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Módosítás 1
Patrick Breyer

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog a bűnüldözésre is alkalmazandó 
alapvető jog;

A. mivel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglalt alapvető jogokat és 
szabadságokat, például a magánélet 
tiszteletben tartását, a személyes adatok 
védelmét, a gondolat, a lelkiismeret és a 
vallás szabadságát, a gyülekezés és az 
egyesülés szabadságát, valamint a törvény 
előtti egyenlőséget, például a 
megkülönböztetés tilalmát, továbbá a 
polgárok jogait, például a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot, a 
tisztességes eljáráshoz való jogot, az 
ártatlanság vélelmét és a védelemhez való 
jogot nem szabad a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
alkalmazásával aláásni és minden 
körülmények között alkalmazni kell a 
bűnüldözés során;

Or. en

Módosítás 2
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog a bűnüldözésre is alkalmazandó 
alapvető jog;

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog alapvető jog, amelynek védelme az 
eljárás minden szakaszában kizárja olyan 
intézkedések – ideértve a technikai 
intézkedéseket is – meghozatalát, amelyek 
közvetlen vagy közvetett következménye a 
védelemhez való jog lényegétől való 
megfosztása, és mivel az ezen elvhez 
kapcsolódó garanciák, különösen a 
„független bíróság”, a „törvény előtti 
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egyenlőség” és az ártatlanság vélelmének 
garanciája szigorúbbak a büntetőjog 
területén;

Or. fr

Módosítás 3
Franco Roberti

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog a bűnüldözésre is alkalmazandó 
alapvető jog;

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában és az emberi jogok európai 
egyezményében a bűnüldözés tekintetében 
rögzített alapvető és jogilag kötelező erejű 
jog;

Or. it

Módosítás 4
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog a bűnüldözésre is alkalmazandó 
alapvető jog;

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában rögzített alapvető jog, amely 
a büntetőeljárás egészére is vonatkozik, 
ideértve a bűnüldözést is;

Or. en

Módosítás 5
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog a bűnüldözésre is alkalmazandó 
alapvető jog;

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog olyan alapvető jog, amely a 
bűnüldözésre is vonatkozik, és figyelembe 
véve, hogy a mesterséges intelligencián 
alapuló technológiák különböző emberi 
jogokra is hatással lehetnek;

Or. en

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

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog a bűnüldözésre is alkalmazandó 
alapvető jog;

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog alapvető jog, amelyet minden 
körülmények között tiszteletben kell 
tartani, különösen a mesterséges 
intelligencia használatával 
összefüggésben;

Or. fr

Módosítás 7
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog a bűnüldözésre is alkalmazandó 
alapvető jog;

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog a bűnüldözésre is alkalmazandó, és 
mindenkor érvényes alapvető jog;

Or. en

Módosítás 8
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Sabrina Pignedoli

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog a bűnüldözésre is alkalmazandó 
alapvető jog;

A. mivel a tisztességes eljáráshoz való 
jog egyike azoknak az alapvető jogoknak, 
amelyek a bűnüldözésre is vonatkoznak;

Or. it

Módosítás 9
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az általános adatvédelmi 
rendelettel és adott esetben más vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban a személyes 
adatok védelme mindenkor alkalmazandó;

Or. en

Módosítás 10
Patrick Breyer

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a mesterséges intelligencia 
és a kapcsolódó technológiák, beleértve az 
önálló tanulási képességeiket is, mindig 
magukban foglalnak bizonyos szintű 
emberi beavatkozást;

Or. en
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Módosítás 11
Emil Radev

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a mesterséges intelligencia a 
büntetőjogi rendszerek állandó részévé 
válhat;

Or. bg

Módosítás 12
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a mesterséges intelligencia 
és a kapcsolódó technológiák az Unió 
prioritásai, figyelembe véve a technológiai 
ágazat gyors ütemű fejlődését, valamint 
annak fontosságát, hogy éberen 
figyeljünk arra, hogy ezek milyen hatással 
lesznek, illetve vannak a szellemitulajdon-
jogok egyedülálló európai rendszerére; 
mivel számos ágazat már most is 
alkalmazza a mesterséges intelligenciát és 
a kapcsolódó technológiákat, ilyenek 
például a robotika, a közlekedési és az 
egészségügyi ágazat, hogy csak néhányat 
említsünk;

Or. en

Módosítás 13
Patrick Breyer

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az olyan technológiák, mint 
a mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzések bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, valamint a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerek 
működéséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 14
Franco Roberti

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az olyan technológiák, mint a 
mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzések bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, valamint a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerek 
működéséhez;

B. mivel az olyan technológiák, mint 
például a mesterséges intelligencia (MI) és 
a kapcsolódó technológiák 
hozzájárulhatnak bizonyos 
bűncselekménytípusok megelőzéséhez, és 
ezáltal a bűnözési ráták csökkentéséhez; 
mivel a bűncselekmények statisztikai 
adatainak elemzése és a bűnmegelőzés 
során történő alkalmazásuk hasznos 
támogatást nyújthat a rendőri hatóságok 
nyomozati tevékenységeihez, miközben 
biztosítja a magánélet védelmére 
vonatkozó, a jogállamiságban és a 
személyes adatok védelméről szóló 
jogszabályokban foglalt eljárási 
biztosítékoknak való megfelelést, az 
általános adatvédelmi rendelet és 
különösen annak 22. cikke értelmében – 
amely szerint mindenki jogosult arra, 
hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag 
a személyisége egyes jellemzőinek 
értékelését szolgáló automatizált 
adatkezelésen alapuló döntés hatálya, 
amely rá nézve joghatással járna, vagy őt 
jelentős mértékben érintené; mivel az 
ilyen technológiák használata javíthatja 
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továbbá a büntető igazságszolgáltatási 
rendszerek működési hatékonyságát és 
eredményességét, bár ezek az 
algoritmusok – az úgynevezett 
automatizált döntéshozatali rendszerek – 
nem szolgálhatnak az emberi gondolkodás 
helyettesítésére a jogerős határozatok 
során a determinisztikus megközelítések 
elkerülése és annak biztosítása érdekében, 
hogy minden határozat az azt meghozók 
szabad ítéletén alapuljon, és hogy ezek a 
határozatok mindig indokoltak, felelősek 
és előítéletektől mentesek legyenek;

