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Módosítás 1
Paul Tang

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciának az oktatási, kulturális és 
audiovizuális ágazatokban való 
felhasználása során tiszteletben kell tartani 
az uniós szerződésekben és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető 
jogokat, szabadságjogokat és értékeket; 
üdvözli e tekintetben a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvét, és felkéri a Bizottságot, hogy 
vonja be az oktatási ágazatot a magas 
kockázatú mesterségesintelligencia-
alkalmazásokra vonatkozó szabályozási 
keretbe;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciának az oktatási, kulturális és 
audiovizuális ágazatokban való 
felhasználása során maradéktalanul 
tiszteletben kell tartani az uniós 
szerződésekben és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában foglalt alapvető 
jogokat, szabadságjogokat és értékeket, 
beleértve a magánélethez való jogot, a 
személyes adatok védelmét, a 
megkülönböztetés-mentességet és a a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja e tekintetben a 
Bizottságot a mesterségesintelligencia-
alkalmazások átláthatóságára és 
megmagyarázhatóságára vonatkozó 
kötelezettség, az ilyen kötelezettségek 
végrehajtására szolgáló szankciók, és az 
emberi közbeavatkozás szükségességének, 
valamint egyéb intézkedések 
végrehajtására, például független auditok 
és konkrét stressztesztek a megfelelőség 
támogatása és végrehajtása érdekében;

Or. en

Módosítás 2
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciának az oktatási, kulturális és 
audiovizuális ágazatokban való 
felhasználása során tiszteletben kell tartani 

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciának az oktatási, kulturális és 
audiovizuális ágazatokban való 
felhasználása során tiszteletben kell tartani 
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az uniós szerződésekben és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető 
jogokat, szabadságjogokat és értékeket; 
üdvözli e tekintetben a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvét, és felkéri a Bizottságot, hogy 
vonja be az oktatási ágazatot a magas 
kockázatú mesterségesintelligencia-
alkalmazásokra vonatkozó szabályozási 
keretbe;

az uniós szerződésekben és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető 
jogokat, szabadságjogokat és értékeket; 
üdvözli e tekintetben a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvét, és felkéri a Bizottságot, hogy 
vonja be az oktatási ágazatot – a jelentős 
kockázatot jelentő területekre 
korlátozódóan – a magas kockázatú 
mesterségesintelligencia-alkalmazásokra 
vonatkozó szabályozási keretbe;

Or. en

Módosítás 3
Roberta Metsola

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciának az oktatási, kulturális és 
audiovizuális ágazatokban való 
felhasználása során tiszteletben kell tartani 
az uniós szerződésekben és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető 
jogokat, szabadságjogokat és értékeket; 
üdvözli e tekintetben a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvét, és felkéri a Bizottságot, hogy 
vonja be az oktatási ágazatot a magas 
kockázatú mesterségesintelligencia-
alkalmazásokra vonatkozó szabályozási 
keretbe;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciának az oktatási, kulturális és 
audiovizuális ágazatokban való 
felhasználása során tiszteletben kell tartani 
az uniós szerződésekben és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető 
jogokat, szabadságjogokat és értékeket; 
üdvözli e tekintetben a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvét, és felkéri a Bizottságot, hogy 
fontolja meg az oktatási ágazat bevonását 
a magas kockázatú 
mesterségesintelligencia-alkalmazásokra 
vonatkozó jövőbeli szabályozási keretbe;

Or. en

Módosítás 4
Bartosz Arłukowicz

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciának az oktatási, kulturális és 
audiovizuális ágazatokban való 
felhasználása során tiszteletben kell tartani 
az uniós szerződésekben és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető 
jogokat, szabadságjogokat és értékeket; 
üdvözli e tekintetben a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvét, és felkéri a Bizottságot, hogy 
vonja be az oktatási ágazatot a magas 
kockázatú mesterségesintelligencia-
alkalmazásokra vonatkozó szabályozási 
keretbe;

(A magyar változatot nem érinti.) 

Or. pl

Módosítás 5
Paul Tang

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 franciabekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

— az ilyen független auditokat a 
pénzügyi ágazathoz hasonlóan évente kell 
elvégezni annak ellenőrzése érdekében, 
hogy a használt mesterségesintelligencia-
alkalmazások, valamint fékek és 
ellensúlyok összhangban vannak-e a 
meghatározott feltételekkel, és független 
megfelelő felügyeleti hatóság felügyeli-e 
őket;

Or. en

Módosítás 6
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. elismeri a mesterséges 
intelligencia nagy átalakulást ígérő 
lehetőségeit az egyre hatékonyabb oktatási 
eszközök kifejlesztése terén; felhívja a 
Bizottságot, hogy olyan ambiciózus és 
integráltabb európai menetrendet 
javasoljon, amely számba veszi a 
mesterséges intelligencián alapuló 
tanulást; hangsúlyozza, hogy az alapvető 
jogokat védő és az elfogultság elleni 
megfelelő védelemmel a mesterséges 
intelligencián alapuló tanulás segíthet az 
oktatás biztosításában hátrányos helyzetű 
közösségeknek, fogyatékossággal élő 
személyeknek, valamint az oktatáshoz való 
megfelelő hozzáférést nélkülöző európai 
polgárok egyéb kategóriáinak számára, 
befogadóbb társadalmat eredményezve;

Or. en

Módosítás 7
Paul Tang

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia gyors fejlődése erős és 
időtálló jogszabályi keretet követel a 
személyes adatok és a magánélet védelme 
érdekében; ezért hangsúlyozza ebben a 
tekintetben, hogy valamennyi 
mesterségesintelligencia-alkalmazásnak 
maradéktalanul tiszteletben kell tartania 
az uniós adatvédelmi jogot, nevezetesen az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendeletét (általános 
adatvédelmi rendelet)1a, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelvét (online 
adatvédelmi irányelv)1b, amely jelenleg 
felülvizsgálat alatt áll, továbbá a 
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véleménynyilvánítás szabadságát és a 
megkülönböztetésmentességet;
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) 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 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 
119., 2016.5.4., 1. o.).
1b Az Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
("Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv") (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

Or. en

Módosítás 8
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia előnyeit a társadalom 
minden részével meg kell osztani, és senkit 
nem szabad kihagyni. hangsúlyozza ebben 
a tekintetben, hogy a 
mesterségesintelligencia-eszközök 
tervezése is fejlesztése során szükséges 
maradéktalanul számba venni a 
legkiszolgáltatottabb kategóriák – például 
a gyermekek, a fogyatékossággal élő 
személyek, az idősek, valamint a 
kirekesztés által veszélyeztetett egyéb 
csoportok – sajátos igényeit;

Or. en
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Módosítás 9
Paul Tang

