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Módosítás 1
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 2
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 3
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 b bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 4
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 c bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a Charta 21. és 22. 
cikkére,

Or. en

Módosítás 5
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 d bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel az EUSZ 
preambulumára,

Or. en

Módosítás 6
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 e bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– 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,

Or. en
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Módosítás 7
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 f bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a személyek közötti, faji 
vagy etnikai származásra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 
2000/43/EK tanácsi irányelvre (a faji 
egyenlőségről szóló irányelv),
__________________
1aHL L 180., 2000.7.19., 22. o.

Or. en

Módosítás 8
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 g bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 
2000/78/EK tanácsi irányelvre1a (a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmódról szóló irányelv),
__________________
1a HL L 303., 2000.12.2., 16. o.

Or. en

Módosítás 9
Sergey Lagodinsky
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Véleménytervezet
-1 h bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– 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 
rendeletre (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 irányelvre1b,
__________________
1a HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
1b HL L 119., 2016.5.4., 89. o.

Or. en

Módosítás 10
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 i bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– 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,
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Or. en

Módosítás 11
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 j bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a Bizottságnak címzett, 
a robotikára vonatkozó polgári jogi 
szabályokról szóló ajánlásokat tartalmazó, 
2017. február 16-i állásfoglalására1a,
__________________
1a HL C 252., 2018.7.18., 239. o.

Or. en

Módosítás 12
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 k bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 13
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az úgynevezett „mesterséges 



PE653.783v01-00 8/69 AM\1207460HU.docx

HU

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;

Or. en

Módosítás 14
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés (új)
 

Véleménytervezet Módosítás

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;

Or. en

Módosítás 15
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

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;

Or. en

Módosítás 16
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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;

Or. en

Módosítás 17
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel a mesterséges intelligencia 



PE653.783v01-00 10/69 AM\1207460HU.docx

HU

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;

Or. en

Módosítás 18
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
F preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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;

Or. en

Módosítás 19
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
G preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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 
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hatékony védelmét;

Or. en

Módosítás 20
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. 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;

Or. en

Módosítás 21
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. hangsúlyozza, hogy a meglévő 
adatvédelmi jogszabályoknak való 
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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;

Or. en

Módosítás 22
Paul Tang

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint minden etikai 
keretnek törekednie kell az ember 
autonómiájának tiszteletben tartására, a 
károkozás megelőzésére, a tisztességesség 
előmozdítására, valamint a technológiák 
érthetővé tételére vonatkozó elv 
tiszteletben tartására;

1. véleménye szerint a mesterséges 
intelligencia (MI) fejlesztésének, 
telepítésének és használatának, és így 
bármely etikai keretnek teljes mértékben 
tiszteletben kell tartania az alapvető 
jogokat, szabadságokat és értékeket, 
beleértve a magánéletet, a személyes 
adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, amelyet magában foglal az 
uniós adatvédelmi jog, nevezetesen az 
(EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet)1a és a 2002/58/EK európai 
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parlamenti és tanácsi irányelv 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv)1b, amely jelenleg felülvizsgálat 
alatt áll, és az Európai Unió Alapjogi 
Chartája; felszólítja a Bizottságot, hogy 
etikai keretébe foglalja bele az 
átláthatóságra, az érthetővé tételre és a 
mesterségesintelligencia-alkalmazásokba 
történő emberi beavatkozás lehetőségére 
vonatkozó kötelezettséget, és jogalkotási 
javaslataiban gondoskodjon a megfelelő 
felügyeletről, a hatékony szankciókkal 
történő végrehajtásról, a független 
ellenőrzésekről, a specifikus 
stressztesztekről és a fékek és ellensúlyok 
rendszerének megfelelő működéséhez 
szükséges minden egyéb eszközről;
__________________

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 
irányelv 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 23
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint minden etikai 
keretnek törekednie kell az ember 
autonómiájának tiszteletben tartására, a 
károkozás megelőzésére, a tisztességesség 
előmozdítására, valamint a technológiák 
érthetővé tételére vonatkozó elv 
tiszteletben tartására;

1. véleménye szerint minden etikai 
keretnek biztosítania kell az ember 
autonómiájának tiszteletben tartását, 
mindenki számára kell előnyöket 
biztosítania, meg kell előznie a károkat, és 
elő kell mozdítania a tisztességet, az 
egyenlőséget és az átláthatóságot; 
megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciában (MI), a robotikában és a 
kapcsolódó technológiákban rejlő, 
valóban etikus lehetőségek 
elkerülhetetlenül ütközni fognak a 
magánvállalatok és -érdekek 
profitorientáltságával; hangsúlyozza ezért, 
hogy az MI-re, a robotikára és a 
kapcsolódó technológiákra vonatkozó 
etikai keret nem helyettesíti a rájuk 
vonatkozó széles körű és kötelező erejű 
jogi szabályozást; felszólít a mesterséges 
intelligenciára, a robotikára és a 
kapcsolódó technológiákra vonatkozó 
teljes és kötelező jogi szabályozásra 
irányuló európai uniós projekt 
haladéktalan továbbvitelére;