Or. it

Módosítás 15
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az olyan technológiák, mint a 
mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzések bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, valamint a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerek 
működéséhez;

B. mivel az olyan technológiák, mint 
például a mesterséges intelligencia (MI) és 
a kapcsolódó technológiák 
hozzájárulhatnak bizonyos 
bűncselekménytípusok megelőzéséhez, és 
ezáltal a bűnözési ráták csökkentéséhez; 
mivel a bűncselekmények statisztikai 
adatelemzésére és bűnmegelőzésre történő 
alkalmazásuk segítheti a rendőri 
hatóságok tevékenységét, feltéve, hogy ez 
a jogállamiságban és a személyes adatok 
védelméről szóló általános adatvédelmi 
rendeletben rögzített eljárási 
biztosítékoknak megfelelően történik; 
mivel e technológiák technikai támogatási 
eszközként való alkalmazása javíthatja a 
büntető igazságszolgáltatási rendszerek 
szervezési és működési hatékonyságát, de 
semmilyen körülmények között nem 
szabad döntéshozatali célokra használni 
az úgynevezett automatizált döntéshozatali 
rendszereket, azaz a mesterséges 
intelligencián alapuló algoritmusokat;
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Or. it

Módosítás 16
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az olyan technológiák, mint a 
mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzések bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, valamint a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerek 
működéséhez;

B. mivel az olyan technológiák, mint a 
mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulhatnak 
a bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzésekben, a bűnügyi 
elemzésben és a megelőzésben való 
felhasználásuk révén pedig 
egyszerűsíthetnek bizonyos eljárásokat, 
valamint a büntető igazságszolgáltatási 
rendszerek működését; mivel az Unió 
nagymértékben támaszkodik külső 
adatokra, amelyek kulcsfontosságúak a 
mesterséges intelligencián alapuló 
algoritmusok hatékonysága és optimális 
működése szempontjából, valamint 
külföldi mesterségesintelligencia-
szolgáltatókra;

Or. en

Módosítás 17
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az olyan technológiák, mint 
a mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzések bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, valamint a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerek 

B. mivel a mesterséges intelligencia 
(MI) és a kapcsolódó technológiák jelentős 
előnyökkel járhatnak a büntetőjog 
területén, például hozzájárulhatnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzésnek a bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, a bűnügyek 
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működéséhez; hatékonyabb és eredményesebb 
felderítéséhez és kivizsgálásához, valamint 
a büntető igazságszolgáltatási rendszerek 
hatékonyabb és eredményesebb 
működéséhez;

Or. en

Módosítás 18
Daniel Buda

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az olyan technológiák, mint a 
mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzések bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, valamint a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerek 
működéséhez;

B. mivel az olyan technológiák, mint a 
mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzések bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, valamint a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerek és 
eljárások minőségük és gyorsaságuk 
tekintetében eredményesebb 
működéséhez;

Or. ro

Módosítás 19
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az olyan technológiák, mint a 
mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzések bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, valamint a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerek 

B. mivel hosszú távon az olyan 
technológiák, mint a mesterséges 
intelligencia (MI) és a kapcsolódó 
technológiák olyan segítséget nyújthatnak 
az emberi döntéshozatal számára – 
amelynek elsőbbségét mindig biztosítani 
kell –, amely kedvező hatással lehet a 
bűnözési ráták csökkentésére, a statisztikai 
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működéséhez; adatelemzések bűnügyi elemzésben és 
megelőzésben való felhasználására, 
valamint a büntető igazságszolgáltatási 
rendszerek működésére;

Or. fr

Módosítás 20
Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az olyan technológiák, mint 
a mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzések bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, valamint a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerek 
működéséhez;

B. mivel az olyan technológiákat, 
mint a mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák fel lehetne 
használni a bűncselekmények 
megelőzésére;

Or. en

Módosítás 21
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az olyan technológiák, mint a 
mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzések bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, valamint a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerek 
működéséhez;

B. mivel az olyan technológiák, mint a 
mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák a statisztikai 
adatelemzések bűnügyi elemzésben és 
megelőzésben való felhasználása révén 
hozzájárulhatnak a bűnözési ráták 
csökkentéséhez;

Or. fr
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Módosítás 22
Sabrina Pignedoli

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az olyan technológiák, mint 
a mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák hozzájárulnak a 
bűnözési ráták csökkentéséhez, a 
statisztikai adatelemzések bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
felhasználásához, valamint a büntető 
igazságszolgáltatási rendszerek 
működéséhez;

B. mivel az olyan technológiákat, 
mint a mesterséges intelligencia (MI) és a 
kapcsolódó technológiák fel lehet 
használni a statisztikai adatok bűnügyi 
elemzésben és megelőzésben való 
elemzéséhez, és ezek hozzájárulhatnak a 
büntető igazságszolgáltatási rendszerek 
megfelelő működéséhez;

Or. it

Módosítás 23
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az arcfelismerő szoftverek 
egyre inkább vitatottak, és a világ vezető 
fejlesztő társaságai az adatvédelmi 
jogsértésekkel és a közbiztonsággal 
kapcsolatos súlyos aggályok miatt 
felfüggesztették az összes vonatkozó 
kutatást; mivel az arcfelismerő és hasonló 
szoftverek jelentősen segíthetik a 
rendőrséget és más hatóságokat a 
jogérvényesítében és a bűnmegelőzésben, 
valamint csökkenthetik a büntető 
igazságszolgáltatás adminisztratív terheit, 
tekintettel az ilyen szoftverek sokrétű 
jelentőségére és ágazatközi hatásaira, 
ezért további vitákra van szükség; mivel az 
európai adatok továbbfejlesztése és az 
Unió külföldi szoftverfejlesztőktől, 
valamint külföldi adat- és 
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mesterségesintelligencia-alapú 
szolgáltatásoktól való függőségének 
csökkentésére irányuló erőfeszítések 
jelentősen javítják az adatvédelemmel és a 
magánélet védelmével kapcsolatos 
hiányosságokat;