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megjegyzi, hogy az automatizált 
döntéshozatali algoritmusok gyakran 
használnak mesterséges intelligenciát a 
felhasználóknak megjelenített tartalmak 
terjesztése és rendszerezése során, a 
személyes hírfolyamukat beleértve; 
hangsúlyozza, hogy ezen algoritmusok 
működése, valamint annak módja, hogy 
hogyan rendszerezik a megjelenített 
tartalmat, fekete doboz a felhasználók 
számára, ami elveszi a felhasználók 
választási lehetőségét és irányítását, 
lehetővé teszi visszhangkamrák 
kialakulását, és a digitális 
szolgáltatásokkal szembeni 
bizalmatlansághoz vezet; felhívja a 
Bizottságot, vegye rá a 
mesterségesintelligencia-alkalmazásokat, 
hogy alapértelmezés szerint semleges 
sorrendben ajánljanak fel tartalmakat, és 
növeljék a felhasználói ellenőrzés 
mértékét, hogy befolyásolhassák a 
tartalmakat, amelyeket alapértelmezés 
szerint látnak;

Or. en

Módosítás 10
Paul Tang

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia elfogultsághoz és ezáltal a 

2. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia elfogultsághoz és ezáltal a 
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megkülönböztetés különböző formáihoz 
vezethet; e tekintetben emlékeztet arra, 
hogy mindenki jogait biztosítani kell, és 
hogy a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos, diszkriminatív folyamatokhoz 
vezető kezdeményezéseket nem szabad 
megengedni;

megkülönböztetés különböző formáihoz 
vezethet, például nem, faj, bőrszín, etnikai 
vagy társadalmi hovatartozás, genetikai 
tulajdonságok, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy egyéb 
vélemény, nemzeti kisebbséghez való 
tartozás, jellemzők, születés, 
fogyatékosság, életkor vagy szexuális 
irányultság alapján; emlékeztet arra, hogy 
mindenki jogait biztosítani kell, és hogy a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos, 
diszkriminatív folyamatokhoz vezető 
kezdeményezéseket szigorúan tiltani kell 
és szankciókkal büntetni;

Or. en

Módosítás 11
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia elfogultsághoz és ezáltal a 
megkülönböztetés különböző formáihoz 
vezethet; e tekintetben emlékeztet arra, 
hogy mindenki jogait biztosítani kell, és 
hogy a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos, diszkriminatív folyamatokhoz 
vezető kezdeményezéseket nem szabad 
megengedni;

2. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia elfogultsághoz és ezáltal a 
megkülönböztetés különböző formáihoz 
vezethet; e tekintetben emlékeztet arra, 
hogy mindenki jogait biztosítani kell, és 
hogy a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos, diszkriminatív folyamatokhoz 
vezető kezdeményezéseket nem szabad 
megengedni; hangsúlyozza, hogy a 
mesterségesintelligencia-technológiáknak 
célul kell kitűzniük azt, hogy ne 
tükrözzenek semmilyen profilalkotási 
elfogultságot bármilyen identitás, faji 
hovatartozás, életkor, bőrszín, nem vagy 
szexuális irányultság vagy fogyatékosság 
tekintetében;

Or. en
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Módosítás 12
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia elfogultsághoz és ezáltal a 
megkülönböztetés különböző formáihoz 
vezethet; e tekintetben emlékeztet arra, 
hogy mindenki jogait biztosítani kell, és 
hogy a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos, diszkriminatív folyamatokhoz 
vezető kezdeményezéseket nem szabad 
megengedni;

2. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia elfogultsághoz és ezáltal a 
megkülönböztetés különböző formáihoz 
vezethet; e tekintetben emlékeztet arra, 
hogy mindenki jogait biztosítani kell, és 
hogy a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos, diszkriminatív folyamatokhoz 
vezető kezdeményezéseket nem szabad 
megengedni; megjegyzi azonban, hogy a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
kezdeményezéseket pozitívan is lehet 
felhasználni a hátrányos 
megkülönböztetés hagyományos módjai 
ellen, beleértve a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiányát;

Or. en

Módosítás 13
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia elfogultsághoz és ezáltal a 
megkülönböztetés különböző formáihoz 
vezethet; e tekintetben emlékeztet arra, 
hogy mindenki jogait biztosítani kell, és 
hogy a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos, diszkriminatív folyamatokhoz 
vezető kezdeményezéseket nem szabad 
megengedni;

2. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia elfogultsághoz és ezáltal a 
megkülönböztetés különböző formáihoz 
vezethet, különösen azokban az esetekben, 
amikor a gépi tanuláshoz és a mesterséges 
intelligenciához használt tanulóadatok 
már eleve megkülönböztető jellegűek, 
mivel a társadalomban már meglévő 
hátrányos megkülönböztetést tükrözik; e 
tekintetben emlékeztet arra, hogy mindenki 
jogait biztosítani kell, és hogy a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos, 
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diszkriminatív folyamatokhoz vezető 
kezdeményezéseket nem szabad 
megengedni;

Or. en

Módosítás 14
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy 
fontolja meg, a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos 
kezdeményezéseket hogyan lehetne 
kifejezetten a fogyatékossággal élő 
személyek életminőségének és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüknek 
javítására használni az európai 
akadálymentesítési irányelvben 
megfogalmazott célokkal összhangban, 
valamint a nagyobb mértékű befogadás 
lehetővé tétele érdekében;

Or. en

Módosítás 15
Paul Tang

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia oktatásban való használata 
számos lehetőséget és alkalmat kínál, 
például arra, hogy megértsük, a tanulók 
hogyan tanulnak, és személyre szabás 
lehetősége elérhető legyen számukra, 
ugyanakkor kockázatot jelent az oktatáshoz 
és a tanuláshoz való egyenlő hozzáférés, 
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emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére;

valamint az innováció tekintetében; 
emlékeztet arra, hogy az oktatásban való 
részvétel nem életkorhoz kötött; 
emlékeztet az iskolai felvételhez használt 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére; emlékeztet az adatokhoz 
való egyenlő hozzáférés szükségességére 
az innováció kiegyensúlyozottsága 
érdekében; megállapítja, hogy bizonyos 
tagállamokban néhány magáncégnek 
jelentős piaci jelenléte van az oktatási 
technológia terén; hangsúlyozza, hogy a 
kiskorúak (oktatási) adatait szigorúan 
védi az általános adatvédelmi rendelet, 
ezért nehezen lehet megosztani azokat a 
magáncégek és egyéb (kutató)intézetek 
között, és csak akkor lehet ezen adatokat 
megosztani, ha teljesen anonimak; 
felszólít ezért a mesterséges intelligencia 
megkülönböztetésmentes használatára az 
oktatási ágazatban, az adatvédelmi 
rendelet szigorú végrehajtására, az 
oktatási technológiák piacán és az állami 
kezdeményezések terén a verseny 
biztosítására, valamint a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások és 
állami kutatóintézetek közötti megfelelő 
adatmegosztó infrastruktúra 
kialakítására.