Or. en

Módosítás 24
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
Paul Tang, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint minden etikai 
keretnek törekednie kell az ember 
autonómiájának tiszteletben tartására, a 
károkozás megelőzésére, a tisztességesség 
előmozdítására, valamint a technológiák 
érthetővé tételére vonatkozó elv 
tiszteletben tartására;

1. véleménye szerint különbség van 
az etika és a jog, valamint a 
társadalmainkban betöltött szerepük 
között; a mesterséges intelligencia, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
fejlesztésére, telepítésére és használatára 
vonatkozó etikai elvek keretének ki kell 
egészítenie az Európai Unió Alapjogi 
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Chartáját, és ezáltal törekednie kell az 
emberi méltóság és autonómia tiszteletben 
tartására, a károkozás megelőzésére, a 
tisztesség és az átláthatóság 
előmozdítására, valamint a technológiák 
érthetővé tételére vonatkozó elv 
tiszteletben tartására; és garantálnia kell, 
hogy a technológiák az embereket 
szolgálják, azzal a végső céllal, hogy 
mindenki számára növeljék az emberi 
jólétet;

Or. en

Módosítás 25
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint minden etikai 
keretnek törekednie kell az ember 
autonómiájának tiszteletben tartására, a 
károkozás megelőzésére, a tisztességesség 
előmozdítására, valamint a technológiák 
érthetővé tételére vonatkozó elv 
tiszteletben tartására;

1. véleménye szerint minden etikai és 
jogi keretnek tiszteletben kell tartania és 
meg kell őriznie az ember méltóságát, 
autonómiáját és önrendelkezését, meg kell 
előznie a károkozást, elő kell mozdítania a 
tisztességet, és végre kell hajtania a 
technológiák érthetővé tételére, 
értelmezhetőségére, ellenőrizhetőségére, 
valamint nyomon követhetőségére, 
átláthatóságára és hozzáférhetőségére 
vonatkozó elveket;

Or. en

Módosítás 26
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint minden etikai 1. véleménye szerint minden etikai 
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keretnek törekednie kell az ember 
autonómiájának tiszteletben tartására, a 
károkozás megelőzésére, a tisztességesség 
előmozdítására, valamint a technológiák 
érthetővé tételére vonatkozó elv 
tiszteletben tartására;

keretnek törekednie kell az ember 
autonómiájának tiszteletben tartására, a 
károkozás megelőzésére, a tisztességesség 
és a befogadás előmozdítására – 
különösen a fogyatékossággal élő 
személyek befogadására –, 
megkülönböztetés elleni küzdelemre a 
kisebbségi csoportok esetében is, valamint 
a technológiák érthetővé tételére vonatkozó 
elv tiszteletben tartására;

Or. en

Módosítás 27
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint minden etikai 
keretnek törekednie kell az ember 
autonómiájának tiszteletben tartására, a 
károkozás megelőzésére, a tisztességesség 
előmozdítására, valamint a technológiák 
érthetővé tételére vonatkozó elv 
tiszteletben tartására;

1. véleménye szerint minden etikai 
keretnek maradéktalanul tiszteletben kell 
tartania az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, az uniós jogot és a 
Szerződéseket; tiszteletben kell tartani az 
emberi autonómiát; meg kell előznie a 
károkozást; elő kell mozdítania a 
tisztességet, fel kell számolnia az 
előítéleteket és a hátrányos 
megkülönböztetést; és tiszteletben kell 
tartania az érthetővé tétel elvét;

Or. en

Módosítás 28
Beata Kempa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint minden etikai 
keretnek törekednie kell az ember 

1. véleménye szerint minden etikai 
keretnek törekednie kell az ember 
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autonómiájának tiszteletben tartására, a 
károkozás megelőzésére, a tisztességesség 
előmozdítására, valamint a technológiák 
érthetővé tételére vonatkozó elv 
tiszteletben tartására;

autonómiájának tiszteletben tartására, a 
károkozás megelőzésére, a tisztességesség 
előmozdítására, valamint a technológiák 
érthetővé tételére vonatkozó elv 
tiszteletben tartására; véleménye szerint a 
technológiának szolgálnia kell az 
embereket, nem pedig a helyükbe lépni 
vagy helyettük döntéseket hozni;

Or. pl

Módosítás 29
Andor Deli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint minden etikai 
keretnek törekednie kell az ember 
autonómiájának tiszteletben tartására, a 
károkozás megelőzésére, a tisztességesség 
előmozdítására, valamint a technológiák 
érthetővé tételére vonatkozó elv 
tiszteletben tartására;

1. véleménye szerint minden etikai 
keretnek törekednie kell az ember 
autonómiájának tiszteletben tartására, a 
károkozás megelőzésére, a tisztességesség 
előmozdítására, valamint a 
technológiasemlegességre és a 
technológiák érthetővé tételére vonatkozó 
elv tiszteletben tartására;