Or. en

Módosítás 24
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel ezeket a technológiákat fel 
lehet használni olyan anonimizált 
statisztikai adatbázisok létrehozására, 
amelyek segítik a hatóságokat, a 
tudósokat és a jogalkotókat a számadatok 
elemzésében és olyan szakpolitikák 
hatékony kialakításában, amelyek a 
bűnözés megelőzését és az elkövetők 
társadalomba való sikeres 
visszailleszkedését célozzák;

Or. en

Módosítás 25
Sabrina Pignedoli

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a mesterségesintelligencia-
rendszerek eredendően átláthatatlan 
jellege miatt a büntető igazságszolgáltatás 
keretében alkalmazott új eszközök 
összeütközésbe kerülhetnek egyes alapvető 
szabadságokkal;

Or. it
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Módosítás 26
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a mesterséges intelligencia 
jogi keretének és büntetőjogi 
alkalmazásának szükség esetén 
jogalkotási intézkedéseket kell 
tartalmaznia, kezdve az alapvető jogokat 
és szabadságokat kétségtelenül aláásó 
gyakorlatok megelőzésére irányuló 
kötelező intézkedésekkel;

Or. en

Módosítás 27
Sabrina Pignedoli

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a büntetőeljárásokban a 
gyanúsítottak és vádlottak alapvető 
jogainak védelme érdekében meg kell 
előzni és csökkenteni kell a 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
büntető igazságszolgáltatási ügyekben 
történő alkalmazásához kapcsolódó 
lehetséges kockázatokat;

Or. it

Módosítás 28
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy vegyék figyelembe a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekben 
való alkalmazásának etikai és működési 
következményeit;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszereken 
belüli felhasználásának etikai és működési 
következményeit a lehető legszigorúbb 
előzetes értékelésnek kell alávetni, hogy a 
rendőrségi és igazságügyi 
nyomozásokban, a felek közötti 
kontradiktórius vitákban vagy az ítéletek 
kihirdetésében való alkalmazásuk 
túlzottan elhamarkodott lenne és 
indokolatlan kockázatot jelentene az 
egyéni szabadságok védelme és az ehhez 
kapcsolódó, egyéni felelősségre vonatkozó 
elv tekintetében, továbbá hogy ebben az 
összefüggésben egyetlen tagállamnak sem 
szabad elfogadnia a prediktív 
igazságszolgáltatási eljárások bevezetését 
és tanúsítását, amelyek eredményei 
különösen a diszkriminatív torzítások 
tekintetében katasztrofálisnak bizonyultak 
minden esetben, amikor tesztelték őket;

Or. fr

Módosítás 29
Franco Roberti

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy vegyék figyelembe a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekben 
való alkalmazásának etikai és működési 
következményeit;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekben 
való használata etikai és működési 
következményeinek szorosan 
kapcsolódniuk kell szigorú etikai elvek 
betartásához, például az Európa 
Tanácsnak a mesterséges intelligencia 
igazságügyi rendszerekben és azok 
környezetében való alkalmazásáról szóló 
európai etikai chartájában foglaltakhoz, 
amelynek elveit a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos eszközök és 
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szolgáltatások kezdeti tervezéséért és 
fejlesztéséért felelős állami és 
magánszervezetek be kell tartaniuk annak 
érdekében, hogy valamennyi társadalmi 
szereplő teljes körű információval 
rendelkezhessen a 
mesterségesintelligencia-programokat 
készítő vállalatok vállalati struktúráiról;

Or. it

Módosítás 30
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy vegyék figyelembe a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekben 
való alkalmazásának etikai és működési 
következményeit;

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy vegyék figyelembe a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekben 
való alkalmazásának etikai és működési 
következményeit; hangsúlyozza az emberi 
tényező fontosságát, amelynek mindig a 
végső döntéshozónak kell lennie, és hogy 
a mesterségesintelligencia-technológián 
alapuló szoftverek és alkalmazások 
szerepe kizárólag az lehet, hogy segítséget 
nyújtsanak a bűnügyi rendszeren belül, 
legyen szó akár a rendőrségi 
jogérvényesítésről, akár a büntető 
igazságszolgáltatásról; megismétli, hogy a 
biometrikus felismerő szoftvereket csak 
egyértelműen indokolt esetekben szabad 
alkalmazni, és hogy ezeknek nem szabad 
standarddá válniuk;

Or. en

Módosítás 31
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy vegyék figyelembe a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekben 
való alkalmazásának etikai és működési 
következményeit;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekben 
való felhasználásának etikai és működési 
vonatkozásait csak akkor lehet figyelembe 
venni, ha olyan szigorú etikai elvek 
érvényesülnek, mint például az Európa 
Tanácsnak a mesterséges intelligencia 
igazságügyi rendszerekben és azok 
környezetében való alkalmazásáról szóló 
európai etikai chartájában foglaltak;

Or. it

Módosítás 32
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy vegyék figyelembe a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekben 
való alkalmazásának etikai és működési 
következményeit;

1. hangsúlyozza, hogy rendkívül 
fontos figyelembe venni a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszereken 
belüli használatával kapcsolatos etikai és 
működési következményeket, amelyek 
olyan jelentős kockázatokkal járnak, mint 
a megkülönböztetés és a magánélet 
tiszteletben tartásához való jog 
megsértése; úgy véli, hogy egyértelmű 
szabályozási keretre van szükség a 
korlátok meghatározásához és a szükséges 
biztosítékok biztosításához;

Or. en

Módosítás 33
Patrick Breyer

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy vegyék figyelembe a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekben 
való alkalmazásának etikai és működési 
következményeit;

1. hangsúlyozza, hogy rendkívül 
fontos a mesterséges intelligencia és a 
kapcsolódó technológiák 
társadalmunkban, különösen az állami 
hatóságok, a rendőrség és az igazságügyi 
hatóságok által büntetőügyekben, 
valamint a büntető igazságszolgáltatási 
rendszerekben való alkalmazása során 
felmerülő kockázatok megfelelő értékelése 
és valamennyi etikai és működési 
következmény figyelembevétele;