Or. en

Módosítás 16
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia oktatásban való használata 
számos lehetőséget és alkalmat kínál, 
beleértve a lehetőségeivel és kockázataival 
kapcsolatos tudatosság növelését; rámutat 
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tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 
emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére;

arra, hogy magukra a tanulókra 
alkalmazva a mesterséges intelligencia 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 
emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére, és az ilyen eszközök 
használata jogellenes az uniós 
adatvédelmi jog szerint; emlékeztet arra, 
hogy a természetes személyekről hozott, 
profilalkotáson alapuló automatizált 
döntéseknek, amennyiben jogi vagy 
hasonló következményekkel járnak, 
szigorú korlátai vannak, és az általános 
adatvédelmi rendeletnek megfelelően 
mindig biztosítaniuk kell az emberi 
közbeavatkozáshoz és a feltárhatósághoz 
való jogot; hangsúlyozza, hogy ezt 
szigorúan követni kell, különösen az 
oktatási rendszerben, ahol jövőbeli 
esélyekről és lehetőségekről hoznak 
döntéseket;

Or. en

Módosítás 17
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; aggodalmát fejezi ki az 
Európai Unió egyes régióinak 
hiányosságaival kapcsolatban a 
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emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére;

telekommunikációs infrastruktúra terén, 
amelyek korlátozzák az internethez való 
hozzáférést, és felhívja a Bizottságot, hogy 
folyamatos erőfeszítéseket tegyen a 
telekommunikációs infrastruktúrák 
fejlesztése érdekében, különösen a 
közoktatási ágazat tekintetében; felszólít a 
mesterséges intelligencia 
megkülönböztetésmentes használatára az 
oktatási ágazatban; emlékeztet az iskolai 
felvételhez használt, nemrégiben 
kifejlesztett mesterségesintelligencia-
eszközökből eredő kockázatokra és a 
megkülönböztetés lehetőségére;

Or. en

Módosítás 18
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 
emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére;

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 
rámutat arra, hogy a méltányosság és a 
befogadás alapértékek, amelyeket 
szükséges megfelelően figyelembe venni a 
mesterséges intelligencia oktatásban való 
felhasználására vonatkozó politikák 
kidolgozása során; emlékeztet az iskolai 
felvételhez használt, nemrégiben 
kifejlesztett mesterségesintelligencia-
eszközökből eredő kockázatokra és a 
megkülönböztetés lehetőségére; emlékeztet 
arra, hogy a mesterségesintelligencia-
technológiákkal és potenciális hatásaival 
kapcsolatos oktatás és tudatosság növelése 
erősíteni fogja a társadalmunk ellenálló 
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képességét, és segíteni fog az alapvető 
jogok védelmében.

Or. en

Módosítás 19
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 
emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére;

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 
emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére; hangsúlyozza a 
mesterségesintelligencia-technológiai 
szolgáltatókkal való együttműködés 
fontosságát a hátrányos 
megkülönböztetést fokozó tartósan 
jelenlévő joghézagok eltávolítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 20
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
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intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 
emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére;

intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; felszólít 
arra, hogy a nemek közötti digitális 
szakadékot ne becsüljék alá, és tegyenek 
ellene intézkedéseket; emlékeztet az 
iskolai felvételhez használt, nemrégiben 
kifejlesztett mesterségesintelligencia-
eszközökből eredő kockázatokra és a 
megkülönböztetés lehetőségére;

Or. en

Módosítás 21
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 
emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére;

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
egyre fiatalabb korban kockázatot jelent 
az oktatáshoz és a tanuláshoz való egyenlő 
hozzáférés tekintetében a kiszolgáltatottak 
és a történelmileg hátrányos helyzetűek 
számára; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 
emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére;

Or. en

Módosítás 22
Bartosz Arłukowicz
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, ugyanakkor 
kockázatot jelent az oktatáshoz és a 
tanuláshoz való egyenlő hozzáférés 
tekintetében; felszólít a mesterséges 
intelligencia megkülönböztetésmentes 
használatára az oktatási ágazatban; 
emlékeztet az iskolai felvételhez használt, 
nemrégiben kifejlesztett 
mesterségesintelligencia-eszközökből 
eredő kockázatokra és a megkülönböztetés 
lehetőségére;

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás számos 
lehetőséget és alkalmat kínál, különösen az 
információkhoz való hozzáférés 
megkönnyítése, valamint a kutatási 
módszerek javítása tekintetében; felszólít a 
mesterséges intelligencia 
megkülönböztetésmentes használatára az 
oktatási ágazatban; emlékeztet az iskolai 
felvételhez használt, nemrégiben 
kifejlesztett mesterségesintelligencia-
eszközökből eredő kockázatokra, és 
felszólít ezek mielőbbi kiigazítására;

Or. pl

Módosítás 23
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia megismételhet és tovább 
fokozhat hátrányosan megkülönböztető 
folyamatokat; kéri, hogy kiemelt figyelmet 
szánjanak ennek a problémának a 
mesterséges intelligencia tervezése és 
fenntartása során; ezért ajánlja annak 
biztosítását, hogy e rendszerek 
tervezéséért, fejlesztéséért, teszteléséért és 
fenntartásáért, bevezetéséért és 
beszerzéséért felelős csoportok tükrözzék a 
felhasználók és általánosságban a 
társadalom sokszínűségét, valamint hogy 
nem, kultúra és életkor tekintetében 
sokszínűek legyenek a társadalom összes 
alapvető elemének képviselete és az 
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előítéletek elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 24
Tudor Ciuhodaru

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat, hogy a digitális 
technológiák és használatuk megfelelő 
tanulási lehetőségeket biztosításával 
segíthet áthidalni a kiváltságos és 
hátrányos helyzetű szociális és gazdasági 
hátterű tanulók közötti szakadékot;

Or. ro

Módosítás 25
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
kezdeményezések kiegészíthetik a 
hagyományos oktatási módszereket, és 
hangsúlyozza a tanárok és oktatók 
képzésének fontosságát a mesterséges 
intelligencia oktatásban való helyes 
használata terén, különösen ha kiskorú 
tanulókért felelősek;

Or. en

Módosítás 26
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az oktatási 
ágazatban használt 
mesterségesintelligencia-eszközök 
megfelelő értékelésének szükségességét az 
ezen eszközök által a gyermekek jogaira 
gyakorolt hatás azonosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 27
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megjegyzi, hogy a technológiai 
ipar jelentős számú, mesterséges 
intelligenciával és 
mesterségesintelligencia-technológiákat 
fejlesztő induló innovatív vállalkozást 
foglal magában; hangsúlyozza, hogy 
méretükből adódó aránytalan szabályozási 
terheik miatt a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) további támogatást fognak 
igényelni annak biztosítása érdekében, 
hogy működésük összhangban legyen az 
adatvédelmi joggal és az európai 
adatvédelmi szabványokkal;

