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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. és 3. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 10., 19., 21. és 167. 
cikkére,

– tekintettel az EUMSZ 20. és 227. cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
(Charta) 44. cikkében foglalt petíciós jogra,

– tekintettel a Charta 21. és 22. cikkére,

– tekintettel az EUSZ preambulumára,

– tekintettel az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményére, 
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 12. 
jegyzőkönyvére, valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájára,

– tekintettel a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelvre1 (a faji egyenlőségről szóló irányelv),

– tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 
irányelvre2 (a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv),

– tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre3 (általános adatvédelmi rendelet) és a személyes adatoknak az 
illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az európai zöld megállapodás” című, 
2019. december 11-i bizottsági közleményre,

– tekintettel a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról szóló, 2017. február 16-i 
állásfoglalására a Bizottságnak szóló ajánlásokkal5,

1  HL L 180., 2000.7.19., 22. o.
2  HL L 303., 2000.12.2., 16. o.
3  HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
4  HL L 119., 2016.5.4., 89. o.
5 HL C 252., 2018.7.18., 239. o.



– tekintettel az OECD Tanácsának a mesterséges intelligenciáról szóló, 2019. május 22-
én elfogadott ajánlására,

A. mivel az úgynevezett „mesterséges intelligenciát”, a robotikát és a kapcsolódó 
technológiákat az emberek fejlesztik és alakítják ki, és döntéseik meghatározzák, hogy a 
technológia milyen előnyökkel járhat a társadalom számára;

B. mivel az algoritmikus elszámoltathatóság olyan technikai és operatív intézkedések 
végrehajtását jelenti, amelyek biztosítják az átláthatóságot, az egyértelműen kijelölt 
felelősségi láncokat, az automatizált döntéshozatal vagy az egyéni viselkedés 
valószínűségének kiszámítása révén a megkülönböztetésmentességet; mivel az 
átláthatóság azt jelenti, hogy érdemi információt kell biztosítani az egyének számára az 
alkalmazott logikával, az eljárás jelentőségével és a várható következményekkel 
kapcsolatban; mivel ennek az MI betanításához használt adatokra vonatkozó 
tájékoztatást is magában kell foglalnia, és lehetővé kell tennie, hogy az egyének is 
megérthessék és nyomon követhessék az őket érintő döntéseket;

C. mivel komoly aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi uniós jogi 
keret, többek között a fogyasztóvédelmi joganyag, a termékbiztonságra és a 
piacfelügyeletre vonatkozó jogszabályok, valamint a megkülönböztetés elleni 
jogszabályok nem mindig alkalmasak a mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák jelentette kockázatok hatékony kezelésére;

D. mivel a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák súlyos 
következményekkel járhatnak az egyének, csoportok és a társadalom egésze anyagi és 
immateriális javaira nézve, és ezeknek az egyéni és kollektív károknak tükröződniük 
kell a jogalkotási válaszokban;

E. mivel a mesterséges intelligencia közszférában való alkalmazásával kapcsolatos 
irányítási kérdéseket megfelelően figyelembe kell venni a demokráciára gyakorolt 
hatásait illetően, különös tekintettel a demokratikus legitimitásra, az 
elszámoltathatóságra, az érdemi nyilvános szerepvállalásra és a felügyeletre;

F. mivel az adatelemzés és az MI egyre nagyobb mértékben befolyásolják a polgárok 
számára hozzáférhetővé tett információkat; mivel helytelen használat esetén ezek a 
technikák veszélyeztethetik a tájékoztatáshoz való alapvető jogot, valamint a média 
szabadságát és a pluralizmust;

G. mivel az etikai útmutatások, például a mesterséges intelligencia magas szintű szakértői 
csoportja által elfogadott alapelvek jó kiindulási pontot jelentenek, de nem elégségesek 
annak biztosításához, hogy a vállalkozások tisztességesen cselekedjenek, és garantálják 
az egyének hatékony védelmét;

1. hangsúlyozza, hogy a polgárok, az állami és a magánszektor, a felsőoktatás és a 
tudományos közösség csak akkor használhatják ki maradéktalanul a mesterséges 
intelligencia kínálta kilátásokat és lehetőségeket, ha a nyilvánosság e technológia iránti 
bizalmát az alapvető jogok és a jogbiztonság, valamint a hatályos uniós adatvédelmi 
jogszabályok határozott érvényesítése garantálja az összes részt vevő szereplő számára; 
hangsúlyozza, hogy személyes adatok feldolgozására kizárólag az (EU) 2016/679 
rendelet 6. cikkében foglalt jogalapok valamelyike alapján kerülhet sor; döntő 
fontosságúnak tartja, hogy az átláthatóság és az érintetteknek nyújtott megfelelő 



tájékoztatás kulcsfontosságú a közvélemény bizalmának megteremtése és az egyéni 
jogok védelme szempontjából;