Or. en

Módosítás 34
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy vegyék figyelembe a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszerekben 
való alkalmazásának etikai és működési 
következményeit;

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy figyelembe vegyék a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
büntető igazságszolgáltatási rendszereken 
belüli alkalmazásának etikai és működési 
következményeit, valamint a 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
üzemeltetésével kapcsolatos esetleges 
hibák esetén felmerülő felelősséget és 
bizonyítási kérdéseket;

Or. en

Módosítás 35
Patrick Breyer

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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1a. hangsúlyozza, hogy az etikai és 
megkülönböztetésmentességi normákkal 
összhangban ki kell dolgozni a 
mesterségesintelligencia-rendszerekben 
tapasztalható elfogultság csökkentésének 
leghatékonyabb módját; hangsúlyozza, 
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, különösen a 
büntetőügyekben folytatott bűnüldözés 
területén; a mesterségesintelligencia-
rendszerek említett elfogultsági 
kockázataira tekintettel felhívja továbbá a 
Bizottságot, hogy tiltsa meg az MI-nek és 
a kapcsolódó technológiáknak az 
igazságszolgáltatási rendszerek és a 
bírósági határozathozatal 
támogatását célzó alkalmazását;

Or. en

Módosítás 36
Daniel Buda

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy egyensúlyt kell 
teremteni és fenntartani a 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
büntetőeljárások során történő 
használata, valamint az európai és 
nemzetközi jog által biztosított valamennyi 
alapvető jog és eljárási garancia 
tiszteletben tartása között;

Or. ro
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Módosítás 37
Emil Radev

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a mesterséges intelligenciát a 
döntéshozatali folyamat során a 
jogállamiság elveinek és az 
igazságszolgáltatás függetlenségének 
kellő tiszteletben tartása mellett 
használják;

Or. bg

Módosítás 38
Patrick Breyer

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja a Bizottságot, hogy az 
általános adatvédelmi rendelet és az 
elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv teljes körű tiszteletben tartása 
mellett még jobban pontosítsa az ilyen 
adatok – többek között a személyek 
közvetlen vagy közvetett azonosítására 
szolgáló nem személyes és anonimizált 
adatok – gyűjtésére és/vagy feldolgozására 
feljogosított hatóságok által a mesterséges 
intelligencián és kapcsolódó 
technológiákon keresztül gyűjtött adatok 
védelmére és megosztására vonatkozó 
szabályokat; hangsúlyozza továbbá, hogy 
a tisztességes eljáráshoz való jognak 
magában kell foglalnia a polgárok és a 
peres felek azon képességét, hogy 
hozzáférjenek ezekhez az adatokhoz, 
különösen akkor, ha az adatokat az 
általános adatvédelmi rendelettel 
összhangban személyes eszközeikből vagy 
berendezéseikből gyűjtik, de a védelemhez 
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való joguk céljából is, amennyiben jogi 
felelősségük keletkezik;

Or. en

Módosítás 39
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az 
elszámoltathatósággal kapcsolatos 
kérdések fontosságára;

törölve

Or. fr

Módosítás 40
Franco Roberti

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 

2. hangsúlyozza a felek azon jogát, 
hogy hozzáférjenek az adatgyűjtési 
folyamathoz és a bűnmegelőzési 
rendőrség számára hasznos előrejelzési 
értékelésekhez, a bűnügyi bizonyítékok 
katalogizálásához és értékeléséhez, 
valamint annak megelőző értékeléséhez, 
hogy a gyanúsítható személy veszélyt 
jelenthet-e a társadalomra; hangsúlyozza 
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emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az 
elszámoltathatósággal kapcsolatos 
kérdések fontosságára;

továbbá a felek azon jogát, hogy 
hozzáférjenek az értesítési eljárások során 
a mesterséges intelligenciával előállított 
vagy a mesterséges intelligenciával 
támogatott eredményekhez, továbbá 
ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia és 
a kapcsolódó technológiák milyen szerepet 
töltenek be a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben; emlékeztet az 
irányítással, az elszámoltathatósággal és 
az átláthatósággal kapcsolatos kérdések 
fontosságára, összhangban a robotikáról 
szóló 2017. évi európai parlamenti 
állásfoglalással, amely hangsúlyozta, 
hogy a mesterséges intelligencia 
segítségével meghozott, egy vagy több 
személy életét befolyásoló határozatok 
indokait mindenkor rendelkezésre kell 
tudni bocsátani; ezért alapvető 
fontosságúnak tartja egy olyan szabály 
előírását is, amely szabályozza a 
programozók függetlenségének elvét, 
mivel ők azok, akik meghatározzák nem 
csak azt, hogy mely kiválasztott adatokat 
és információkat kell feldolgozni, illetve 
melyeken alapuljanak az algoritmusok, 
hanem azokat az értékelési kritériumokat 
is, amelyek megalapozzák a 
határozatokat, és amelyek alapján a 
határozatokat meghozzák;

Or. it

Módosítás 41
Patrick Breyer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az MI és a kapcsolódó technológiák 
fejlesztői megfelelő szintű átláthatóságot 
biztosítsanak az algoritmusok és az 
algoritmuson alapuló döntések 
tekintetében az illetékes hatóságok és a 
polgárok felé, valamint hozzáférhetővé 
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technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az elszámoltathatósággal 
kapcsolatos kérdések fontosságára;

tegyék a mesterséges intelligenciával 
előállított vagy a mesterséges 
intelligenciával támogatott eredményeket, 
különösen a büntetőügyekben alkalmazott 
értesítési eljárások esetében; emlékeztet – 
az emberi felügyelet folyamatos 
biztosítása mellett – az irányítással, az 
átláthatósággal és az elszámoltathatósággal 
kapcsolatos kérdések fontosságára; kitart 
amellett, hogy az igazságügyi 
hatóságoknak meg kell indokolniuk 
döntéseiket, többek között a mesterséges 
intelligenciával támogatott technológiák 
révén nyert bizonyíték felhasználásakor, 
és hogy utóbbinak magas szintű bírósági 
felülvizsgálatnak, valamint 
elfogadhatóságnak kell megfelelnie;