Or. en

Módosítás 28
Tudor Ciuhodaru

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3b. megjegyzi, hogy míg a mesterséges 
intelligencia új karrierlehetőségeket 
hozott létre, továbbra is jelentős 
készséghiányok állnak fenn;ezért üdvözli 
a Bizottság törekvéseit, hogy a 
mesterséges intelligencia fejlesztésébe 
mindenkit bevonjon, beleértve a lehető 
legtöbb nőt és fogyatékossággal élőt, és 
hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését, és 
arra bátorítsa őket, hogy a 
karrierelképzeléseikkel kapcsolatos 
tárgyakon túlmenően a mesterséges 
intelligenciához fűződő tárgyakat is 
tanuljanak;

Or. ro

Módosítás 29
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
tervét, hogy az adatok és a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák jobb 
felhasználása érdekében aktualizálja a 
digitális oktatási cselekvési tervet annak 
érdekében, hogy az oktatási rendszerek 
megfeleljenek a digitális kor 
követelményeinek; hangsúlyozza, hogy a 
közvéleménynek a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos általános 
tudatossága minden szinten – beleértve a 
magánélet sérthetetlensége és az 
elfogultság kapcsán a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatosan felmerülő 
kockázatokat is – elengedhetetlen ahhoz, 
hogy mindenkit felkészítsenek a tájékozott 
döntések meghozatalára;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
tervét, hogy aktualizálja a digitális oktatási 
cselekvési tervet annak érdekében, hogy az 
oktatási rendszerek megfeleljenek a 
digitális kor követelményeinek az adatok 
jobb felhasználásán és az adatokkal és 
mesterséges intelligencián alapuló 
technológiákkal kapcsolatos oktatás 
fejlesztésén keresztül; hangsúlyozza, hogy 
ez fontos elem annak biztosításához, hogy 
a közvéleménynek a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos tudatossága 
minden szinten nagyobb legyen – beleértve 
a magánélet sérthetetlensége és az 
elfogultság kapcsán a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatosan felmerülő 
kockázatokat is – elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a népesség képes legyen tájékozott 
döntések meghozatalára; felkéri a 
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Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
fentieket foglalják be az oktatási 
cselekvési tervekbe és az olyan 
programokba, amelyek támogatást 
nyújtanak a művészeteknek a mesterséges 
intelligencia kockázatainak és 
előítéleteinek illusztrálása érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
tervét, hogy az adatok és a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák jobb 
felhasználása érdekében aktualizálja a 
digitális oktatási cselekvési tervet annak 
érdekében, hogy az oktatási rendszerek 
megfeleljenek a digitális kor 
követelményeinek; hangsúlyozza, hogy a 
közvéleménynek a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos általános 
tudatossága minden szinten – beleértve a 
magánélet sérthetetlensége és az 
elfogultság kapcsán a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatosan felmerülő 
kockázatokat is – elengedhetetlen ahhoz, 
hogy mindenkit felkészítsenek a tájékozott 
döntések meghozatalára;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
tervét, hogy az adatok és a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák jobb 
felhasználása érdekében aktualizálja a 
digitális oktatási cselekvési tervet annak 
érdekében, hogy az oktatási rendszerek 
megfeleljenek a digitális kor 
követelményeinek; hangsúlyozza, hogy a 
közvéleménynek a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos általános 
tudatossága minden szinten – beleértve a 
magánélet sérthetetlensége és az 
elfogultság kapcsán a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatosan felmerülő 
kockázatokat is – elengedhetetlen ahhoz, 
hogy mindenkit felkészítsenek a tájékozott 
döntések meghozatalára; rámutat ebben a 
tekintetben annak fontosságára, hogy a 
mesterséges intelligencia 
megmagyarázhatóbb, érthetőbb és 
átláthatóbb legyen a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák 
hatékonyságának, hasznosságának és 
méltányosságának biztosítása érdekében;

Or. en
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Módosítás 31
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
tervét, hogy az adatok és a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák jobb 
felhasználása érdekében aktualizálja a 
digitális oktatási cselekvési tervet annak 
érdekében, hogy az oktatási rendszerek 
megfeleljenek a digitális kor 
követelményeinek; hangsúlyozza, hogy a 
közvéleménynek a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos általános 
tudatossága minden szinten – beleértve a 
magánélet sérthetetlensége és az 
elfogultság kapcsán a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatosan felmerülő 
kockázatokat is – elengedhetetlen ahhoz, 
hogy mindenkit felkészítsenek a tájékozott 
döntések meghozatalára;

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
tervét, hogy az adatok és a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák jobb 
felhasználása érdekében aktualizálja a 
digitális oktatási cselekvési tervet annak 
érdekében, hogy az oktatási rendszerek 
megfeleljenek a digitális kor 
követelményeinek; hangsúlyozza, hogy a 
közvéleménynek a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos általános 
tudatossága minden szinten – beleértve a 
magánélet sérthetetlensége és az 
elfogultság kapcsán a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatosan felmerülő 
kockázatokat is – elengedhetetlen ahhoz, 
hogy mindenkit felkészítsenek a tájékozott 
döntések meghozatalára; emlékeztet arra, 
hogy a népesség nevelését a megfelelő 
készségek biztosítása céljából a 
mesterséges intelligencia széles körű 
használatát megelőző előfeltételként kell 
kezelni, különösen gyermekek és 
kiszolgáltatott emberek számára;

Or. en

Módosítás 32
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
tervét, hogy az adatok és a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák jobb 
felhasználása érdekében aktualizálja a 

4. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
tervét, hogy az adatok és a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák jobb 
felhasználása érdekében aktualizálja a 
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digitális oktatási cselekvési tervet annak 
érdekében, hogy az oktatási rendszerek 
megfeleljenek a digitális kor 
követelményeinek; hangsúlyozza, hogy a 
közvéleménynek a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos általános 
tudatossága minden szinten – beleértve a 
magánélet sérthetetlensége és az 
elfogultság kapcsán a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatosan felmerülő 
kockázatokat is – elengedhetetlen ahhoz, 
hogy mindenkit felkészítsenek a tájékozott 
döntések meghozatalára;

digitális oktatási cselekvési tervet, és 
felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a 
többi érdekelt felet (a köz- és 
magánszférából egyaránt), hogy szorosan 
együttműködésben dolgozzák ki az 
oktatási ágazat szükséges reformjait annak 
érdekében, hogy az oktatási rendszerek 
megfeleljenek a digitális kor 
követelményeinek; hangsúlyozza, hogy a 
közvéleménynek a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos általános 
tudatossága minden szinten – beleértve a 
magánélet sérthetetlensége és az 
elfogultság kapcsán a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatosan felmerülő 
kockázatokat is – elengedhetetlen ahhoz, 
hogy mindenkit felkészítsenek a tájékozott 
döntések meghozatalára;