2. hangsúlyozza, hogy a meglévő adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés, valamint 
az erős tudományos, etikai és jogi normák és a demokratikus felügyelet módszerei 
kulcsfontosságúak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos megoldásokba vetett 
bizalom és azok megbízhatóságának megteremtéséhez; hangsúlyozza továbbá, hogy az 
MI révén nyert információk nem nyújtanak elfogulatlan áttekintést egy adott kérdésről, 
és az információk megbízhatósága az alapul szolgáló adatokon múlik; rávilágít arra, 
hogy az MI-n alapuló prediktív elemzés csupán statisztikai valószínűséget képes 
kínálni, és az egyéni viselkedést nem mindig tudja pontosan előre jelezni; ezért 
hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen a szigorú tudományos, etikai és jogi normák 
alkalmazása az adatgyűjtés irányítása és az MI-elemzés eredményeinek megítélése 
terén;

3. véleménye szerint az MI, a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztésére, 
telepítésére és használatára vonatkozó etikai elvek bármely keretének maradéktalanul 
tiszteletben kell tartania az Európai Unió Alapjogi Chartáját, és ezáltal tiszteletben kell 
tartania az emberi méltóságot, az egyén autonómiáját és önrendelkezését, törekednie 
kell a károkozás megelőzésére, a tisztesség, az inklúzió és az átláthatóság 
előmozdítására, az előítéletek és – kisebbségi csoportok esetében is – a 
megkülönböztetés kiküszöbölésére, valamint a felhasznált technológiák negatív 
következményeinek korlátozására és a technológiák érthetővé tételére vonatkozó elvek 
tiszteletben tartására és az azoknak való megfelelésre, garantálva, hogy e 
technológiáknak az embereket szolgálniuk és nem helyettesíteniük kell vagy döntéseket 
hozniuk helyettük, mivel a végső cél minden ember jóllétének növelése;

4. rámutat az MI-technológiákat alkalmazók, valamint a velük kapcsolatba lépők és a 
tőlük függők közötti erőviszonyokban tapasztalható aszimmetriára; hangsúlyozza e 
tekintetben egy „alapértelmezésben és tervezésben etikus” elvet követő jogi keret 
kidolgozásának fontosságát, amely biztosítja, hogy bármely üzembe helyezett MI 
maradéktalanul tiszteletben tartsa az Európai Unió Alapjogi Chartáját és a 
Szerződéseket; véleménye szerint ennek összhangban kell lennie az uniós 
jogszabályokat vezérlő elővigyázatossági elvvel, és az MI-re vonatkozó keret 
középpontjában kell állnia; e tekintetben egyértelmű és koherens irányítási modellt 
szorgalmaz, amely lehetővé teszi a vállalatok és az innovátorok számára a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák továbbfejlesztését; 

5. felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy etikai követelményként mozdítsák 
elő a közvélemény tudatosságát az MI használatának kockázataival és lehetőségeivel 
kapcsolatban;

6. úgy véli, hogy a – és különösen a magánélet és a személyes adatok védelmére 
vonatkozó – hatályos uniós jogi keret teljes mértékben alkalmazandó a mesterséges 
intelligenciára, a robotikára és a kapcsolódó technológiákra, ám rendszeres jelleggel 
felül kell vizsgálni és áttekinteni, szükség esetén pedig naprakésszé tenni a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák által teremtett kockázatok 
kezelése végett, valamint előnyös lehet, ha szilárd etikai iránymutatásokkal egészül ki; 
rámutat, hogy ahol korai lenne jogi aktus elfogadása, ott puha jogi keretet kell 
alkalmazni; 



7. elvárja a Bizottságtól, hogy a mesterséges intelligenciáról szóló fehér könyv nyomon 
követéseként olyan szilárd etikai keretet építsen be a küszöbön álló jogalkotási 
javaslatba, többek között a biztonságra, a felelősségre, az alapvető jogokra és az 
adatvédelemre vonatkozóan, amely maximalizálja az MI-vel kapcsolatos 
technológiákban rejlő lehetőségeket és minimalizálja azok kockázatait; elvárja, hogy a 
soron következő jogalkotási javaslat tartalmazzon szakpolitikai megoldásokat a 
mesterséges intelligencia jelentős elismert kockázataira, többek között a nagy 
adathalmazok etikus gyűjtésére és felhasználására, az algoritmikus átláthatóság és az 
algoritmikus elfogultság kérdésére; felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki az MI-
technológia jelölésére szolgáló kritériumokat és mutatókat az átláthatóság, az érthetőség 
és az elszámoltathatóság előmozdítása, valamint a fejlesztők további óvintézkedésekre 
való ösztönzése érdekében; hangsúlyozza, hogy be kell fektetni a társadalmi hatásokat 
vizsgáló nem műszaki tudományágaknak az MI-vel kapcsolatos tanulmányokba és 
kutatásokba való integrálásába;