Or. en

Módosítás 42
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az elszámoltathatósággal 
kapcsolatos kérdések fontosságára;

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az elszámoltathatósággal 
kapcsolatos kérdések fontosságára; 
emlékeztet továbbá az MI és a kapcsolódó 
technológiák bűnmegelőzésben és büntető 
igazságszolgáltatásban való felhasználása 
közötti különbségtételre; hangsúlyozza, 
hogy az MI-technológiáknak mindenkor 
alárendelt szerepelt kell betölteniük;

Or. en
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Módosítás 43
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az 
elszámoltathatósággal kapcsolatos 
kérdések fontosságára;

2. kiemeli egyfelől a mesterséges 
intelligencia és a kapcsolódó technológiák 
bűnüldözésben és bűnmegelőzésben 
betöltött szerepének, valamint az e 
területeken képviselt potenciáljának 
fontosságát, kiváltképpen a nagyszámú 
bizonyítékok nyomozások keretében 
történő elemzése és a bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsított személyek vagy 
az áldozatok azonosítása tekintetében; 
másfelől felhívja a figyelmet az MI-
technológiák alkalmazásán alapuló 
elfogult határozatok jelentette kockázatra, 
valamint arra, hogy az ilyen jellegű 
határozatok kiküszöböléséhez mélyreható 
megbeszéléseket kell folytatni;

Or. en

Módosítás 44
Emil Radev

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az 

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; a 
mesterséges intelligencia büntetőjog 
területén való alkalmazásával 
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elszámoltathatósággal kapcsolatos 
kérdések fontosságára;

összefüggésben emlékeztet az irányítással, 
az átláthatósággal, a pártatlansággal, az 
elszámoltathatósággal, a méltányossággal 
és az intellektuális integritással 
kapcsolatos kérdések fontosságára;

Or. bg

Módosítás 45
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az 
elszámoltathatósággal kapcsolatos 
kérdések fontosságára;

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; e 
tekintetben emlékeztet az MI és a 
kapcsolódó technológiák irányításával, 
elfogultságtól és megkülönböztetéstől 
mentes jellegével, emberi felügyeletével, 
átláthatóságával és felelősségi körével 
kapcsolatos kérdések fontosságára;

Or. en

Módosítás 46
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
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mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az elszámoltathatósággal 
kapcsolatos kérdések fontosságára;

mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és elszámoltathatósággal 
kapcsolatos kérdések, továbbá az alapvető 
jogok és az eljárási garanciák 
fontosságára;

Or. ro

Módosítás 47
Sabrina Pignedoli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az 
elszámoltathatósággal kapcsolatos 
kérdések fontosságára;

2. hangsúlyozza, hogy a büntető 
igazságszolgáltatás terén alkalmazott MI-
rendszerek esetében fokozni kell az 
átláthatóságot a bírósági felülvizsgálat 
lehetővé tétele és a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredmények hozzáférhetővé tétele, végső 
soron pedig a mesterséges intelligencia és 
a kapcsolódó technológiák bűnüldözésbeli 
és bűnmegelőzésbeli felelősségi és 
szerepkörének meghatározása érdekében;

Or. it

Módosítás 48
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza annak fontosságát, 2. hangsúlyozza az érintett személyek 
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hogy az értesítési eljárások során hozzá 
lehessen férni a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az elszámoltathatósággal 
kapcsolatos kérdések fontosságára;

azon jogát, hogy hozzáférjenek az 
értesítési eljárások esetében a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredményekhez, valamint a mesterséges 
intelligenciának és a kapcsolódó 
technológiáknak a bűnüldözésben és a 
bűnmegelőzésben betöltött szerepét; 
emlékeztet az irányítással, az 
átláthatósággal és az elszámoltathatósággal 
kapcsolatos kérdések fontosságára;

Or. it

Módosítás 49
Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy az MI-vel és 
a kapcsolódó technológiákkal összefüggő, 
például a tömeges megfigyeléssel, a 
profilalkotással, a prediktív rendészeti – a 
bűncselekmények lehetséges helyszíneiről, 
a gyanúsítottak lehetséges tartózkodási 
helyéről, továbbá az egyes személyek 
áldozattá, kiszolgáltatottá válásának, 
eltűntként történő bejelentésének, 
családon belüli erőszak, illetve szexuális 
bűncselekmény elszenvedőjévé vagy 
elkövetőjévé válásának esélyeiről 
értékeléssel szolgáló – programokkal 
kapcsolatos legsúlyosabb visszaélések, 
valamint a jogszerű eljáráshoz való jogot 
érintő jogsértések a bűnüldöző hatóságok 
tevékenységeiből származhatnak;

Or. en

Módosítás 50
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
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2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza az automatikusan 
előállított adatok alkalmazásának 
jelentőségét a bizonyítékgyűjtés és -
elemzés terén; emlékeztet arra, hogy az 
adatbevitellel és az eredményül kapott 
adatok elemezésével, valamint azok 
értelmezésével kapcsolatos hibák vagy 
esetleges visszaélések hátterében – mind a 
bűnmegelőzés, mind a büntető 
igazságszolgáltatás esetében – akár a 
szerepet játszó emberi tényező is állhat, és 
ezért óvatos megközelítést szorgalmaz az 
MI-technológiák döntéshozatali 
folyamatokbeli alkalmazásának 
eredményességét és megfelelőségét 
vizsgáló elemzések tekintetében;

Or. en

Módosítás 51
Patrick Breyer

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja valamennyi illetékes 
közszférabeli szervet, különösen a 
jogérvényesítéssel foglalkozó hatóságokat, 
így például a rendőrséget és a 
bíróságokat, hogy az MI és a kapcsolódó 
technológiák hatáskörük gyakorlása, 
kiváltképpen pedig a büntetőeljárások 
során történő alkalmazásáról 
tájékoztassák a nyilvánosságot, és e 
tekintetben biztosítsanak kellő 
átláthatóságot, többek között oly módon, 
hogy a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszik a forráskódot, 
valamint nyilvánosságra hozzák az adott 
technológia hamis pozitív és hamis 
negatív arányait;
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Or. en

