javasolja ezért, hogy iskolákban ne 
használjanak audiovizuális felvevő és 
megfigyelő eszközöket a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos céllal történő 
adatgyűjtésre;

Or. fr

Módosítás 13



PE653.888v01-00 10/37 AM\1208271HU.docx

HU

Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. Hangsúlyozza, hogy az oktatási, a 
kulturális és az audiovizuális ágazatok a 
mesterséges intelligencia és a kapcsolódó 
technológiák használata szempontjából 
érzékeny területek, mivel potenciálisan 
hatást gyakorolnak társadalmainkra és az 
azokban alapértéknek tekintett alapvető 
jogokra; úgy véli ezért, hogy ezek 
alkalmazása, fejlesztése és felhasználása 
során jogilag kötelező erejű etikai elveket 
kellene tiszteletben tartani;

Or. en

Módosítás 14
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
mesterséges intelligencia és a kapcsolódó 
technológiák felhasználhatók új oktatási 
módszerek kifejlesztésére vagy 
alkalmazására, akár a nyelvtanulásban, 
általában a felsőoktatásban, a specializált 
tanulófolyamatokban stb.; kiemeli annak 
fontosságát, hogy ilyen technológiákat ne 
csak oktatási célokra használjanak fel, 
hanem a digitális jártasság növelésére és 
népszerűsítésére is; kiemeli annak 
fontosságát, hogy a tanárokat, oktatókat 
stb. ellássák a mesterséges intelligenciát 
és a kapcsolódó technológiákat használó 
megfelelő eszközökkel, és megtanítsák 
őket arra, hogy mik ezek, és hogyan kell 
rendeltetés- és jogszerűen, a 
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szellemitulajdon-jogok megsértését 
elkerülve működtetni ezeket;
különösen fontosnak tartja a digitális 
jártasság fontosságát az oktatásban 
dolgozó munkavállalók esetében és a 
digitális képzést az idősek esetében, az 
újabb generációk ugyanis már tisztában 
vannak e technológiák alapvető 
fogalmaival, hiszen ezek kibontakozásával 
párhuzamosan nőttek fel;

Or. en

Módosítás 15
Antonius Manders

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. Kéri az Európai Bizottságot, a 
tagállamokat és az üzleti közösséget, hogy 
aktívan és teljes mértékben használják ki 
a mesterséges intelligenciában rejlő 
lehetőségeket valós tények szolgáltatására, 
valamint az álhírek, a félretájékoztatás, az 
idegengyűlölet és a rasszizmus elleni 
küzdelemre a kulturális és audiovizuális 
online platformokon, ugyanakkor 
azonban kerüljék a cenzúrát;

Or. nl

Módosítás 16
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. Hangsúlyozza, hogy az európai 
mesterséges intelligenciának meg kell 
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őriznie és elő kell mozdítania Uniónk 
olyan alapvető értékeit, mint a 
demokrácia, a független és szabad média 
és tájékoztatás, a minőségi oktatás, a 
környezeti fenntarthatóság, a nemek 
közötti egyensúly, valamint a kulturális és 
nyelvi sokszínűség;

Or. en

Módosítás 17
Antonius Manders

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. Megjegyzi, hogy az alkotói 
folyamat függetlensége a 
szellemitulajdon-jogok tulajdonlásával 
kapcsolatos kérdéseket vet fel; úgy véli 
ezzel összefüggésben, hogy nem volna 
megfelelő arra törekedni, hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszerek jogi 
személyiséget kapjanak;

Or. nl

Módosítás 18
Antonius Manders

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia fontos szerepet játszhat 
európai és nemzeti kulturális 
sokszínűségünk előmozdításában és 
védelmében, különösen akkor, ha az 
audiovizuális online platformok a 
tartalmaik fogyasztók számára történő 
népszerűsítésére használják fel;



AM\1208271HU.docx 13/37 PE653.888v01-00

HU

Or. nl

Módosítás 19
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia újradefiniálhatja a kutatást a 
tárgyak határokon átnyúló beszerzésére és 
mozgására irányuló érdeklődés mintáinak 
tanulmányozása révén; megjegyzi 
továbbá, hogy a prediktív elemzések 
szintén fontos szerepet játszhatnak az 
adatelemzés finomhangolásában;

2. Megjegyzi továbbá, hogy a 
prediktív elemzések szintén fontos szerepet 
játszhatnak az adatelemzés 
finomhangolásában;