Or. en

Módosítás 30
Paul Tang

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 franciabekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– évente – a pénzügyi szektorhoz 
hasonlóan – független ellenőrzéseket kell 
végezni az MI alkalmazására vonatkozóan 
annak vizsgálata érdekében, hogy az 
alkalmazott MI-alkalmazások, valamint a 
fékek és ellensúlyok megfelelnek-e a 
meghatározott kritériumoknak; az 
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ellenőröket független, megfelelő 
rálátással rendelkező hatóságnak kell 
felügyelnie;

Or. en

Módosítás 31
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. 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;

Or. en
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Módosítás 32
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az MI, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
fejlesztését és alkalmazását nem szabad 
kizárólag vagy elsősorban a 
magánszektorra bízni; hangsúlyozza, 
hogy sürgősen mozgósítani kell mind az 
Unió, mind a tagállamok erőforrásait a 
valóban nyilvános, nem jogvédett és etikus 
MI, robotika és a kapcsolódó 
technológiák létrehozása érdekében, szem 
előtt tartva, hogy különösen az MI olyan 
általános célú technológia, amely jelenleg 
és a jövőben még inkább a kritikus 
jelentőségű állami és szociális 
infrastruktúra alapját képezi;

Or. en

Módosítás 33
Paul Tang

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az MI 
előítéletekhez és ezáltal a 
megkülönböztetés különböző formáihoz, 
így a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy 
társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, 
kor vagy szexuális irányultság alapján 
történő megkülönböztetéshez vezethet; 
emlékeztet arra, hogy mindenki jogait 
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biztosítani kell, és hogy a 
megkülönböztetésmentesség elvének a 
Bizottság etikai keretének központi elemét 
kell képeznie;

Or. en

Módosítás 34
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az MI, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
fejlődése kockázatot jelent az emberi 
jogokra, nevezetesen a magánélet 
védelmére, az adatvédelemre, valamint a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságára nézve, és hogy a jövőben 
további, még ismeretlen kockázatokat 
jelenthet; kéri, hogy az MI etikai és jogi 
keretének középpontjában az 
elővigyázatosság elve álljon;

Or. en

Módosítás 35
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza egy 
„alapértelmezésben és tervezésben etikus” 
elvet követő keret kidolgozásának 
fontosságát, amely maradéktalanul 
tiszteletben tartja az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját és a Szerződéseket;

törölve



AM\1207460HU.docx 21/69 PE653.783v01-00

HU

Or. en

Módosítás 36
Clare Daly, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-
Sophie Pelletier, Mick Wallace

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza egy 
„alapértelmezésben és tervezésben etikus” 
elvet követő keret kidolgozásának 
fontosságát, amely maradéktalanul 
tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját és a Szerződéseket;

2. hangsúlyozza egy 
„alapértelmezésben és tervezésben etikus” 
elvet követő keret kidolgozásának 
fontosságát, amely maradéktalanul 
tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját és a Szerződéseket; 
hangsúlyozza, hogy az MI-re vonatkozó 
európai normáknak a digitális etika, az 
emberi méltóság, az alapvető jogok 
tiszteletben tartása, az adatvédelem és a 
biztonság elvén kell alapulniuk; 
hangsúlyozza, hogy fel kell használni az 
EU azon potenciálját, hogy stabil 
infrastruktúrát hozzon létre az 
adatvédelemre vonatkozó szigorú 
előírásokat és az emberi jogokat 
tiszteletben tartó mesterségesintelligencia-
rendszerek számára; hangsúlyozza, hogy 
minden mesterségesintelligencia-rendszer 
kockázati szintjét egyedi 
kockázatértékeléseknek kell 
meghatározniuk átfogó ágazati 
kritériumok helyett; felszólít egy kötelező 
emberi jogi hatásvizsgálat bevezetésére 
valamennyi mesterségesintelligencia-
rendszer tervezése és folyamatos 
fejlesztése során, beleértve a rendszer 
társadalmi hatásainak és kockázatainak 
értékelését, valamint az ilyen kockázatok 
csökkentéséhez szükséges intézkedések 
körvonalazását;

Or. en



PE653.783v01-00 22/69 AM\1207460HU.docx

HU

Módosítás 37
Kris Peeters, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Roberta Metsola, Axel Voss

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza egy 
„alapértelmezésben és tervezésben etikus” 
elvet követő keret kidolgozásának 
fontosságát, amely maradéktalanul 
tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját és a Szerződéseket;

2. hangsúlyozza egy 
„alapértelmezésben és tervezésben etikus” 
elvet követő keret kidolgozásának 
fontosságát, amely maradéktalanul 
tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját és a Szerződéseket; e tekintetben 
egyértelmű és koherens irányítási modellt 
szorgalmaz, amely lehetővé teszi a 
vállalatok számára a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák továbbfejlesztését;

Or. en

Módosítás 38
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza egy 
„alapértelmezésben és tervezésben etikus” 
elvet követő keret kidolgozásának 
fontosságát, amely maradéktalanul 
tiszteletben tartja az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját és a Szerződéseket;

2. hangsúlyozza 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; úgy véli, hogy ez 
összhangban van az uniós jogalkotást 
vezérlő elővigyázatosság elvével;