8. emlékeztet rá, hogy – attól függően, hogy miképpen fejlesztették, használják és 
alkalmazzák – az MI-ben benne rejlik a lehetőség elfogultságok megteremtésére és 
megerősítésére, ideértve a kiindulási adatállományokban meglevő torzításokat, és ily 
módon létrejöhet az automatikus megkülönböztetés számos formája hasonló 
jellemzőkkel rendelkező egyes embercsoportokkal szemben; felszólítja a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy  hozzanak meg minden lehetséges intézkedést az ilyen torzulások 
megelőzése és az alapvető jogok maradéktalan védelmének biztosítása céljából;

9. megjegyzi, hogy az MI, a robotika és a kapcsolódó technológiák területe feltűnően 
homogén és hiányzik belőle a sokféleség; elismeri, hogy biztosítani kell, hogy az e 
rendszereket tervező, fejlesztő, tesztelő, karbantartó, telepítő és beszerző csoportok 
tükrözzék a felhasználásuk és általában a társadalom sokféleségét annak biztosítása 
érdekében, hogy az elfogultság ne épüljön be akaratlanul e technológiákba;

10. véleménye szerint a határokon átnyúló hatékony együttműködés és etikai normák csak 
akkor életképesek, ha valamennyi szereplő igyekszik az emberi cselekvőképesség és 
ellenőrzés, a műszaki stabilitás és biztonság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a 
sokszínűség, a megkülönböztetésmentesség és a tisztességes bánásmód, a társadalmi és 
környezeti jóllét biztosítására, valamint tiszteletben tartja a magánélet, az 
adatkormányzás és az adatvédelem – különösen az (EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) foglaltak – elismert elveit;

11. felhív kockázatalapú és jövőorientált megközelítésre a mesterséges intelligencia, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák szabályozása terén, beleértve a valamennyi 
ágazatra vonatkozó – adott esetben ágazatspecifikus – technológiasemleges etikai 
normákat; határozottan úgy véli, hogy a széttöredezettség elkerülése érdekében uniós 
szintű, működőképes etikai keretet kell alkalmazni mindenkire, aki MI-alkalmazásokat 
kíván fejleszteni vagy működtetni az EU-ban; felhívja az Uniót, hogy a legjobb 
gyakorlatok kialakítása és az MI magas kockázatú alkalmazásainak azonosítása 
érdekében mozdítsa elő az erőteljes és átlátható együttműködést és tudásmegosztást a 
magán- és a közszféra között;

12. támogatja az önkéntes alapú vállalati digitális felelősségvállalást; az EU-nak támogatnia 
kell azokat a nagyvállalatokat, amelyek saját választásuk szerint etikusan használják a 
digitális technológiákat és az MI-t a hozzájuk tartozó vállalatokon belül; az EU-nak 
ösztönöznie kell a nagyvállalatokat a proaktív fellépésre, oly módon, hogy platformot 



hoznak létre vállalataik számára, ahol megoszthatják az etikus digitalizációval 
kapcsolatos tapasztalataikat, valamint koordinálják a részt vevő vállalatok intézkedéseit 
és stratégiáit;

13. hangsúlyozza, hogy fontos az összekapcsolt MI- és robotikai hálózatok védelme, és 
erőteljes intézkedésekkel ki kell küszöbölni a biztonsági réseket, az adatszivárgásokat, 
az adatmérgezéseket, a kibertámadásokat és a személyes adatokkal való visszaéléseket, 
és hogy ehhez az érintett ügynökségeknek, szerveknek és intézményeknek mind 
európai, mind nemzeti szinten együtt kell működniük egymással és e technológiák 
végfelhasználóival; felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy az MI-
technológiák fejlesztése és telepítése során mindenkor biztosítsák az európai értékek és 
az alapvető jogok tiszteletben tartását az EU digitális infrastruktúrája biztonságának és 
ellenálló képességének garantálása végett;