Or. fr

Módosítás 20
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia újradefiniálhatja a kutatást a 
tárgyak határokon átnyúló beszerzésére és 
mozgására irányuló érdeklődés mintáinak 
tanulmányozása révén; megjegyzi 
továbbá, hogy a prediktív elemzések 
szintén fontos szerepet játszhatnak az 
adatelemzés finomhangolásában;

2. Megjegyzi, hogy a prediktív 
elemzések fontos szerepet játszhatnak az 
adatelemzés finomhangolásában;

Or. en

Módosítás 21
Stéphane Séjourné
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia újradefiniálhatja a kutatást a 
tárgyak határokon átnyúló beszerzésére és 
mozgására irányuló érdeklődés mintáinak 
tanulmányozása révén; megjegyzi 
továbbá, hogy a prediktív elemzések 
szintén fontos szerepet játszhatnak az 
adatelemzés finomhangolásában;

2. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia előnyös lehet a kutatási 
ágazat számára, például az előrejelző 
elemzéseknek a finomhangoló 
adatelemzésben játszott szerepe révén; 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak a kutatási 
kiválóság európai szintű fokozása 
érdekében gyarapítania kell a 
beruházásokat és elő kell mozdítania az 
ipar és a tudományos élet közötti 
partnerségeket;

Or. fr

Módosítás 22
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia újradefiniálhatja a kutatást a 
tárgyak határokon átnyúló beszerzésére és 
mozgására irányuló érdeklődés mintáinak 
tanulmányozása révén; megjegyzi továbbá, 
hogy a prediktív elemzések szintén fontos 
szerepet játszhatnak az adatelemzés 
finomhangolásában;

2. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia újradefiniálhatja a kutatást a 
kulturális tárgyak határokon átnyúló 
beszerzésére és mozgására irányuló 
érdeklődés mintáinak tanulmányozása 
révén; megjegyzi továbbá, hogy a prediktív 
elemzések szintén fontos szerepet 
játszhatnak a kulturálisadat-elemzés 
finomhangolásában;

Or. en

Módosítás 23
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. Megjegyzi, hogy a független média 
fontos szerepet játszik a polgárok 
kulturális és mindennapi életében; 
hangsúlyozza, hogy az álhírterjesztő 
média alapvető probléma, mivel általános 
tapasztalat szerint következetesen megsérti 
a szerzői jogokat és a szellemitulajdon-
jogokat; felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együttműködve folytassa az 
e problémával kapcsolatos tudatosság 
növelésére irányuló munkáját, 
ellensúlyozva az álhírterjesztő média  
hatásait, és a problémákat azok 
forrásánál számolva fel; fontosnak tartja 
továbbá oktatási stratégiák kidolgozását a 
digitális jártasság javítása érdekében, 
különösen ebben a tekintetben;

Or. en

Módosítás 24
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított képfelismerő 
szoftver nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű 
és innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 
biztosítják a minőségi forrásokat és 
tiszteletben tartják a szellemi 
tulajdonjogok védelmét;

törölve

Or. fr

Módosítás 25
Angel Dzhambazki
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított képfelismerő 
szoftver nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű 
és innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 
biztosítják a minőségi forrásokat és 
tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogok 
védelmét;

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított képfelismerő 
szoftver nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű 
és innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 
biztosítják a minőségi forrásokat és 
tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogok 
védelmét, valamint garantálják a 
gyermekek és a kiskorúak biztonságát 
mind az oktatási intézményeken belül, 
mind pedig távoktatás esetén; kiemeli a 
magánélet védelmére és az adatvédelemre 
vonatkozó jogszabályok fontosságát;  
hangsúlyozza ezzel kapcsolatban, hogy az 
Unió külső adat- és szoftverszolgáltatóktól 
függ; létfontosságúnak tartja, hogy ezeket 
a technológiákat csak akkor integrálják a 
meglévő rendszerekbe, ha az alapvető 
jogok és a magánélet védelme 
maradéktalanul biztosított;

Or. en

Módosítás 26
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított képfelismerő 
szoftver nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű 
és innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 
biztosítják a minőségi forrásokat és 

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos tchnológiák 
nagymértékben javíthatják az oktatási 
létesítmények és az érintett szereplők azon 
képességét, hogy korszerű és innovatív 
oktatási módszereket nyújtsanak és 
fejlesszenek ki, és hozzáférhetőbbé tegyék 
az oktatást; kiemeli, hogy a digitális 
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tiszteletben tartják a szellemi 
tulajdonjogok védelmét;

szolgáltatásra épülő magánoktatás egyre 
erősebben függ a piacot uraló néhány 
technológiai vállalattól; emlékeztet arra, 
hogy a közoktatási szolgáltatók által 
használt vagy közpénzekből beszerzett 
technológiákat nyílt forráskódú 
szoftverként kell kifejleszteni, lehetővé 
téve az erőforrások megosztását és 
újrafelhasználását, valamint elérhetővé 
téve azokat az EU-ban mindenütt, így 
növelve előnyeiket és csökkentve a 
közkiadásokat;