Or. en

Módosítás 33
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli, hogy a Bizottság 
középpontba helyezi a haladó készségeket, 
ugyanakkor ismételten kiemeli az 
alapkészségek fontosságát; üdvözli a 
készségfejlesztési program közelgő 
aktualizálását, melynek köszönhetően 
mindenki élvezheti az uniós digitális 
transzformáció előnyeit; felhívja a 
Bizottságot, hogy tisztázza a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos készségek 
definícióját a digitális készségekkel 
összefüggésben; hangsúlyozza, hogy 
fontos elősegíteni a technológiai ágazat 
sokszínűségét, valamint a tanulók, 
különösen a lányok STEM-oktatásban 
való részvételét bátorítani;

Or. en
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Módosítás 34
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a következő 
generációs digitális infrastruktúra és 
internetes lefedettség stratégiai 
jelentősségel bír a mesterséges 
intelligencián alapuló oktatás európai 
polgároknak való biztosításához; a 
Covid19-válság fényében felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki stratégiát 
egy olyan európai 5G hálózathoz, amely 
biztosítja Európa stratégiai ellenálló 
képességét és nem hagyatkozik olyan 
államokból érkező technológiákra, 
amelyek nem osztják az értékeinket;

Or. en

Módosítás 35
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy sürgősen 
szükség van az összes európai polgárt 
alapvető digitális készségekkel felruházni, 
utat adva egyenlő társadalmi és gazdasági 
lehetőségeknek, a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket elkerülve, a digitális 
gazdaságra és társadalomra való átállást 
felgyorsítva, valamint Európa válsággal 
szembeni ellenálló képességét fokozva, 

Or. en
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Módosítás 36
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia kérdéseket vet fel különösen 
az adatvédelem és a magánélet védelme 
terén; kiáll az általános adatvédelmi 
rendeletben megállapított elvek, mint a 
mesterséges intelligencia alkalmazásának 
vezérelvei mellett; erősebb védelemre és 
biztosítékokra szólít fel az oktatási 
ágazatban, ahol a gyermekek adatairól van 
szó;

5. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia kérdéseket vet fel különösen 
az adatvédelem és a magánélet védelme 
terén; kiáll az általános adatvédelmi 
rendeletben megállapított elvek, mint a 
mesterséges intelligencia alkalmazásának 
vezérelvei mellett; erősebb védelemre és 
biztosítékokra szólít fel az oktatási 
ágazatban, ahol a gyermekek adatairól van 
szó; emlékeztet arra, hogy a gyermekek 
kiszolgáltatott csoportnak számítanak, és 
különös figyelmet és védelmet 
érdemelnek; határozottan úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
kockázatot jelentenek különösen a 
tanulók és tanárok egyéni adatainak 
gyűjtése szempontjából, amely emberi 
jogaikat sértheti; ebben az értelemben 
ajánlja, hogy audiovizuális rögzítő és 
megfigyelő eszközöket ne használjanak az 
iskolákban adatgyűjtésre, mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos célból;

Or. en

Módosítás 37
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia kérdéseket vet fel különösen 
az adatvédelem és a magánélet védelme 
terén; kiáll az általános adatvédelmi 
rendeletben megállapított elvek, mint a 

5. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia kérdéseket vet fel különösen 
az adatvédelem és a magánélet védelme 
terén; kiáll az általános adatvédelmi 
rendeletben megállapított elvek, mint a 
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mesterséges intelligencia alkalmazásának 
vezérelvei mellett; erősebb védelemre és 
biztosítékokra szólít fel az oktatási 
ágazatban, ahol a gyermekek adatairól van 
szó;

mesterséges intelligencia alkalmazásának 
vezérelvei mellett; erősebb védelemre és 
biztosítékokra szólít fel az oktatási 
ágazatban, ahol a gyermekek adatairól van 
szó; felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa a tagállamokat olyan 
tudatosságnövelő és információs 
kampányok szervezésében, amelyek 
segíthetik a szülőket abban, hogy jobban 
megértsék, gyermekeik adatait hogyan 
használják fel és dolgozzák fel különböző 
célokból;

Or. en

Módosítás 38
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia kérdéseket vet fel különösen 
az adatvédelem és a magánélet védelme 
terén; kiáll az általános adatvédelmi 
rendeletben megállapított elvek, mint a 
mesterséges intelligencia alkalmazásának 
vezérelvei mellett; erősebb védelemre és 
biztosítékokra szólít fel az oktatási 
ágazatban, ahol a gyermekek adatairól van 
szó;

5. emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencia kérdéseket vet fel különösen 
az adatvédelem és a magánélet védelme 
terén; hangsúlyozza az általános 
adatvédelmi rendeletben megállapított 
elveket, mint a mesterséges intelligencia 
alkalmazásának kötelező erejű elvei 
mellett; erősebb védelemre és 
biztosítékokra szólít fel az oktatási 
ágazatban, ahol a gyermekek adatairól van 
szó;

Or. en

Módosítás 39
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri azt a fenyegetést, amelyet 
az automatizáció és a mesterséges 
intelligencia jelent a foglalkoztatottságra, 
és ismételten kiemeli, hogy a 
munkahelyek megőrzését prioritásként 
szükséges kezelni, különösen az oktatási, 
kulturális és kreatív ágazatokban;

Or. en

Módosítás 40
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy a versenyértékelésekben – beleértve 
a tröszt- és összefonódás-ellenes 
határozatokat – vegyék figyelembe az 
adatoknak a piaci erő összpontosulásában 
játszott szerepét.