Or. en

Módosítás 39
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
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Paul Tang, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza egy 
„alapértelmezésben és tervezésben etikus” 
elvet követő keret kidolgozásának 
fontosságát, amely maradéktalanul 
tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját és a Szerződéseket;

2. rámutat az MI-technológiákat 
alkalmazók, valamint a velük 
együttműködők és a tőlük függők közötti 
erőviszonyokban tapasztalható 
aszimmetriára; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza egy „alapértelmezésben és 
tervezésben etikus” elvet követő keret 
kidolgozásának fontosságát, amely 
maradéktalanul tiszteletben tartja az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját és a 
Szerződéseket;

Or. en

Módosítás 40
Axel Voss

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza egy 
„alapértelmezésben és tervezésben etikus” 
elvet követő keret kidolgozásának 
fontosságát, amely maradéktalanul 
tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját és a Szerződéseket;

2. hangsúlyozza egy 
„alapértelmezésben és tervezésben etikus” 
elvet követő keret kidolgozásának 
fontosságát, amely maradéktalanul 
tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját és a Szerződéseket, ugyanakkor 
megfelelő teret biztosít a vállalkozások és 
az innovátorok számára az MI-n alapuló 
új technológiák fejlesztésének 
folytatásához;

Or. en

Módosítás 41
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza egy 
„alapértelmezésben és tervezésben etikus” 
elvet követő keret kidolgozásának 
fontosságát, amely maradéktalanul 
tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját és a Szerződéseket;

2. hangsúlyozza, hogy a polgárok MI-
be vetett bizalma csak egy olyan etikai 
keretre épülhet, amely maradéktalanul 
tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját és a Szerződéseket;

Or. en

Módosítás 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja az Európai Uniót és a 
tagállamokat, hogy etikai 
követelményként mozdítsák elő a 
közvélemény tudatosságát a mesterséges 
intelligencia használatának kockázataival 
és lehetőségeivel kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 43
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós jogi keretet 
iránymutató etikai elvekkel kell 
kiegészíteni; rámutat, hogy ahol korai 
lenne jogi aktus elfogadása, ott puha jogi 
keretet kell alkalmazni;

3. úgy véli, hogy az uniós jogi keretet, 
többek között a fogyasztóvédelmi 
joganyagot, a termékbiztonságra és a 
piacfelügyeletre vonatkozó 
jogszabályokat, valamint a 
megkülönböztetés elleni jogszabályokat 
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naprakésszé kell tenni a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák jelentette kockázatok 
hatékony kezelése érdekében; úgy véli, 
hogy az etikai iránymutatások jó 
kiindulópontot jelentenek, de azoknak 
kötelező erejű jogalkotási eszközökben 
kell tükröződniük annak biztosítása 
érdekében, hogy a vállalkozások 
tisztességesen járjanak el, és 
megvalósuljon az egyének védelmének 
hatékonyan garantálása;

Or. en

Módosítás 44
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
Paul Tang, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós jogi keretet 
iránymutató etikai elvekkel kell 
kiegészíteni; rámutat, hogy ahol korai 
lenne jogi aktus elfogadása, ott puha jogi 
keretet kell alkalmazni;

3. úgy véli, hogy a magánélet és a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
hatályos uniós jogi keret teljes mértékben 
alkalmazandó a mesterséges 
intelligenciára, a robotikára és a 
kapcsolódó technológiákra, azonban 
előnyös lehet, ha szilárd etikai 
iránymutatásokkal egészül ki; rámutat, 
hogy ahol korai lenne jogi aktus 
elfogadása, ott puha jogi keretet kell 
alkalmazni;

Or. en

Módosítás 45
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós jogi keretet 
iránymutató etikai elvekkel kell 
kiegészíteni; rámutat, hogy ahol korai 
lenne jogi aktus elfogadása, ott puha jogi 
keretet kell alkalmazni;

3. úgy véli, lehetséges, hogy az uniós 
jogi keretet iránymutató etikai elvekkel kell 
kiegészíteni;

Or. en

Módosítás 46
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós jogi keretet 
iránymutató etikai elvekkel kell 
kiegészíteni; rámutat, hogy ahol korai 
lenne jogi aktus elfogadása, ott puha jogi 
keretet kell alkalmazni;

3. úgy véli, hogy az uniós jogi 
keretnek rugalmasnak, időtállónak kell 
lennie, és állandóan frissített iránymutató 
etikai elvekkel kell kiegészülnie; rámutat, 
hogy ahol korai lenne jogi aktus 
elfogadása, ott puha jogi keretet kell 
alkalmazni;

Or. en

Módosítás 47
Andor Deli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy az uniós jogi keretet 
iránymutató etikai elvekkel kell 
kiegészíteni; rámutat, hogy ahol korai 
lenne jogi aktus elfogadása, ott puha jogi 
keretet kell alkalmazni;

3. úgy véli, hogy az uniós jogi keretet 
felül kell vizsgálni és iránymutató etikai 
elvekkel kell kiegészíteni; rámutat, hogy 
ahol korai lenne jogi aktus elfogadása, ott 
puha jogi keretet kell alkalmazni;