Or. en

Módosítás 27
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított képfelismerő 
szoftver nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű 
és innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 
biztosítják a minőségi forrásokat és 
tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogok 
védelmét;

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított képfelismerő 
szoftver nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű 
és innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 
biztosítják a minőségi forrásokat és 
tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogok 
védelmét; hangsúlyozza, hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
fejlesztését  a felhasználók biztonságának 
növelése és az e rendszerek használatába 
vetett közbizalom növelése érdekében az 
alkalmazásukra vonatkozó határozott 
jogalkotási iránymutatásoknak kell 
kísérniük;

Or. ro

Módosítás 28
Stéphane Séjourné
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított képfelismerő 
szoftver nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű 
és innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 
biztosítják a minőségi forrásokat és 
tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogok 
védelmét;

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciára épülő szoftver, például a 
képfelismerő szoftver nagymértékben 
javíthatja az oktatási létesítmények és az 
érintett szereplők azon képességét, hogy 
korszerű és innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 
biztosítják a minőségi forrásokat és 
tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogok 
védelmét; megjegyzi azonban, hogy e 
képfelismerő szoftvert csakis oktatási 
célokra szabad alkalmazni, és semmilyen 
körülmények között sem szabad az 
intézményekbe való belépés ellenőrzésére 
használni;

Or. fr

Módosítás 29
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított képfelismerő 
szoftver nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű 
és innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 
biztosítják a minőségi forrásokat és 
tiszteletben tartják a szellemi 
tulajdonjogok védelmét;

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított technológiák 
nagymértékben fokozhatják az oktatási 
létesítmények és a tanárok azon 
képességét, hogy korszerű és innovatív 
oktatási módszereket nyújtsanak és 
fejlesszenek ki, miközben átlátható és 
megbízható, a szellemi tulajdonjogokat 
tiszteletben tartó adatforrásokon keresztül 
biztosítják az oktatás minőségét és 
méltányosságát, a 
megkülönböztetésmentességet, valamint a 
személyes adatok, különösen a gyermekek 
adatainak megfelelő védelmét; ezen 
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iskolai módszereket azonban a 
megbízhatóságuk és a pontosságuk 
szempontjából értékelés alá kell vonni; 

Or. en

Módosítás 30
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított képfelismerő 
szoftver nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű 
és innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 
biztosítják a minőségi forrásokat és 
tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogok 
védelmét;

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított képfelismerő 
szoftver nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű 
és innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 
biztosítják a minőségi forrásokat és 
tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogok 
védelmét, feltéve, hogy ez nem szolgál 
ürügyként a fizikailag is jelen lévő 
tanárok emberi beavatkozásán alapuló 
oktatási módszerek megszüntetésére;

Or. fr

Módosítás 31
Antonius Manders

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával javított képfelismerő 
szoftver nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű 
és  innovatív oktatási módszereket 
nyújtsanak és fejlesszenek ki, miközben 

3. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia nagymértékben javíthatja az 
oktatási létesítmények és az érintett 
szereplők azon képességét, hogy korszerű, 
innovatív és magas színvonalú oktatási 
módszereket biztosítsanak és fejlesszenek 
ki, továbbá fokozhatja az egész lakosság 
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biztosítják a minőségi forrásokat és 
tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogok 
védelmét;

digitális jártasságát és e-készségeit, 
miközben biztosítja minőségi források 
használatát és a szellemi tulajdonjogok 
védelmét;

Or. nl

Módosítás 32
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
3 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) Megjegyzi, hogy az oktatás 
területén a mesterséges intelligencia 
jelentőségére tekintettel szigorú jogalapra 
van szükség, amely a tanítási 
tevékenységek megkönnyítését és javítását 
célzó minden digitális eszközre kiterjed, 
így az oktatási tartalmak bejelentésével 
vagy a tanár-diák arány javításával 
kapcsolatos vonatkozásokra is.