Or. en

Módosítás 41
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok 
feltárhatóságának, valamint az emberi 
ellenőrzés és a jogszerű eljárás 
biztosításának szükségességét, beleértve a 
fellebbezési jogot, különösen a közhatalom 
előjogai keretében hozott határozatok 

6. hangsúlyozza a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok 
feltárhatóságának, valamint az emberi 
ellenőrzés és a jogszerű eljárás 
biztosításának szükségességét, beleértve a 
fellebbezési jogot, különösen a közhatalom 
előjogai keretében hozott határozatok 
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esetében; esetében; sürgeti a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az algoritmus 
ellenőrzését és a jogorvoslatokhoz való 
hozzáférést lehetővé tevő rendszerek és 
módszerek álljanak rendelkezésre;

Or. en

Módosítás 42
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok 
feltárhatóságának, valamint az emberi 
ellenőrzés és a jogszerű eljárás 
biztosításának szükségességét, beleértve a 
fellebbezési jogot, különösen a közhatalom 
előjogai keretében hozott határozatok 
esetében;

6. hangsúlyozza a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok 
feltárhatóságának, valamint az emberi 
ellenőrzés és a jogszerű eljárás 
biztosításának szükségességét, beleértve a 
fellebbezési jogot, különösen a közhatalom 
előjogai keretében hozott határozatok 
esetében; megjegyzi, hogy a szerződési 
feltételeknek mindig tartalmazniuk kell a 
közösségi iránymutatásokat és 
tájékoztatást a fellebbezés eljárásról;

Or. en

Módosítás 43
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok 
feltárhatóságának, valamint az emberi 
ellenőrzés és a jogszerű eljárás 
biztosításának szükségességét, beleértve a 
fellebbezési jogot, különösen a közhatalom 

6. hangsúlyozza a mesterséges 
intelligencián alapuló automatizált 
döntések feltárhatóságának, valamint az 
emberi ellenőrzés, az emberi 
közbeavatkozás és a jogszerű eljárás 
biztosításának szükségességét, beleértve a 
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előjogai keretében hozott határozatok 
esetében;

fellebbezési jogot, kifejezetten, de nem 
kizárólagosan a közhatalom előjogai 
keretében hozott határozatok esetében, az 
általános adatvédelmi rendeletben 
meghatározottak szerint;

Or. en

Módosítás 44
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok 
feltárhatóságának, valamint az emberi 
ellenőrzés és a jogszerű eljárás 
biztosításának szükségességét, beleértve a 
fellebbezési jogot, különösen a közhatalom 
előjogai keretében hozott határozatok 
esetében;

6. hangsúlyozza a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok 
teljes átláthatóságának és 
feltárhatóságának, valamint az emberi 
ellenőrzés és a jogszerű eljárás 
biztosításának szükségességét, beleértve a 
fellebbezési jogot, különösen a közhatalom 
előjogai keretében hozott határozatok 
esetében;

Or. en

Módosítás 45
Paul Tang

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok 
feltárhatóságának, valamint az emberi 
ellenőrzés és a jogszerű eljárás 
biztosításának szükségességét, beleértve a 
fellebbezési jogot, különösen a közhatalom 
előjogai keretében hozott határozatok 
esetében;

6. hangsúlyozza a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok 
átláthatóságának és 
megmagyarázhatóságának, valamint az 
emberi ellenőrzés és a jogszerű eljárás 
biztosításának szükségességét, beleértve a 
fellebbezési jogot, különösen a közhatalom 
előjogai keretében hozott határozatok 
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esetében;

Or. en

Módosítás 46
Tudor Ciuhodaru

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy mennyire 
kockázatos a digitális adatoknak való napi 
szintű kitettség, amelyeket nagy részben 
áthatolhatatlan algoritmusok hoznak 
létre, ami által mind a felnőttek, mind a 
fiatalok sérülékennyé válnak a káros 
online tartalmakkal szemben;megjegyzi, 
hogy az online környezeteben a kritikus 
gondolkodásra, és az ügyes és magabiztos 
fellépés képességére nagyobb szükség van, 
mint valaha;

Or. ro

Módosítás 47
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a mesterséges intelligencia azon 
kockázatait, amelyek segítik a 
félretájékoztatás terjedését a digitális 
környezetben, és javasoljon ajánlásokat 
többek között a mesterséges intelligencián 
alapuló, a szabad és tisztességes 
választásokat és a demokráciát fenyegető 
veszélyekkel szembeni fellépésre;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a mesterséges intelligencia azon 
kockázatait, amelyek segítik a 
félretájékoztatás terjedését a digitális 
környezetben, és javasoljon ajánlásokat 
többek között a mesterséges intelligencián 
alapuló, a szabad és tisztességes 
választásokat és a demokráciát fenyegető 
veszélyekkel szembeni fellépésre; 
hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
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intelligencia a Covid19-világjárvánnyal 
kapcsolatos félretájékoztatás terjedésében 
is szerepet játszik; felhívja a Bizottságot, 
hogy alkosson egy olyan szabályozási 
keretet, amely nem vezet a közösségi 
hálózatok felhasználói által feltöltött 
egyéni tartalmak cenzúrájához, viszont 
foglalkozik azzal, hogy a 
tartalommoderálás algoritmusai milyen 
módon vannak optimalizálva a 
felhasználóik bevonása érdekében; 
komolyan aggódik amiatt, hogy az ilyen 
optimalizálás olyan tartalmakat részesít 
előnyben, amelyek felháborítóbbak és 
több érzelmet váltanak ki, ezáltal hátrányt 
okoz a szavahihető és józan tartalmaknak;

Or. en

Módosítás 48
Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a mesterséges intelligencia azon 
kockázatait, amelyek segítik a 
félretájékoztatás terjedését a digitális 
környezetben, és javasoljon ajánlásokat 
többek között a mesterséges intelligencián 
alapuló, a szabad és tisztességes 
választásokat és a demokráciát fenyegető 
veszélyekkel szembeni fellépésre;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a mesterséges intelligencia azon 
kockázatait, amelyek segítik a 
félretájékoztatás és a mélykamuk 
(deepfake) terjedését a digitális 
környezetben;

Or. en

Módosítás 49
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a mesterséges intelligencia azon 
kockázatait, amelyek segítik a 
félretájékoztatás terjedését a digitális 
környezetben, és javasoljon ajánlásokat 
többek között a mesterséges intelligencián 
alapuló, a szabad és tisztességes 
választásokat és a demokráciát fenyegető 
veszélyekkel szembeni fellépésre;

7. rámutat arra, hogy a mesterséges 
intelligencia nagy szerepet játszhat a 
félretájékoztatás gyors terjedésében; 
felhívja a Bizottságot ebben a tekintetben, 
hogy értékelje a mesterséges intelligencia 
azon kockázatait, amelyek segítik a 
félretájékoztatás terjedését a digitális 
környezetben, és javasoljon ajánlásokat 
többek között a mesterséges intelligencián 
alapuló, a szabad és tisztességes 
választásokat és a demokráciát fenyegető 
veszélyekkel szembeni fellépésre;

Or. en

Módosítás 50
Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy annak 
megállapítására is szükség van egy 
értékelésre, hogy a mesterséges 
intelligencia hogyan használható a 
félretájékoztatás ellen, figyelembe véve 
azt, hogy az álhírek létrehozásához 
használt technológia ugyanaz, mint 
amelyet azok észlelésére lehet használni;