Or. en
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Módosítás 48
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az MI-
rendszerek átláthatóságának hiánya 
megnehezíti az esetleges jogsértések, 
köztük az alapvető jogokat védő jogi 
rendelkezések azonosítását és 
bizonyítását; úgy véli, hogy sürgősen meg 
kell vizsgálni, hogy az uniós emberi jogi 
keretek és az azokból eredő 
kötelezettségek hogyan tudják megvédeni 
a polgárokat a mesterséges intelligencia, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
széles körű használatával összefüggésben; 
hangsúlyozza, hogy fel kell mérni, hogy 
szükség lesz-e az EU emberi jogi 
keretének frissítésére annak érdekében, 
hogy meg tudjon felelni az ezen összetett 
és kialakulóban lévő technológiák által a 
jogok tekintetében támasztott 
kihívásoknak;

Or. en

Módosítás 49
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. 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 
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jogokra és az adatvédelemre vonatkozóan, 
amely maximalizálja az MI-vel 
kapcsolatos technológiákban rejlő 
lehetőségeket és minimalizálja azok 
kockázatait;

Or. en

Módosítás 50
Kris Peeters, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Roberta Metsola, Axel Voss

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
fontolja meg az MI-technológia jelölésére 
szolgáló kritériumok és mutatók keretének 
kidolgozását, amelyben a fejlesztők 
önkéntesen részt vehetnek az érthetőség, 
az átláthatóság és az elszámoltathatóság 
előmozdítása, valamint a fejlesztők 
további óvintézkedésekre való ösztönzése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 51
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy értékelni kell, 
hogy a hatályos uniós szabályok, 
különösen az adatvédelmi szabályok 
hogyan alkalmazandók az MI-re, és 
hogyan biztosítható e szabályok megfelelő 
végrehajtása ezen a területen; felszólítja a 
Bizottságot, a tagállamokat és az 
adatvédelmi hatóságokat, hogy tárják fel 
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és minden lehetséges intézkedéssel 
szorítsák a minimumra az algoritmusos 
diszkriminációt és torzulásokat, és 
dolgozzanak ki olyan szigorú és közös 
etikai keretet a személyes adatok 
feldolgozásának átláthatósága és az 
automatizált döntéshozatal tekintetében, 
amely irányadó lehet az 
adatfelhasználásra és az uniós jog 
folyamatos alkalmazására nézve;

Or. en

Módosítás 52
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. 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;

Or. en

Módosítás 53
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák fejlesztése során az 
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adatfeldolgozás különböző szakaszaiban 
alkalmazott osztályozások, értékelések és 
előrejelzések során használt adatkészletek 
és algoritmikus rendszerek nemcsak az 
egyének alapvető jogainak megsértését 
eredményezhetik, hanem a hasonló 
jellemzőkkel rendelkező személyek 
csoportjainak megkülönböztetett kezelését 
és közvetett hátrányos megkülönböztetését 
is; felszólít az MI-re vonatkozó 
politikának és a következményeknek a 
szigorú vizsgálatára, beleértve az MI 
osztályozási gyakorlatainak és 
sérüléseinek fokozott figyelembevételét; 
hangsúlyozza, hogy az etikus MI-hez, a 
robotikához és a kapcsolódó 
technológiákhoz olyan nem műszaki 
szakterületekre van szükség, amelyek 
hagyományosan ilyen kérdéseket 
vizsgálnak, beleértve a tudományos és 
technológiai tanulmányokat, a kritikai faji 
tanulmányokat, a fogyatékossággal 
foglalkozó tanulmányokat és a társadalmi 
kontextushoz igazított egyéb 
tudományágakat, beleértve a különbségek 
felépítését, a besorolással kapcsolatos 
munkát és annak következményeit; 
hangsúlyozza ezért, hogy szisztematikusan 
és azonnal be kell fektetni e 
tudományágaknak az MI-vel kapcsolatos 
tanulmányokba és kutatásokba való 
integrálásába minden szinten;

Or. en

Módosítás 54
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. megjegyzi, hogy az MI, a robotika 
és a kapcsolódó technológiák területe 
feltűnően homogén és hiányzik belőle a 
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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;

Or. en

Módosítás 55
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a határokon 
átnyúló hatékony együttműködés és etikai 
normák csak akkor életképesek, ha 
valamennyi szereplő igyekszik az emberi 
cselekvőképesség és ellenőrzés 
biztosítására, valamint tiszteletben tartja a 
magánélet és az adatvédelem, az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság 
elismert elveit;

4. véleménye szerint a határokon 
átnyúló hatékony együttműködés és etikai 
normák csak akkor életképesek, ha 
valamennyi szereplő igyekszik az emberi 
cselekvőképesség és ellenőrzés 
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 – , az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság elismert elveit;

Or. en

Módosítás 56
Kris Peeters

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a határokon 
átnyúló hatékony együttműködés és etikai 
normák csak akkor életképesek, ha 