Or. en

Módosítás 33
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. Emlékeztet arra, hogy a szerzőség 
kontinentális európai felfogásában a 
„szellemi alkotás” fogalma a szerző 
személyiségéhez kapcsolódik, azaz 
természetes személyekre alkalmazandó,  
ezért mesterséges eszközök, így robotok 
vagy a mesterséges intelligencia sem 
tekintendők „szerzőnek”, 
következésképpen az általuk előállított 
információk sem lehetnek jogosultak 
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szerzői jogi védelemre; úgy véli, hogy a 
szerzők törékeny helyzetét és gyakran 
alacsony javadalmazását nem szabad 
súlyosbítani a mesterséges intelligencián 
alapuló technológiák által előállított 
műveket szerzői jogi oltalom alá helyező 
új kategóriák bevezetésével, ami versenyt 
jelentene az emberi műalkotásokkal; 
elutasítja az adatok tulajdonjogának 
koncepcióját, és hangsúlyozza, hogy 
fokozni kell a nem személyes adatokhoz 
való hozzáférést és azok felhasználását; 

Or. en

Módosítás 34
Stéphane Séjourné

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. Megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciának az oktatási és kutatási 
ágazat javát szolgáló felhasználása 
érdekében az EU-nak ösztönöznie kell a 
jövőbeli készségek oktatását, különösen a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
technológiák etikus és felelősségteljes 
megközelítése tekintetében; hozzáteszi 
ugyanezzel a törekvéssel összefüggésben, 
hogy e képzést nem szabad a tudományos 
és műszaki tantárgyakra szakosodó 
tanulókra korlátozni (hiszen ők eleve 
jobban ismerik a szóban forgó 
eszközöket), hanem a lehető legtöbb 
embert kell megcélozniuk, különösen a 
fiatalabb generációk körében;

Or. fr

Módosítás 35
Daniel Buda
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciának és kulturális, oktatási és 
audiovizuális alkalmazásainak használata 
és fejlesztése tekintetében a beruházások 
és a kutatások szükségessége 
kulcsfontosságú szempont; felhívja az 
Európai Bizottságot, hogy találjon 
kiegészítő finanszírozást a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos 
alkalmazásokra irányuló kutatás és 
innováció előmozdítására ezekben az 
ágazatokban.

Or. ro

Módosítás 36
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. Komoly aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy az uniós iskolák és más 
közoktatási szolgáltatók egyre inkább 
függenek olyan technológiáktól és 
mesterségesintelligencia-alkalmazásoktól, 
amelyeket csupán maroknyi, piaci 
erőfölényben lévő, zömmel az EU-n kívüli 
székhellyel rendelkező technológiai 
vállalat szolgáltat;

Or. fr

Módosítás 37
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
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3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. Hangsúlyozza, hogy az EU-ban 
mindenütt biztosítani kell a digitális 
eszközökkel és a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos műveltséget, 
többek között a tanárok képzési 
lehetőségeinek fejlesztése révén; 
ragaszkodik ahhoz, hogy a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
iskolai alkalmazása hozzájáruljon a 
társadalmi és regionális digitális szakadék 
csökkentéséhez. 

Or. en

Módosítás 38
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. Hangsúlyozza, hogy a Covid19-
világjárvány egyfajta „próbaidőnek” 
tekinthető az oktatási és kulturális 
ágazatokban alkalmazott digitális és 
mesterséges intelligenciához kapcsolódó 
technológiák fejlesztése és használata 
tekintetében, amint azt a tagállamokban 
alkalmazott számos online oktatási 
platform és kulturális promóciós eszköz is 
példázza; felhívja ezért a Bizottságot, hogy 
az ilyen technológiai megoldások 
használatának fokozására vonatkozó 
közös uniós megközelítés mérlegelésekor 
vegye figyelembe e példákat;

Or. en

Módosítás 39
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. Rámutat, hogy a mesterséges 
intelligencia kérdéseket vet fel különösen 
az adatvédelem és a magánélet védelme 
terén; síkraszáll az általános adatvédelmi 
rendeletben meghatározott elvek 
betartásának biztosítása mellett;

Or. fr

Módosítás 40
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. Felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
hatékonyabb lépéseket a tanulók és 
tanárok személyes adatainak védelme 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 41
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kreatív iparágak közötti 
kölcsönhatás összetett, és mélyreható 
értékelést igényel; üdvözli a „Trendek és 
fejlemények a mesterséges intelligenciában 
– A szellemi tulajdonjogokra vonatkozó 
keret kihívásai” című, folyamatban lévő 