Módosítás 52
Sabrina Pignedoli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. alapvető fontosságúnak tartja, 
hogy egyfelől az MI-rendszerek 
büntetőeljárások keretében történő 
alkalmazásával ne sérüljenek a 
büntetőeljárások alapelvei, többek között a 
tisztességes eljáráshoz való jog, az 
ártatlanság vélelmére vonatkozó elv 
fenntartása és a hatékony jogorvoslathoz 
való jog, másfelől pedig hogy biztosított 
legyen az automatizált döntéshozatali 
rendszerek nyomon követése és független 
ellenőrzése;

Or. it

Módosítás 53
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza az emberi vezérlés 
elvének, valamint a mesterséges 
intelligenciával előállított vagy a 
mesterséges intelligenciával támogatott 
eredmények ellenőrzésének fontosságát; 
emlékeztet továbbá az irányítással, az 
átláthatósággal, az érthetőséggel és az 
elszámoltathatósággal kapcsolatos 
kérdések jelentőségére az alapvető jogok 
tiszteletben tartásának biztosítása, 
valamint az MI potenciális hibáinak 
elkerülése szempontjából;
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Or. en

Módosítás 54
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kiemeli a biometrikus azonosító 
szoftverek alkalmazásával kapcsolatos 
óvatos megközelítését; felhívja a figyelmet 
arra a bizonytalanságra, amely az 
adatvédelemben rejlő hiányosságokból, 
valamint az adatvédelmet érintő 
jogsértésekből ered; aggodalommal veszi 
tudomásul, hogy idegen országok az 
Európai Unióban élő állampolgárokra 
vonatkozó személyes adatokat összesítenek 
magánszektrobeli fejlesztők és 
szolgáltatók közreműködésével;

Or. en

Módosítás 55
Patrick Breyer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
felismerési technológia arányos 
alkalmazására vonatkozó ajánlásait, és 
javasolja, hogy az ilyen technológia 
alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezek hatékony 
beépítésének módját;

törölve

Or. en
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Módosítás 56
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
felismerési technológia arányos 
alkalmazására vonatkozó ajánlásait, és 
javasolja, hogy az ilyen technológia 
alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezek hatékony 
beépítésének módját;

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
azonosítási technológia arányos 
alkalmazására vonatkozó ajánlásait, és 
javasolja, hogy az ilyen technológia 
alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezek hatékony 
beépítésének módját; javasolja egy ad hoc 
ágazatközi, az érintett összes uniós és 
nemzeti szereplő, valamint érdekelt fél 
képviselőjét tömörítő tanácsadó csoport 
létrehozását, amely kifejezetten az 
arcfelismerő – a világjárvány okozta 
jelenlegi globális egészségügyi helyzetben 
különös jelentőséggel bíró – szoftverek 
kérdésével foglalkozik; javasolja, hogy a 
Bizottság alapos értékelés keretében 
vizsgálja meg a biometrikus azonosító 
szoftverek vonatkozó uniós jogszabályokra 
gyakorolt hatását, és adott esetben a 
mesterséges intelligencia és a kapcsolódó 
technológiák sajátosságai tükrében 
terjesszen elő javaslatokat a meglévő 
jogszabályok globális naprakésszé 
tételére;

Or. en

Módosítás 57
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
felismerési technológia arányos 
alkalmazására vonatkozó ajánlásait, és 
javasolja, hogy az ilyen technológia 
alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezek hatékony 
beépítésének módját;

3. üdvözli az IBM 2020. június 8-i 
bejelentését, amely szerint a vállalat 
leállítja az arcfelismerő technológia 
fejlesztését célzó programját azon 
bizonyítékok miatt, amelyek arról 
tanúskodnak, hogy e technológia az 
életkorral, a nemi hovatartozással és a 
bőrszínnel összefüggésben elfogultságot 
mutat; felhívja valamennyi érdekelt felet, 
hogy vegyék figyelembe az e rendszereket 
érintő működési hiányosságok 
nagyságrendjét, ugyanis független 
tanulmányok igazolták, hogy a hibák több 
mint 90%-a nem fehér bőrszínű 
személyekhez kapcsolódott, és hogy 
bizonyos csoportoknál százszor nagyobb 
az esély a hibás azonosításra; felszólít 
ezért arra, hogy az Unió egészében 
vezessenek be azonnali moratóriumot az 
arcfelismerő technológiák alkalmazására;

Or. fr

Módosítás 58
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
felismerési technológia arányos 
alkalmazására vonatkozó ajánlásait, és 
javasolja, hogy az ilyen technológia 
alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezek hatékony 
beépítésének módját;

3. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi 
uniós adatvédelmi szabályokkal és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával 
összhangban a mesterséges intelligencia 
kizárólag kellően indokolt esetekben, 
arányos módon és megfelelő biztosítékok 
mellett használható távoli biometrikus 
azonosítási célokra; javasolja, hogy az 
elővigyázatosság elvével összhangban el 
kell kerülni az ilyen technológiák 
alkalmazását, amennyiben kétséges, hogy 
azok milyen hatást gyakorolnak a 
társadalomra, valamint az egyének 
jogaira és szabadságaira; sürgeti a 
Bizottságot, hogy egy alapos 
hatásvizsgálat eredményeire építve 
terjesszen elő olyan megoldási 
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javaslatokat, amelyek alkalmasak a 
fennálló problémák orvoslására;

Or. en

Módosítás 59
Franco Roberti

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
felismerési technológia arányos 
alkalmazására vonatkozó ajánlásait, és 
javasolja, hogy az ilyen technológia 
alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezek hatékony 
beépítésének módját;

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának az emberi 
méltóságra, a károkozás megelőzésére, a 
méltányosságra és az érthetőségen 
alapuló felhasználásra vonatkozó, a 
személyes adatok védelméről szóló 
általános adatvédelmi rendeletben foglalt 
elvek alapján szabályozott biometrikus 
azonosítási technológia arányos 
alkalmazására vonatkozó ajánlásait; 
javasolja, hogy az ilyen technológia 
alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezen ajánlások 
hatékony beépítésének módját;