4. véleménye szerint a határokon 
átnyúló hatékony együttműködés és etikai 
normák csak akkor életképesek, ha 
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valamennyi szereplő igyekszik az emberi 
cselekvőképesség és ellenőrzés 
biztosítására, valamint tiszteletben tartja a 
magánélet és az adatvédelem, az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság 
elismert elveit;

valamennyi szereplő elkötelezett az emberi 
cselekvőképesség és ellenőrzés, a műszaki 
stabilitás és biztonság, a magánélet és az 
adatkormányzás, az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség, a szociális és 
környezeti jólét és az elszámoltathatóság 
biztosítása iránt;

Or. en

Módosítás 57
Andor Deli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a határokon 
átnyúló hatékony együttműködés és etikai 
normák csak akkor életképesek, ha 
valamennyi szereplő igyekszik az emberi 
cselekvőképesség és ellenőrzés 
biztosítására, valamint tiszteletben tartja a 
magánélet és az adatvédelem, az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság 
elismert elveit;

4. véleménye szerint a határokon 
átnyúló hatékony együttműködés és etikai 
normák csak akkor életképesek, ha 
valamennyi szereplő igyekszik az emberi 
cselekvőképesség és ellenőrzés 
biztosítására, valamint tiszteletben tartja a 
magánélet és az adatvédelem, az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság és a 
jogbiztonság elismert elveit;

Or. en

Módosítás 58
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a határokon 
átnyúló hatékony együttműködés és etikai 
normák csak akkor életképesek, ha 
valamennyi szereplő igyekszik az emberi 
cselekvőképesség és ellenőrzés 
biztosítására, valamint tiszteletben tartja a 
magánélet és az adatvédelem, az 

4. véleménye szerint a hatékony 
együttműködés és etikai normák csak 
akkor életképesek, ha valamennyi szereplő 
igyekszik az emberi cselekvőképesség, az 
ellenőrzés, az értelmezés és a bármikor 
elvégezhető ellenőrzés biztosítására, 
valamint tiszteletben tartja az elismert 



AM\1207460HU.docx 33/69 PE653.783v01-00

HU

átláthatóság és az elszámoltathatóság 
elismert elveit;

uniós jogi és etikai elveket;

Or. en

Módosítás 59
Kris Peeters, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Roberta Metsola, Axel Voss

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. figyelmeztet arra, hogy a 
mesterséges intelligencián alapuló 
alkalmazások esetleges elfogultsága 
automatizált megkülönböztetéshez 
vezethet, amelyet a tervezési és 
alkalmazási szabályokkal el kell kerülni;

Or. en

Módosítás 60
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhív horizontális megközelítésre, 
beleértve – az MI alkalmazására képes 
valamennyi területen érvényesítendő – 
technológiasemleges normákat; felhívja az 
Uniót, hogy a legjobb gyakorlatok 
kialakítása érdekében mozdítsa elő az 
erőteljes és átlátható együttműködést és 
tudásmegosztást a magán- és a közszféra 
között;

5. felhív horizontális megközelítésre, 
beleértve – az MI alkalmazására képes 
valamennyi területen érvényesítendő – 
technológiasemleges normákat; felhívja az 
Uniót, hogy mozdítsa elő azt a vitát, amely 
arról szól, hogy a magán- és a közszféra 
hogyan tudna a legjobban együttműködni 
és megosztani az ismereteket a bevált 
gyakorlatok kialakítása érdekében; 
emlékeztet arra, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák nem 
léteznének a polgároktól és nyilvános 
forrásokból gyűjtött adatokat tartalmazó 
képzési adathalmazok nélkül, és felszólítja 
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az Uniót, hogy sürgősen tárja fel a 
magánkézben lévő adathalmazok 
nyilvánosan és szabadon hozzáférhetővé 
tételére szolgáló mechanizmusokat, az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályok 
sérelme nélkül;

Or. en

Módosítás 61
Kris Peeters, Roberta Metsola, Axel Voss

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhív horizontális megközelítésre, 
beleértve – az MI alkalmazására képes 
valamennyi területen érvényesítendő – 
technológiasemleges normákat; felhívja az 
Uniót, hogy a legjobb gyakorlatok 
kialakítása érdekében mozdítsa elő az 
erőteljes és átlátható együttműködést és 
tudásmegosztást a magán- és a közszféra 
között;

5. felhív horizontális és jövőorientált 
megközelítésre, beleértve – az MI 
alkalmazására képes valamennyi területen 
érvényesítendő – technológiasemleges 
normákat, adott esetben ágazatspecifikus 
szabványokkal kiegészített vertikális 
megközelítéssel egészítve ki; határozottan 
úgy véli, hogy etikai keretet kell 
alkalmazni mindenkire, aki 
mesterségesintelligencia-alkalmazásokat 
kíván fejleszteni vagy működtetni az EU-
ban; a széttöredezettség elkerülése 
érdekében az egész EU-ra kiterjedő, 
kötelező érvényű megközelítést részesít 
előnyben; felhívja az Uniót, hogy a legjobb 
gyakorlatok kialakítása érdekében 
mozdítsa elő az erőteljes és átlátható 
együttműködést és tudásmegosztást a 
magán- és a közszféra között;