4. Hangsúlyozza, hogy a szerző 
személyisége meghatározó szerepet játszik 
a kifejezés szabadsága és a kreatív 
választások szempontjából, és éppen 
ebben áll a művek eredetisége1a; üdvözli a 
„Trendek és fejlemények a mesterséges 
intelligenciában – A szellemi 
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tanulmányt és a "Szerzői jog és új 
technológiák: a jogvédelmi adatok kezelése 
és a mesterséges intelligencia” című 
tanulmányt; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy tisztázzák a szerzői jogi 
védelem alatt álló tartalmak beviteli 
adatként (képek, zene, filmek, adatbázisok 
stb.), valamint kulturális és audiovizuális 
tartalmak előállítása során történő 
felhasználását;

tulajdonjogokra vonatkozó keret kihívásai” 
című, folyamatban lévő tanulmányt és a 
"Szerzői jog és új technológiák: a 
jogvédelmi adatok kezelése és a 
mesterséges intelligencia” című 
tanulmányt; Szerzői jogi adatkezelés és 
mesterséges intelligencia”;  hangsúlyozza a 
szerzői jogi korlátozások és kivételek 
fontosságát a tartalom adatbevitelként 
való felhasználása során, különösen az 
oktatásban, a tudományos életben és a 
kutatásban, valamint a kulturális és 
audiovizuális outputok – többek között a 
felhasználók által létrehozott tartalmak – 
előállítása során; hangsúlyozza, hogy a 
jogellenes tartalmaknak az audiovizuális 
tartalmakat megosztó online 
platformokról való eltávolítására szolgáló 
automatizált eszközök megbízhatatlanok; 
ismételten hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy fenntartsák a 
2000/31/EK irányelv 15. cikke értelmében 
az általános ellenőrzési kötelezettségekre 
vonatkozó tilalmat;
_________________
1a CJEU Brompton Bicycle, C-833/18

Or. en

Módosítás 42
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kreatív iparágak közötti 
kölcsönhatás összetett, és mélyreható 
értékelést igényel; üdvözli a „Trendek és 
fejlemények a mesterséges intelligenciában 
– A szellemi tulajdonjogokra vonatkozó 
keret kihívásai” című, folyamatban lévő 
tanulmányt és a "Szerzői jog és új 
technológiák: a jogvédelmi adatok kezelése 

4. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kreatív iparágak közötti 
kölcsönhatás összetett, és mélyreható 
értékelést igényel; üdvözli a „Trendek és 
fejlemények a mesterséges intelligenciában 
– A szellemi tulajdonjogokra vonatkozó 
keret kihívásai” című, folyamatban lévő 
tanulmányt és a "Szerzői jog és új 
technológiák: a jogvédelmi adatok kezelése 
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és a mesterséges intelligencia” című 
tanulmányt; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy tisztázzák a szerzői jogi 
védelem alatt álló tartalmak beviteli 
adatként (képek, zene, filmek, adatbázisok 
stb.), valamint kulturális és audiovizuális 
tartalmak előállítása során történő 
felhasználását;

és a mesterséges intelligencia” című 
tanulmányt; Szerzői jogi adatkezelés és 
mesterséges intelligencia”; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy tisztázzák a 
szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak 
beviteli adatként (képek, zene, filmek, 
adatbázisok stb.), valamint mesterséges 
intelligencia által vagy közreműködésével 
létrehozott kulturális és audiovizuális 
tartalmak előállítása során történő 
felhasználását; felkéri a Bizottságot, hogy 
tanulmányozza az európai kreatív 
iparágakra gyakorolt hatásokat; 
ismételten hangsúlyozza az európai szintű 
adatok fontosságát, és üdvözli a Bizottság 
ezzel kapcsolatos nyilatkozatait, valamint 
azt, hogy a mesterséges intelligencia és a 
kapcsolódó technológiák kiemelt helyen 
szerepelnek az ütemtervben;

Or. en

Módosítás 43
Stéphane Séjourné

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kreatív iparágak közötti 
kölcsönhatás összetett, és mélyreható 
értékelést igényel; üdvözli a „Trendek és 
fejlemények a mesterséges intelligenciában 
– A szellemi tulajdonjogokra vonatkozó 
keret kihívásai” című, folyamatban lévő 
tanulmányt és a "Szerzői jog és új 
technológiák: a jogvédelmi adatok kezelése 
és a mesterséges intelligencia” című 
tanulmányt; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy tisztázzák a szerzői jogi 
védelem alatt álló tartalmak beviteli 
adatként (képek, zene, filmek, adatbázisok 
stb.), valamint kulturális és audiovizuális 
tartalmak előállítása során történő 

4. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kreatív iparágak közötti 
kölcsönhatás összetett, és mélyreható 
értékelést igényel; üdvözli a „Trendek és 
fejlemények a mesterséges intelligenciában 
– A szellemi tulajdonjogokra vonatkozó 
keret kihívásai” című, folyamatban lévő 
tanulmányt és a "Szerzői jog és új 
technológiák: a jogvédelmi adatok kezelése 
és a mesterséges intelligencia” című 
tanulmányt;   úgy véli, hogy a kreativitás e 
formájának ösztönzése érdekében 
fontolóra kell venni a mesterséges 
intelligencia által létrehozott műszaki és 
művészi alkotások védelmét;
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felhasználását;

Or. fr

Módosítás 44
Antonius Manders

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kreatív iparágak közötti 
kölcsönhatás összetett, és mélyreható 
értékelést igényel; üdvözli a „Trendek és 
fejlemények a mesterséges intelligenciában 
– A szellemi tulajdonjogokra vonatkozó 
keret kihívásai” című, folyamatban lévő 
tanulmányt és a "Szerzői jog és új 
technológiák: a jogvédelmi adatok kezelése 
és a mesterséges intelligencia” című 
tanulmányt; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy tisztázzák a szerzői jogi 
védelem alatt álló tartalmak beviteli 
adatként (képek, zene, filmek, adatbázisok 
stb.), valamint kulturális és audiovizuális 
tartalmak előállítása során történő 
felhasználását;

4. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kreatív iparágak közötti 
kölcsönhatás összetett, és mélyreható 
értékelést igényel; üdvözli a „Trendek és 
fejlemények a mesterséges intelligenciában 
– A szellemi tulajdonjogokra vonatkozó 
keret kihívásai” című, folyamatban lévő 
tanulmányt és a "Szerzői jog és új 
technológiák: a jogvédelmi adatok kezelése 
és a mesterséges intelligencia” című 
tanulmányt;  hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy tisztázzák a szerzői jogi 
védelem alatt álló tartalmak beviteli 
adatként (képek, zene, filmek, adatbázisok 
stb.) történő felhasználásának feltételeit 
mind a  mesterséges intelligencia emberi 
felhasználása, mind pedig a mesterséges 
intelligencia által létrehozott kulturális és 
audiovizuális tartalmak előállítása során;

Or. nl

Módosítás 45
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. Hangsúlyozza, hogy a szerzők és 
előadóművészek jövedelmének 
gyarapítása érdekében az adatgazdálkodás 
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keretében javítható volna a szerzői jogi 
adatok kezelése, különösen, ha lehetővé 
válik a tartalmak szerzői és 
tulajdonjogának gyors azonosítása, 
miáltal csökken az „árva művek” száma; 
kiemeli továbbá, hogy a mesterséges 
intelligencia technológiai megoldásait fel 
kell használni a szerzői jogi adatok 
infrastruktúrájának javítására és a művek 
metaadatainak összekapcsolására, 
ugyanakkor elő kell segíteni a digitális 
egységes piacon a szerzői jogról szóló 
irányelv 19. cikkében előírt átláthatósági 
kötelezettséget, naprakész, érdemleges és 
átfogó információkat bocsátva 
rendelkezésre a szerzők műveinek 
felhasználásáról és az előadóművészek 
előadásairól, különös tekintettel a 
jogosultak sokféleségére és az 
engedélyezési rendszerek  összetettségére;

Or. en

Módosítás 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. Hangsúlyozza, hogy az 
audiovizuális tartalmakat megosztó online 
platformokon engedély nélkül elhelyezett, 
szerzői joggal védett művek eltávolítására 
szolgáló automatizált eszközöket uniós 
szinten egységesíteni kell annak 
biztosítása érdekében, hogy azok 
megfelelően, a felhasználókat és a szerzői 
jogok jogosultjait egyaránt védő módon 
működjenek;

Or. fr

Módosítás 47
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Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. Hangsúlyozza, hogy az etikai és 
megkülönböztetésmentességi normákkal 
összhangban ki kell dolgozni a 
mesterségesintelligencia-rendszerekben 
tapasztalható elfogultság csökkentésének 
leghatékonyabb módját; hangsúlyozza, 
hogy a mesterséges intelligencia képzésére 
használt adatkészleteknek a lehető 
legszélesebbnek kell lenniük, mert csak 
így tükrözik a társadalmat a tényleges 
valóságnak leginkább megfelelő módon, 
és hogy az outputokat felül kell vizsgálni a 
sztereotípiák, a megkülönböztetés és az 
elfogultság minden formájának elkerülése 
érdekében, és adott esetben mesterséges 
intelligenciát kell alkalmazni az esetleges 
emberi elfogultság azonosítására és 
kiküszöbölésére; felhívja a Bizottságot, 
hogy ösztönözze és könnyítse meg az 
elfogultság megszüntetésére irányuló 
adatstratégiák megosztását; 

Or. en

Módosítás 48
Stéphane Séjourné

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. Felkéri a Bizottságot, hogy 
értékelje a mesterséges intelligenciának és 
a mesterséges intelligenciához kapcsolódó 
technológiáknak az audiovizuális és 
kreatív ágazatra gyakorolt hatását, 
különös tekintettel a szerzőségre és a 
kapcsolódó kérdésekre.