Or. en

Módosítás 51
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a 8. megjegyzi, hogy a 
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mesterségesintelligencia-eszközök 
alkalmasak az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre, de határozottan 
emlékeztet arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló, ez év végére 
várható jogi aktus előtt ezeknek az 
eszközöknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságát, és nem 
vezethetnek az internet általános 
megfigyeléséhez;

mesterségesintelligencia-eszközök 
alkalmasak az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre, de határozottan 
emlékeztet arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló, ez év végére 
várható jogi aktus előtt ezeknek az 
eszközöknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságát, és nem 
vezethetnek az internet általános 
megfigyeléséhez; hangsúlyozza, hogy 
tartalommoderálás során algoritmusokat 
csak megjelölési mechanizmusként 
lehessen használni, és legyen meg az 
emberi közbeavatkozás lehetősége, mivel a 
mesterséges intelligencia nem képes a 
legális, illegális és ártalmas tartalmakat 
megbízhatóan megkülönböztetni;

Or. en

Módosítás 52
Gwendoline Delbos-Corfield
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-eszközök 
alkalmasak az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre, de határozottan 
emlékeztet arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló, ez év végére 
várható jogi aktus előtt ezeknek az 
eszközöknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságát, és nem 
vezethetnek az internet általános 
megfigyeléséhez;

8. megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-eszközöket már 
használják az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre, tisztázatlan eredmények 
mellett; de határozottan emlékeztet arra, 
hogy a digitális szolgáltatásokról szóló, ez 
év végére várható jogi aktus előtt ezeknek 
az eszközöknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságát, és nem 
vezethetnek az internet megfigyelésére 
irányuló általános kötelezettséghez, illetve 
illegális tevékenységre utaló tények vagy 
körülmények aktív kutatására irányuló 
általános kötelezettséghez;

Or. en
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Módosítás 53
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-eszközök 
alkalmasak az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre, de határozottan 
emlékeztet arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló, ez év végére 
várható jogi aktus előtt ezeknek az 
eszközöknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságát, és nem 
vezethetnek az internet általános 
megfigyeléséhez;

8. megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-eszközök 
alkalmasak az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre, de határozottan 
emlékeztet arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló, ez év végére 
várható jogi aktus előtt ezeknek az 
eszközöknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságát, és nem 
vezethetnek az internet általános 
megfigyeléséhez; valamint oktatási, 
újságírói, művészi vagy kutatási célból 
terjesztett anyagok eltávolításához;

Or. en

Módosítás 54
Paul Tang

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-eszközök 
alkalmasak az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre, de határozottan 
emlékeztet arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló, ez év végére 
várható jogi aktus előtt ezeknek az 
eszközöknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságát, és nem 
vezethetnek az internet általános 

8. megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-eszközök 
alkalmasak az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre annak az elvnek 
érvényesítése érdekében, mely szerint ami 
offline illegális, az online is illegális, de 
határozottan emlékeztet arra, hogy a 
digitális szolgáltatásokról szóló, ez év 
végére várható jogi aktus előtt ezeknek az 
eszközöknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a 
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megfigyeléséhez; véleménynyilvánítás szabadságát, és nem 
vezethetnek az internet általános 
megfigyeléséhez;

Or. en

Módosítás 55
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-eszközök 
alkalmasak az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre, de határozottan 
emlékeztet arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló, ez év végére 
várható jogi aktus előtt ezeknek az 
eszközöknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságát, és nem 
vezethetnek az internet általános 
megfigyeléséhez;

8. megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-eszközök 
alkalmasak az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre, de határozottan 
emlékeztet arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló, ez év végére 
várható jogi aktus előtt ezeknek az 
eszközöknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, és nem vezethetnek az 
internet általános megfigyeléséhez;

Or. en

Módosítás 56
Bartosz Arłukowicz

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-eszközök 
alkalmasak az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre, de határozottan 
emlékeztet arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló, ez év végére 
várható jogi aktus előtt ezeknek az 

8. megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-eszközök 
alkalmasak az illegális online tartalmak 
elleni küzdelemre, de határozottan 
emlékeztet arra, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló, ez év végére 
várható jogi aktus előtt ezeknek az 
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eszközöknek mindig tiszteletben kell 
tartaniuk az alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságát, és nem 
vezethetnek az internet általános 
megfigyeléséhez;

eszközöknek tiszteletben kell tartaniuk az 
alapvető jogokat, különösen a 
véleménynyilvánítás szabadságát, és nem 
vezethetnek az internethasználók állandó 
nyomon követéséhez;

Or. pl

Módosítás 57
Paul Tang

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciát felhasználják egyének 
személyes preferenciáinak, érdeklődési 
körének vagy viselkedésének elemzésére 
és előrejelzésére, profilalkotás céljából; 
hangsúlyozza, hogy az automatizált 
döntéshozatalra képes mesterséges 
intelligencia teljesítményének minősége a 
felhasznált adatok és a választott, előre 
meghatározott paraméterek minőségétől 
függ; hangsúlyozza, hogy az automatizált 
döntéshozatalra képes mesterséges 
intelligencia használata olyan erős 
jogszabályi keretet követel meg, amely 
védi a magánéletet és a személyes 
adatokat, valamint a mesterséges 
intelligencia jogszerű felhasználását 
felügyelő gondossági kötelezettséggel 
együttesen – amely nem vonatkozik a 
tartalommoderálásra – gondoskodik a 
teljes megfelelésről; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy részletes ágazati 
iránymutatásokon keresztül dolgozzon ki 
egy gondossági kötelezettségi rendet 
annak érdekében, hogy az automatizált 
döntéshozatali algoritmusok 
megfeleljenek a személyes adatok és a 
magánélet védelmére vonatkozó alapvető 
jogoknak, amelyeket az általános 
adatvédelmi rendelet1a meghatározott;
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_________________
1a Az általános adatvédelmi rendelet 
(71) preambulumbekezdése és 22. cikke.

Or. en

Módosítás 58
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. támogatja az audiovizuális 
szolgáltatók hozzáférését – az 
adatvédelemmel és a magánélet 
védelmével kapcsolatos rendeletek sérelme 
nélkül – a harmadik felek platformjain 
kínált tartalmaik és szolgáltatásaik 
használatáról való nézettségi adatokhoz 
annak érdekében, hogy megfelelően 
felmérhessék a szolgáltatásuk 
eredményességét, és jobban ki tudják 
szolgálni a közönségüket.

Or. en

Módosítás 59
Roberta Metsola, Ioan-Rareş Bogdan

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia által elősegített immerzív 
élményekkel sajnos rosszhiszemű 
szereplők visszaélhetnek; felhívja a 
Bizottságot, hogy ezt előzze meg olyan 
ajánlásokkal, amelyek megfelelő védelmet 
nyújtanak az ilyen technológiák illegális 
célokra való felhasználása ellen;
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Or. en

Módosítás 60
Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy támogassák a 
mesterséges intelligencia használatát a 
digitalizált kulturális örökség terén;

Or. en

Módosítás 61
Paul Tang

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat a mesterséges intelligencia 
kiberbiztonsági előnyeire és kockázataira, 
és hangsúlyozza, hogy az uniós alapvető 
jogok tiszteletben tartása mellett minden 
mesterségesintelligencia-megoldásnak 
ellenállónak kell lennie a 
kibertámadásokkal szemben; felhívja a 
Bizottságot, hogy mérje fel, szükség van-e 
jobb megelőzésre a kiberbiztonság és 
annak mérséklési intézkedései 
tekintetében.

