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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot m int illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

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);

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;

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;

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;

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.