Or. it

Módosítás 60
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
felismerési technológia arányos 
alkalmazására vonatkozó ajánlásait, és 
javasolja, hogy az ilyen technológia 

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
azonosítási technológia arányos 
alkalmazására vonatkozó ajánlásait, és 
javasolja, hogy az ilyen technológia 
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alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezek hatékony 
beépítésének módját;

alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezek hatékony 
beépítésének módját, különös tekintettel a 
magánélet tiszteletben tartásához való 
jogra és a személyes adatok védelmére;

Or. ro

Módosítás 61
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
felismerési technológia arányos 
alkalmazására vonatkozó ajánlásait, és 
javasolja, hogy az ilyen technológia 
alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezek hatékony 
beépítésének módját;

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
azonosítási technológia arányos – a 
személyes adatok védelméről szóló 
általános adatvédelmi rendeletben 
foglaltaknak megfelelő – alkalmazására 
vonatkozó ajánlásait, és javasolja, hogy az 
ilyen technológia alkalmazását 
egyértelműen indokolják a meglévő 
jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezek hatékony 
beépítésének módját;

Or. it

Módosítás 62
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
felismerési technológia arányos 
alkalmazására vonatkozó ajánlásait, és 

3. üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoportjának a biometrikus 
azonosítási technológia arányos, 
körültekintő és kockázatalapú 
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javasolja, hogy az ilyen technológia 
alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy értékelje ezek hatékony 
beépítésének módját;

alkalmazására vonatkozó ajánlásait, és 
javasolja, hogy az ilyen technológia 
alkalmazását egyértelműen indokolják a 
meglévő jogszabályok, továbbá javasolja a 
Bizottság számára, hogy értékelje ezek 
hatékony beépítésének módját;

Or. en

Módosítás 63
Patrick Breyer

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot, hogy 
jogalkotási és nem jogalkotási 
eszközökkel, szükség esetén pedig 
kötelezettségszegési eljárások révén 
ültesse át a gyakorlatba a személyes 
adatoknak a bűnüldözési célú, a 
közterületek tömeges megfigyelés alá 
vonásához vezető biometrikus kezelésére 
vonatkozó tilalmat; felhívja a Bizottságot, 
hogy állítsa le azon biometriakutatások 
vagy -alkalmazások finanszírozását, 
amelyek hozzájárulhatnak a közterületek 
tömeges megfigyelés alá vonásához;

Or. en

Módosítás 64
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. határozottan úgy véli, hogy a 
mesterséges intelligencia vagy a 
kapcsolódó technológiák által – 
különösen az igazságszolgáltatás és a 
bűnüldözés terén – kiadott határozatokat, 
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amelyek közvetlen és jelentős hatást 
gyakorolnak a természetes vagy jogi 
személyek jogaira és kötelezettségeire, 
emberek által végzett szigorú 
ellenőrzéseknek, továbbá megfelelő 
eljárásoknak kell alávetni;

Or. en

Módosítás 65
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy szigorú 
szabályokat kell kidolgozni az 
arcfelismerő technológiák 
büntetőügyekkel kapcsolatos 
alkalmazására vonatkozóan; javasolja, 
hogy az említett szabályok összeállításáig 
adjanak ki ajánlást e technológiák 
alkalmazásának ideiglenes betiltásáról;

Or. fr

Módosítás 66
Patrick Breyer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy tisztázni kell, hogy a 
bűnüldözési határozatok átruházhatók-e a 
mesterséges intelligenciára, és 
hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző 
hatóságok és az igazságügyi hatóságok 
segítése érdekében magatartási kódexeket 
kell kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

törölve
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Or. en

Módosítás 67
Franco Roberti

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy tisztázni kell, hogy a 
bűnüldözési határozatok átruházhatók-e a 
mesterséges intelligenciára, és 
hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző hatóságok 
és az igazságügyi hatóságok segítése 
érdekében magatartási kódexeket kell 
kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

4. úgy véli, hogy egyértelművé kell 
tenni, hogy a bűnüldözési határozatok nem 
ruházhatók át a mesterséges 
intelligenciára, és hangsúlyozza, hogy a 
bűnüldöző hatóságok és az igazságügyi 
hatóságok támogatásához kötelező 
érvényű, konkrét magatartási szabályokat 
kell kidolgozni a mesterséges intelligencia 
kialakításáért és alkalmazásáért felelős 
köz- és magánszektorbeli jogalanyok 
számára annak biztosítása érdekében, 
hogy a matematikai modellek és prediktív 
algoritmusok fejlesztését célzó 
eljárásokkal összefüggésben tiszteletben 
tartsák az átláthatóságra és 
egyértelműségre irányadó elveket, 
egyúttal pedig minden észszerű kétséget 
kizáróan megfeleljenek az elért 
eredmények minőségének és 
megbízhatóságának független 
ellenőrzésére vonatkozó követelménynek a 
bizonyítékok – különösen a közvetett 
bizonyítékok – gyűjtése és értékelése 
szempontjából; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

Or. it

Módosítás 68
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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4. úgy véli, hogy tisztázni kell, hogy a 
bűnüldözési határozatok átruházhatók-e a 
mesterséges intelligenciára, és 
hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző 
hatóságok és az igazságügyi hatóságok 
segítése érdekében magatartási kódexeket 
kell kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

4. úgy véli, hogy a jogszabályok 
alkalmazására vonatkozó határozatok 
mesterséges intelligenciára történő 
átruházását meg kell tiltani;

Or. fr

Módosítás 69
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy tisztázni kell, hogy a 
bűnüldözési határozatok átruházhatók-e a 
mesterséges intelligenciára, és 
hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző hatóságok 
és az igazságügyi hatóságok segítése 
érdekében magatartási kódexeket kell 
kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

4. úgy véli, hogy tisztázni kell, hogy a 
bűnüldözési határozatok átruházhatók-e a 
mesterséges intelligenciára, és 
hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző hatóságok 
és az igazságügyi hatóságok segítése 
érdekében magatartási kódexeket kell 
kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára; 
kiemeli azonban, hogy a tagállamok 
bevonása kulcsfontosságú, és hogy 
egyetlen olyan törekvés sem hajtható 
végre, amely gyengítené a védelmi és 
nemzetbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos 
hatáskörüket.