9. rámutat a mesterséges intelligencia 
kiberbiztonsági előnyeire és kockázataira, 
és hangsúlyozza, hogy az uniós alapvető 
jogok – különösen a személyes adatok és a 
magánélet védelmének – tiszteletben 
tartása mellett minden 
mesterségesintelligencia-megoldásnak 
ellenállónak kell lennie a 
kibertámadásokkal szemben; felhívja a 
Bizottságot, hogy mérje fel, szükség van-e 
jobb megelőzésre a kiberbiztonság és 
annak mérséklési intézkedései 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 62
Paul Tang
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Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. rámutat arra, hogy a mesterséges 
intelligencia személyre szabott 
hirdetésekhez is használják, különösen 
mikroszegmentált és viselkedésalapú 
hirdetésekhez és egyének értékeléséhez; 
megjegyzi, hogy a személyre szabott 
hirdetéseknek negatív hatásai lehetnek, 
különösen a kiskorúakra, azáltal, hogy 
beleavatkoznak az egyének magánéletébe; 
kérdéseket vetnek fel a hirdetések 
személyre szabásához használt adatok 
gyűjtéséről és használatáról, termékeket 
vagy szolgáltatásokat ajánlanak fel, vagy 
árakat határoznak meg; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy vezessen be személyre 
szabott hirdetések fokozatos 
megszüntetését eredményező tilalmat, 
kezdve a kiskorúakkal, vezesse be a 
szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés 
során alkalmazott hátrányosan 
megkülönböztető gyakorlatok tilalmát, 
valamint a mesterséges intelligenciát 
használó oktató alkalmazásokon belüli 
hirdetések tilalmát, ha az alkalmazás a 
hivatalos tananyag része;

Or. en

Módosítás 63
Tudor Ciuhodaru

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy előmozdítsák a digitalizáció és a 
mesterséges intelligencia alapjainak jobb 
megértését azáltal, hogy a szükséges 
készségeket az oktatás minden szintjére 



PE652.492v01-00 40/43 AM\1206022HU.docx

HU

eljuttatják, különös tekintettel a 
mesterséges intelligenciára és a 
robotikára, a továbbképzésre szolgáló, 
magasabb színvonalú IKT-programok 
elérhetőségére és a szoftverek 
megbízhatóságára és biztonságosságára;

Or. ro

Módosítás 64
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Yana Toom

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy különítsenek el 
tudományos és pénzügyi forrásokat arra, 
hogy a mesterséges intelligencia 
ágazatának tehetségeit arra motiválják és 
csábítsák, hogy EU-ba jöjjenek és itt is 
maradjanak dolgozni;

Or. en

Módosítás 65
Paul Tang

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. megállapítja, hogy a mesterséges 
intelligenciát az arc tulajdonságainak és 
audiovizuális jellegzetességek 
manipulására is használják, amit gyakran 
mélykamunak (deepfake) neveznek; 
megjegyzi, hogy ez a technika 
felhasználható választások 
manipulálására, félretájékoztatás 
terjesztéséhez és egyéb nemkívánatos 
tevékenységekhez; kéri a Bizottságot ezért, 
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hogy írjon elő kötelezettséget minden 
mélykamu (deepfake) anyag vagy más 
realisztikus szintetikus videón számára, 
hogy fel kelljen tüntetniük, ha nem eredeti 
felvételről van szó, továbbá vezessen be 
szigorú korlátozást a választási célokra 
való felhasználása tekintetében;

Or. en

Módosítás 66
Tudor Ciuhodaru

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciának jelentős hatása lesz a 
kibertérre és nagyon hasznos szerepet fog 
játszani a kiberbűnözés elleni 
küzdelemben;hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy figyelemmel kísérjék a 
mesterséges intelligencia biztonságos 
használatát, és az állami és magánszektor 
közötti szoros együttműködés 
szükségességét, hogy fel lehessen 
számolni a felhasználók sebezhetőségeit 
és az ezzel kapcsolatos veszélyeket;

Or. ro

Módosítás 67
Paul Tang

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. hangsúlyozza a személyes adatok 
és a magánélet védelmének fontosságát; 
megállapítja, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
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gyorsan fejlődnek afelé, hogy felismerje 
egyedi jellemvonások elemeit, például az 
arc jellegzetességeit, a mozgást és a 
hozzáállást; figyelmeztet, hogy a 
magánélet, a megkülönböztetés-mentesség 
és a személyes adatok védelme 
összeütközhet az automatizált felismerő 
alkalmazásokkal; felhívja a Bizottságot, 
hogy fontolja meg az arcfelismerés 
abszolút tilalmát közterületeken és 
oktatási létesítményekben, valamint az 
arcfelismeréshez használt adatok nem 
helyi tárolásának tilalmát;

Or. en

Módosítás 68
Paul Tang

Véleménytervezet
9 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9d. a mesterséges intelligencia 
lehetőségeit fontolgatja a kulturális 
ágazatban zene, képzőművészet és egyéb 
kulturális művek alkotása céljából; 
hangsúlyozza, hogy a véleménynyilvánítás 
szabadsága fontos szabadság és érték, 
valamint a plurális kulturális élet nagy 
értékkel bír a társadalom számára; 
felhívja a Bizottságot, hogy vegye számba 
ezeket az értékeket a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos javaslatainak 
kidolgozása során;

Or. en

Módosítás 69
Paul Tang

Véleménytervezet
9 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

9e. emlékeztet az EU nyelvi és 
kulturális sokszínűségének, valamint a 
kulturális, audiovizuális és oktatási 
ágazatoknak az európai sokszínűség 
népszerűsítésében játszott kulcsszerepének 
fontosságára; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy ne hagyja, hogy a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok 
csökkentsék ezt a sokszínűséget, hanem 
továbbra is biztosítson hozzáférést olyan 
széles körű tartalmakhoz, amelyekben 
nem képviselteti magát túlzottan egy nyelv 
és/vagy kulturális modell, továbbá ítélje el 
az algoritmusok minden olyan 
próbálkozását, amelyekkel ezen a 
sokszínűségen ejtenének csorbát és csak 
meglévő mintáknak megfelelő tartalmakat 
kínálnának, vagy visszhangkamraként 
működnének a további sokszínűséghez 
való hozzáférést akadályozva;
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