14. e tekintetben tudomásul veszi az ENISA-ról szóló 2019/881/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben és a kiberbiztonsági jogszabályban foglalt rendelkezéseket, 
különösen az ENISA szerepét a végfelhasználókat célzó – többek között a potenciális 
kiberfenyegetésekről és az online bűncselekményekről szóló – figyelemfelhívó és 
oktató kampányok előmozdításában, valamint az alapvető adatvédelmi intézkedések 
előmozdításában; elismeri ezen uniós ügynökség hozzáadott értékét e tekintetben;

15. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia rosszindulatú használata 
veszélyeztetheti demokráciáink értékeit és az Európai Unió polgárainak alapvető jogait. 
Felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan keretre, amely bünteti azokat, 
akik ezt a technológiát arra használják, hogy dezinformációs kampányokkal torzítsák a 
valóságot, vagy kibertámadásokat indítsanak a digitális kiberbiztonság megsértése 
érdekében.

16. megállapítja, hogy az MI, a robotika és a kapcsolódó technológiák használata a 
bűnüldözés és a határellenőrzés területén erősítheti a közbiztonságot és a védettséget, de 
ugyanakkor kiterjedt és szigorú ellenőrzést, valamint a lehető legmagasabb fokú 
átláthatóságot igényli mind az egyes alkalmazások kockázatértékelése, mind pedig az 
MI, a robotika és a kapcsolódó technológiák használatának általános áttekintése 
tekintetében e területeken;  véleménye szerint e technológiák jelentős és ennek 
megfelelően kezelendő etikai kockázatot hordoznak, mivel hátrányosan érinthetik az 
egyéneket, különösen a magánélethez, az adatvédelemhez és 
megkülönböztetésmentességhez való joguk tekintetében; hangsúlyozza, hogy helytelen 
felhasználásuk közvetlen veszélyt jelenthet a demokráciára, és bevezetésük és 
használatuk során tiszteletben kell tartani az arányosság és a szükségesség elvét, az 
Alapjogi Chartát, valamint a vonatkozó másodlagos uniós jogot, így az uniós 
adatvédelmi szabályokat; hangsúlyozza, hogy a MI-nek soha nem szabad felváltania az 
embereket az ítéletek meghozatala terén; az egyénekre vonatkozóan joghatással bíró 
vagy őket jelentősen érintő határozatok, így óvadék meghatározása vagy próbára 
bocsátás, bíróság előtti meghallgatás vagy kizárólag automatizált feldolgozásra 
alapozott döntések esetében mindig szükség van egy ember érdemi értékelésére és 
ítéletére;

17. figyelmeztet arra, hogy mivel a bűnüldöző hatóságok által hozott határozatok és 
intézkedések – többek között az adatfeldolgozás és a mesterséges intelligencia révén – 
mélyen beavatkoznak a polgárok életébe és jogaiba, ezért a lehető legnagyobb 
körültekintésre van szükség a jogellenes megkülönböztetés és a faj, bőrszín, etnikai 



vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, 
politikai vagy más vélemény, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor, nem, nemi 
önkifejezés vagy identitás, szexuális irányultság, tartózkodási jogállás, egészségi állapot 
vagy – etnikai profilalkotást vagy intenzívebb rendfenntartó hatósági fellépést gyakran 
elszenvedő – nemzeti kisebbséghez való tartozás által meghatározott egyének vagy 
embercsoportok, valamint a körülmények folytán sajátos jellemzőkkel definiálható 
egyének célkeresztbe állításának elkerülése érdekében; szorgalmazza a frontvonalbeli 
adatgyűjtők, valamint az MI-ből származó információk felhasználóinak megfelelő 
képzését;

18. rámutat arra, hogy az e technológiák által a személyes adatok és a nem személyes 
adatok személyek kategorizálására és mikrocélzására, az egyének sérülékeny pontjainak 
azonosítására vagy az előrejelzésen alapuló pontos ismeretek kiaknázására való 
felhasználására biztosított lehetőséget ellensúlyozni kell a hatékonyan végrehajtott 
adatvédelemmel és olyan adatvédelmi elvekkel, mint az adattakarékosság, a 
profilalkotással szembeni tiltakozáshoz való jog, a saját adatok fölötti ellenőrzéshez 
való jog, az automatizált feldolgozáson alapuló döntések magyarázatához való jog és a 
beépített adatvédelem elve, valamint az arányosság, a szükségesség és a szigorú 
célhozkötöttség elve; rámutat arra, hogy míg a prediktív rendfenntartás egyes modelljei 
jobban tiszteletben tartják a magánéletet, mint más modellek, például amelyek 
helyekkel vagy eseményekkel kapcsolatban, nem pedig az egyénekkel kapcsolatban 
készítenek valószínűségi előrejelzéseket, a prediktív rendfenntartási rendszerek a 
meglévő elfogultság, például faji profilalkotás, illetve migráns- vagy munkásosztálybeli 
háttér alapján súlyosbítják a túlszabályozást, még akkor is, ha ez nem felel meg a 
bűnözés tényleges szintjének;