Or. en

Módosítás 62
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felhív horizontális megközelítésre, 
beleértve – az MI alkalmazására képes 
valamennyi területen érvényesítendő – 
technológiasemleges normákat; felhívja az 
Uniót, hogy a legjobb gyakorlatok 
kialakítása érdekében mozdítsa elő az 
erőteljes és átlátható együttműködést és 
tudásmegosztást a magán- és a közszféra 
között;

5. felhív horizontális megközelítésre, 
beleértve – az MI alkalmazására képes 
valamennyi területen érvényesítendő – 
technológiasemleges normákat; felhívja az 
Uniót, hogy mozdítsa elő az erőteljes és 
átlátható együttműködést és 
tudásmegosztást a magán- és a közszféra 
szereplői között, többek között a kutatás-
fejlesztés terén, a civil társadalomban és 
az egyéni szakértők között, valamint 
ösztönözze a legjobb gyakorlatok 
kialakítását és megosztását, nevezetesen 
az adatkészletek torzítása 
megszüntetésének, valamint a mesterséges 
intelligenciával és az automatizált 
döntéshozatali rendszerekkel kapcsolatos 
megkülönböztetés elleni küzdelemnek a 
megkönnyítésére;

Or. en

Módosítás 63
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhív horizontális megközelítésre, 
beleértve – az MI alkalmazására képes 
valamennyi területen érvényesítendő – 
technológiasemleges normákat; felhívja az 
Uniót, hogy a legjobb gyakorlatok 
kialakítása érdekében mozdítsa elő az 
erőteljes és átlátható együttműködést és 
tudásmegosztást a magán- és a közszféra 
között;

5. felhív kockázatalapú, differenciált 
megközelítésre a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák szabályozása terén, beleértve 
a magas kockázatú technológiákra és az 
olyan ágazatokra vonatkozó 
technológiasemleges etikai normákat, 
amelyekben a mesterséges intelligencia 
használata veszélyeztetheti az alapvető 
jogokat és szabadságokat; felhívja az 
Uniót, hogy a legjobb gyakorlatok 
kialakítása és a mesterséges intelligencia 
magas kockázatú alkalmazásainak 
folyamatos azonosítása érdekében 
mozdítsa elő az együttműködést és a 
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tudásmegosztást a magán- és a közszféra 
között;

Or. en

Módosítás 64
Axel Voss

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhív horizontális megközelítésre, 
beleértve – az MI alkalmazására képes 
valamennyi területen érvényesítendő – 
technológiasemleges normákat; felhívja az 
Uniót, hogy a legjobb gyakorlatok 
kialakítása érdekében mozdítsa elő az 
erőteljes és átlátható együttműködést és 
tudásmegosztást a magán- és a közszféra 
között;

5. felhív horizontális és jövőorientált 
megközelítésre, beleértve – az MI 
alkalmazására képes valamennyi területen 
érvényesítendő – technológiasemleges 
normákat; felhívja az Uniót, hogy a legjobb 
gyakorlatok kialakítása érdekében 
mozdítsa elő az erőteljes és átlátható 
együttműködést és tudásmegosztást a 
magán- és a közszféra között;

Or. en

Módosítás 65
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhív kötelező érvényű szabályok 
létrehozására a vállalatok számára az 
átláthatósági jelentések közzétételére 
vonatkozóan, beleértve a felhasznált 
adatkészletek létezését, funkcionalitását, 
folyamatát, a rájuk vonatkozó fő 
kritériumokat, a mögöttük meghúzódó 
logikát, és az algoritmikus rendszerek 
lehetséges kimenetelét, valamint a 
mesterséges intelligenciával és az 
automatizált döntéshozatali rendszerekkel 
kapcsolatos megkülönböztetés időben, 
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pártatlanul, könnyen olvashatóan és 
hozzáférhető módon történő 
azonosítására, megelőzésére és 
enyhítésére irányuló erőfeszítéseket;

Or. en

Módosítás 66
Katarina Barley, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, Petar Vitanov, 
Miriam Dalli, Elena Yoncheva

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. szorgalmazza egy mesterséges 
intelligenciával foglalkozó európai 
ügynökség létrehozását, amely biztosítja 
az mesterséges intelligenciára vonatkozó 
szabványok és szabályozások európai 
koordinációját; ez a központi ügynökség 
közös kritériumokat dolgoz ki az európai 
etikai megfelelőségi tanúsítványra 
vonatkozóan, amely figyelembe veszi az 
algoritmikus folyamatokhoz felhasznált 
adatokat is;

Or. en

Módosítás 67
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. javasolja, hogy – figyelembe véve a 
számos mesterségesintelligencia-
rendszerrel járó súlyos alapjogi 
következményeket – valamennyi 
potenciálisan magas és közepes kockázatú 
rendszernek – és különösen azoknak, 
amelyek potenciálisan érzékeny 
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környezetben működnek – kötelező 
előzetes emberi jogi hatás- és 
kockázatértékelésen kell átesnie, amely 
magában foglalja a rendszer kollektív, 
társadalmi és intézményi kormányzással 
kapcsolatos hatásainak értékelését, és 
megfelelő lépéseket határoz meg az 
enyhítésre; e kockázatalapú 
megközelítésnek a jogbiztonság 
megteremtése érdekében átlátható 
szabályokat kell követnie;