5. Kéri, hogy a Bizottság által 
bejelentett, a szellemi tulajdonra 
vonatkozó cselekvési terv foglalkozzon a 
mesterséges intelligencia kérdésével és 
annak a kreatív ágazatokra gyakorolt 
hatásával, figyelembe véve, hogy 
egyensúlyt kell teremteni a 
szellemitulajdon-jogok védelme és a 
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kreativitás ösztönzése között az oktatás, a 
kultúra és a kutatás területén; úgy véli, 
hogy az EU vezető szerepet játszhat a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
létrehozásában, amennyiben operatív 
szabályozási keretet fogad el és proaktív 
közpolitikákat hajt végre, különösen a 
képzési programok és a kutatás pénzügyi 
támogatása tekintetében;

Or. fr

Módosítás 49
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. Felkéri a Bizottságot, hogy 
értékelje a mesterséges intelligenciának és 
a mesterséges intelligenciához kapcsolódó 
technológiáknak az audiovizuális és 
kreatív ágazatra gyakorolt hatását, különös 
tekintettel a szerzőségre és a kapcsolódó 
kérdésekre.

5. Felkéri a Bizottságot, hogy 
értékelje a  szellemitulajdon-jogoknak a 
kutatásra, a mesterséges intelligenciára és 
a kapcsolódó technológiákra, valamint az 
audiovizuális és kreatív ágazatra gyakorolt 
hatását, különös tekintettel a szerzőségre, a 
szerzők méltányos javadalmazására és a 
kapcsolódó kérdésekre;

Or. en

Módosítás 50
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
5 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) Kiemeli, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiai 
eszközöknek a jövőben – csakúgy, mint a 
kapcsolódó kutatási projektekben – fontos 
szerepet kell játszaniuk a megőrzésben, a 
közzétételben és a kulturális örökség 
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ellenőrzésében.

Or. en

Módosítás 51
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
5 bekezdés – b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

b) Hangsúlyozza a jogi 
intézkedésekre irányuló javaslatok 
jelentőségét a mesterséges 
intelligenciához való globális és egységes 
hozzáférés szempontjából a különböző 
művészeti és kulturális ágazatokban. 

Or. en

Módosítás 52
Daniel Buda

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. Hangsúlyozza, hogy egyensúlyt 
kell teremteni egyrészt a 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
oktatási, kulturális és audiovizuális 
ágazatokban történő fejlesztése és 
használata, másrészt az ezen ágazatokban 
működő mesterségesintelligencia-
vállalatok versenyét és piaci 
versenyképességét biztosító intézkedések 
között; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a 
vállalatokat ösztönözni kell az ezen az 
ágazatokban használt 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
innovációjába történő beruházásokra, 
biztosítva egyúttal, hogy ilyen 
alkalmazásokat nyújtó vállalkozók ne 
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szerezhessenek piaci monopóliumot;

Or. ro

Módosítás 53
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
emberi felügyelet nélkül történő 
használatát egyetlen forgatókönyv sem 
válthatja valósággá; ismételten 
hangsúlyozza az alapvető jogok 
fontosságát, valamint az adatvédelemmel 
és a magánélet védelmével kapcsolatos 
jogszabályok elsőbbségét minden más 
szemponttal szemben, ami az ilyen 
technológiák kezelése során 
elengedhetetlen követelmény;

Or. en

Módosítás 54
Ibán García Del Blanco, Caterina Chinnici, Evelyne Gebhardt, Marcos Ros Sempere, 
Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. Felkéri a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy a mesterséges 
intelligencia és a mesterséges 
intelligenciához kapcsolódó technológiák 
milyen hatást gyakorolnak új 
audiovizuális művek, például megtévesztő 
hamisítványok létrejöttére, és állapítsa 
meg a rosszindulatú célokra szolgáló 
művek alkotásához, termeléséhez vagy 
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forgalmazásához kapcsolódó megfelelő 
jogi következményeket.