19. hangsúlyozza, hogy a polgároknak joguk van ahhoz, hogy megbízzanak az általuk vagy 
a mások által használt technológiákban; hangsúlyozza, hogy az MI és a robotika nem 
tévedhetetlen, és ezért felhívja a figyelmet a magyarázathoz való jog fontosságára 
azokban az esetekben, amikor az egyéneket algoritmikus döntéshozatalnak vetik alá, 
valamint arra, hogy az algoritmusoknak átláthatónak kell lenniük, mert az algoritmus 
alapját képező logika átláthatósága nagyon fontos az érintettek számára alapvető jogaik 
maradéktalan megvédése érdekében; véleménye szerint a jogalkotóknak megfontolás 
tárgyává kell tenniük a felelősség összetett kérdését, és minden MI-alkalmazás esetében 
egy természetes vagy jogi személynek kell viselnie a felelősséget; 

20. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák globális technológiák, és hogy ezeket a szabványokat világszerte el kell 
fogadni annak biztosítása érdekében, hogy jövőbeli fejlődésük összhangban legyen az 
európai értékekkel és etikai normákkal; felhívja a Bizottságot, hogy vegyen részt a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos diplomácia nemzetközi fórumain hasonló 
gondolkodású partnerekkel, például az Egyesült Államokkal, a G7-csoporttal, a G20-
csoporttal és az OECD-vel a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák fejlesztésére vonatkozó közös etikai normák és iránymutatások létrehozása 
érdekében;

21 hangsúlyozza, hogy világos kereteket kell kialakítani a mesterséges intelligencia 
közösségi platformok általi használata tekintetében, valamint átláthatósági 
követelményeket kell bevezetni az alkalmazott algoritmusokra és azok súlyozására 
vonatkozóan , hogy megakadályozzák a túlzott tartalomeltávolítást és az internet 
szűrésének vagy cenzúrázásának bármiféle formáját;



22 megjegyzi, hogy a mesterséges intelligencia felhasználható arc- és audiovizuális 
jellemzők manipulálására, amelyeket gyakran deepfake-nek (mélykamunak) neveznek; 
emlékeztet arra, hogy ez a technika felhasználható választások manipulálására, 
dezinformálásra és egyéb rosszindulatú fellépésekre; kéri ezért a Bizottságot, hogy 
használja fel etikai keretét arra, hogy minden deepfake anyagra vagy bármely egyéb, 
realisztikusnak tűnő szintetikus videóra vonatkozóan előírja annak kötelezettségét, hogy 
közöljék, azok nem eredetiek, és szigorú korlátozást vezessen be, amennyiben azokat 
választási célokra használják;

23. javasolja, hogy a tudás és a műszaki szakértelem megosztásának előmozdítása, valamint 
az EU-n belüli és kívüli együttműködés megkönnyítése érdekében vagy egy ilyen 
ügynökség szerves részeként vagy egy ilyen ügynökséggel társulva hozzanak létre egy 
uniós szintű szakértői központot, amely összefogja a tudományos köröket, a kutatást, az 
ipart és az egyéni szakértőket;

24. emlékeztet a nyelvi és kulturális sokszínűség fontosságára; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy használja fel etikai keretét annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencia ne 
csökkentse ezt a sokszínűséget, hanem továbbra is biztosítson hozzáférést olyan 
tartalmak széles köréhez, amelyek nem képviselnek túlzott mértékben egyetlen nyelvet 
és/vagy kulturális modellt sem, és ítéljen el minden olyan, algoritmusoktól származó 
kísérletet, amely korlátozná ezt a sokszínűséget, és csak olyan tartalmakat kínálna, 
amelyek már létező mintáknak felelnek meg, vagy amelyek olyan 
„visszhangkamraként” működnének, amely megakadályozná a nagyobb sokszínűséghez 
való hozzáférést;

25. ajánlja, hogy a Bizottság bizonyítsa, hogy egyértelműen felülvizsgálta, értékelte és 
kiigazította az MI-re vonatkozó összehangolt tervét annak érdekében, hogy kezelje a 
mesterséges intelligencia súlyos alapjogi vonatkozásait, és vázolja fel, hogy az EU 
jogalkotási megközelítése és a tagállamok nemzeti stratégiáinak végrehajtása során 
hogyan fogja csökkenteni ezeket a kockázatokat;
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