Or. en

Módosítás 70
Jiří Pospíšil

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy tisztázni kell, hogy a 
bűnüldözési határozatok átruházhatók-e a 
mesterséges intelligenciára, és 
hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző hatóságok 
és az igazságügyi hatóságok segítése 
érdekében magatartási kódexeket kell 
kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

4. úgy véli, hogy meg kell vizsgálni, 
hogy a bűnüldözési határozatok esetleg 
átruházhatók-e a mesterséges 
intelligenciára, és ha átruházhatók, akkor 
a tagállamok milyen feltételek mellett és 
mely vonatkozásokban engedélyezhetik a 
mesterséges intelligencia ilyen jellegű 
felhasználását; hangsúlyozza, hogy ha a 
bűnüldözési határozatokat átruházzák a 
mesterséges intelligenciára, a bűnüldöző 
hatóságok és az igazságügyi hatóságok 
segítése érdekében magatartási kódexeket 
kell kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

Or. en

Módosítás 71
Emil Radev

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy tisztázni kell, hogy a 
bűnüldözési határozatok átruházhatók-e a 
mesterséges intelligenciára, és 
hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző hatóságok 
és az igazságügyi hatóságok segítése 
érdekében magatartási kódexeket kell 
kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

4. úgy véli, hogy tisztázni kell, hogy a 
bűnüldözési határozatok esetében 
célravezető-e a mesterséges intelligenciára 
való részleges, a jogerős ítéletek 
meghozatala felett gyakorolt emberi 
ellenőrzés további fenntartása melletti 
átruházhatóság; hangsúlyozza, hogy a 
bűnüldöző hatóságok és az igazságügyi 
hatóságok segítése érdekében egyedi 
magatartási kódexeket kell kidolgozni a 
mesterséges intelligencia fejlesztése és 
felhasználása során tanúsítandó etikus 
magatartásra vonatkozóan; hivatkozik a 
Jogi Bizottságban folyamatban lévő 
munkára;

Or. bg
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Módosítás 72
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy tisztázni kell, hogy a 
bűnüldözési határozatok átruházhatók-e a 
mesterséges intelligenciára, és 
hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző hatóságok 
és az igazságügyi hatóságok segítése 
érdekében magatartási kódexeket kell 
kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

4. úgy véli, hogy a hatósági 
határozatok kiváltására alkalmas 
mesterséges intelligenciát és kapcsolódó 
technológiákat a legnagyobb 
körültekintéssel kell kezelni;  
hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző hatóságok 
és az igazságügyi hatóságok segítése 
érdekében szigorú etikai elveket és 
magatartási kódexeket kell kidolgozni a 
mesterséges intelligencia és a kapcsolódó 
technológiák tervezésére, üzembe 
helyezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

Or. en

Módosítás 73
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy tisztázni kell, hogy a 
bűnüldözési határozatok átruházhatók-e a 
mesterséges intelligenciára, és 
hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző hatóságok 
és az igazságügyi hatóságok segítése 
érdekében magatartási kódexeket kell 
kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

4. úgy véli, hogy egyértelművé kell 
tenni, hogy a bűnüldözési határozatok nem 
ruházhatók át a mesterséges 
intelligenciára, és hangsúlyozza, hogy a 
bűnüldöző hatóságok és az igazságügyi 
hatóságok segítése, valamint az uniós 
polgárok alapvető jogai tiszteletben 
tartásának biztosítása érdekében kötelező 
erejű magatartási kódexeket kell 
kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

Or. it
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Módosítás 74
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy tisztázni kell, hogy a 
bűnüldözési határozatok átruházhatók-e a 
mesterséges intelligenciára, és 
hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző hatóságok 
és az igazságügyi hatóságok segítése 
érdekében magatartási kódexeket kell 
kidolgozni a mesterséges intelligencia 
tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

4. óva int attól, hogy a kísértésnek 
engedve a büntetőjogi határozatok 
meghozatalát átruházzák a mesterséges 
intelligenciára, és hangsúlyozza, hogy a 
bűnüldöző hatóságok és az igazságügyi 
hatóságok segítése érdekében magatartási 
kódexeket kell kidolgozni a mesterséges 
intelligencia tervezésére és felhasználására 
vonatkozóan; hivatkozik a Jogi 
Bizottságban folyamatban lévő munkára.

Or. fr

Módosítás 75
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. lényegesnek tartja, hogy a 
Bizottság átfogó értékelés keretében az 
Unió egészére kiterjedően felmérje a 
mesterséges intelligencián alapuló 
technológiák nemzeti keretrendszerekbe 
történő eredményes, az irányadó 
törvényeknek megfelelő bevezetéséhez 
rendelkezésre álló műszaki 
infrastruktúrák és erőforrások aktuális 
helyzetét; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
regionális és nemzeti sajátosságok 
figyelembevételével fel kell mérni a 
képzettségi szintet és az ismeretek szintjét; 
felhívja a Bizottságot, hogy e mélyreható 
értékelés elvégzésén, valamint a tagállami 
törekvéseket támogató javaslatok 
előterjesztésén túlmenően olyan 
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javaslatokat is terjesszen elő, amelyek az 
MI és a kapcsolódó technológiák nyomán 
kialakult helyzet alapján naprakésszé 
teszik a hatályos jogszabályi keretet az 
adatvédelmi, valamint az alkalmazandó 
egyéb uniós jogszabályok tekintetében;

Or. en

Módosítás 76
Patrick Breyer

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. a feltárt kockázatok teljes körére 
tekintettel felhívja a Bizottságot, hogy 
mindaddig, amíg teljes mértékben nem 
biztosítottak az alapvető jogok és 
szabadságok, továbbá az emberi 
felülvizsgálat, tiltsa meg az MI-nek és a 
kapcsolódó technológiáknak az 
igazságszolgáltatási rendszerek és a 
bírósági határozathozatal támogatását 
szolgáló alkalmazását;

Or. en