Or. en

Módosítás 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. Megjegyzi, hogy az automatizálás 
és a mesterséges intelligencia fejlesztése 
veszélyt jelenthet a foglalkoztatásra, és 
ismételten hangsúlyozza, hogy 
prioritásként kell kezelni a munkahelyek 
megőrzését, különösen az oktatási, 
kulturális és kreatív ágazatokban; 

Or. fr

Módosítás 56
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5 a. Felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együttműködve indítson 
útjára uniós szintű oktatási tervet a 
digitális jártasságról és a mesterséges 
intelligenciáról, különösen megcélozva az 
iskolai tanulókat és a fiatalokat;

Or. en

Módosítás 57
Angel Dzhambazki
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. Felhívja a Bizottságot, hogy vegye 
figyelembe a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos technológiák outputjainak  
jogi vonatkozásait, valamint a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
felhasználásával előállított kulturális 
tartalmat; fontosnak tartja a kulturális 
tartalmak előállításának támogatását; 
ismételten felhívja azonban a figyelmet 
annak fontosságára, hogy meg kell óvni 
az Unió egyedülálló szellemitulajdon-jogi 
keretét, valamint arra, hogy a kényes 
egyensúly megbomlásának elkerülése 
érdekében minden változtatást kellő 
körültekintéssel kell végrehajtani; felhívja 
a Bizottságot mélyreható értékelés 
készítésére a mesterséges intelligenciával 
előállított tartalom lehetséges jogi 
személyiségéről, a szellemitulajdon-
jogoknak a mesterséges intelligenciával 
előállított tartalomra való alkalmazásáról, 
valamint a mesterséges intelligencia 
felhasználásával létrehozott tartalomról;

Or. en

Módosítás 58
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. Felhívja a Bizottságot, hogy az 
uniós jognak és az alapvető jogoknak való 
megfelelés biztosítása érdekében 
állapítson meg követelményeket a 
mesterséges intelligenciának és a 
kapcsolódó technológiáknak az uniós 
közigazgatási szervek általi beszerzése és 
alkalmazása tekintetében, és 
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hangsúlyozza annak hozzáadott értékét, 
hogy a mesterségesintelligencia-
rendszerek beszerzése vagy telepítése előtt 
nyilvános konzultációkra és 
hatásértékelésekre kerüljön sor, miként 
azt a mesterséges intelligenciával, 
valamint annak a vélemény és a 
vélemény-nyilvánítás szabadságára 
gyakorolt hatásával foglalkozó különleges 
ENSZ-előadó is javasolta jelentésében1a;
_________________
1a A véleményalkotás és a 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jog előmozdításával és védelmével 
foglalkozó különleges előadó jelentése, 
https://undocs.org/A/73/348

Or. en

Módosítás 59
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. Felhívja a Bizottságot az adatok 
tényleges interoperabilitásának 
szavatolását célzó szabályok előírására 
annak érdekében, hogy a platformokon 
vásárolt tartalmak bármely digitális 
eszközön – gyártótól függetlenül –
hozzáférhető legyen;

Or. fr

Módosítás 60
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5c. Hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
használatából fakadó kihívások leküzdése 
csak adatminőségi követelmények, 
valamint átláthatósági és felügyeleti 
rendelkezések előírása révén érhető el, 
lehetővé téve a nyilvánosság és a 
hatóságok számára az uniós 
jogszabályoknak és az alapvető jogoknak 
való megfelelés megítélését; várakozással 
tekint az elé, hogy a Bizottság az új 
európai adatstratégiáról szóló közleménye 
1a nyomán milyen javaslatokat terjeszt 
majd elő a az adatkészletek megosztása és 
összegyűjtése tekintetében;
_________________
1a COM(2020) 66 final, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/co
mmunication-european-strategy-data-
19feb2020_en.pdf

Or. en

Módosítás 61
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. Kéri továbbá a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal és az érdemleges 
szereplőkkel rendkívül szoros 
együttműködésben vegye fontolóra 
ellenőrzési mechanizmusok vagy kiadók, 
szerzők, alkotók stb. számára szánt 
rendszerek kidolgozását, segítve e 
szereplőket annak ellenőrzésében, hogy 
mely tartalmakat használhatnak fel, 
valamint annak könnyebb felismerésében, 
hogy mi áll a szellemitulajdon-jogokra 
vonatkozó szabályok védelme alatt;



AM\1208271HU.docx 37/37 PE653.888v01-00

HU

Or. en

Módosítás 62
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. A digitális termékek használatára 
vonatkozó, a jogvédett kódon alapuló zárt 
ökoszisztéma előírásának tilalma. Az 
adatok valódi interoperabilitásának 
lehetővé tétele érdekében a digitális 
termékeknek nyílt formátumúaknak kell 
lenniük, hogy a felhasználók különböző 
digitális környezetbe exportálhassanak.

Or. fr