Or. en

Módosítás 68
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
Petar Vitanov, Elena Yoncheva

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. támogatja az önkéntes alapú 
vállalati digitális felelősségvállalást; az 
EU-nak támogatnia kell azokat a 
vállalatokat, amelyek saját választásuk 
szerint etikusan használják a digitális 
technológiákat és a mesterséges 
intelligenciát társaságaikon belül; az EU-
nak ösztönöznie kell a vállalatokat a 
proaktív fellépésre, oly módon, hogy 
platformot hoz létre a vállalatok számára, 
ahol megoszthatják az etikus 
digitalizációval kapcsolatos 
tapasztalataikat, valamint koordinálják a 
részt vevő vállalatok intézkedéseit és 
stratégiáit;

Or. en

Módosítás 69
Sergey Lagodinsky
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Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciára vonatkozó jövőbeli 
szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő, előzetes emberi jogi 
hatásértékeléseken meghatározott 
lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve a mesterséges intelligencián alapuló 
rendszer sajátos felhasználási 
körülményeit, valamint a döntéshozatal 
átláthatóságának feltételezett nehézségét; 
a jogi kötelezettségeket az azonosított 
kockázati szinttel fokozatosan növelni 
kell; a legalacsonyabb kockázati 
kategóriában nem szabad további jogi 
kötelezettségeket előírni a jelenleg 
hatályosakon túl; azok az algoritmikus 
rendszerek, amelyek vagyoni vagy nem 
vagyoni kárt okozhatnak az egyénnek, 
megsértik a jogait és szabadságait, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy – többek között 
automatizált megkülönböztetés révén – 
negatívan érintik a társadalomban való 
részvételüket, nem tekinthetők a 
legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; elismeri, hogy egyes 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
esetében az elfogultság mérséklését célzó 
biztosítékok nem lesznek elégségesek, és 
hogy bizonyos rendszerek bizonyos 
célokra történő telepítése szükségszerűen 
állandósítja és súlyosbítja a meglévő 
egyenlőtlenségeket, ami veszélyezteti a 
marginalizált csoportok alapvető jogait; 
úgy véli, hogy az ilyen rendszereket be kell 
tiltani;

Or. en
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Módosítás 70
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a felhasznált 
kockázatelemzési dokumentáció, 
szoftverdokumentáció, algoritmusok és 
adatkészletek teljes mértékben elérhetőek 
legyenek független elemzés céljából; e 
tekintetben hangsúlyozza a jogszerű 
visszafejtés fontosságát;

Or. en

Módosítás 71
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felhív a fejlesztők és a bevezetők 
számára annak előírására, hogy egy 
köteles példány letétbe helyezése révén 
gondoskodjanak a felhasználási és 
tervezési utasításokra vonatkozó megfelelő 
dokumentáció könnyű 
hozzáférhetőségéről, beleértve a 
forráskódot, a fejlesztési eszközöket és a 
rendszer által használt adatokat, 
amennyiben a kockázatértékelés 
szükségesnek mutatja az alapvető jogok és 
érdekek védelmét; javasolja, hogy a 
létfontosságú és fejlett orvosi 
berendezések esetében független, 
megbízható szervezetek maguk végezzék 
az olyan szolgáltatások nyújtásához 
szükséges tevékenységeket, például az 
ezen berendezéseket hordozó személyek 
számára, mint a karbantartás, a javítás és 
a fejlesztés, beleértve a szoftverfrissítést, 
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különösen abban az esetben, ha ezeket a 
szolgáltatásokat már nem az eredeti 
szállító végzi, az emberi méltóság, az 
autonómia és az egyén önrendelkezésének 
megőrzése érdekében;

Or. en

Módosítás 72
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
összekapcsolt MI- és robotikai hálózatok 
védelmének ki kell küszöbölnie a 
biztonsági réseket, a kibertámadásokat és 
a személyes adatokkal való visszaéléseket;

6. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák fejlesztésének a 
legkorszerűbb, beépített biztonsági 
megközelítést kell követnie a biztonság 
megsértésével, a kibertámadásokkal és a 
személyes adatokkal való visszaéléssel 
szembeni sebezhetőség minimalizálása 
érdekében; kiemeli, hogy e tekintetben 
fontos szerepet játszanak a kellő időben 
történő biztonsági javítások és 
szoftverfrissítések; ajánlja hogy 
amennyiben az eredeti beszállító már nem 
nyújt frissítéseket, és amennyiben a 
kockázatértékelés azt indokolja, a 
beszállítók számára elő kell írni, hogy egy 
köteles példány letétbe helyezése révén 
gondoskodjanak a felhasználási és 
tervezési utasításokra vonatkozó megfelelő 
dokumentáció könnyű 
hozzáférhetőségéről, beleértve a 
forráskódot, a fejlesztési eszközöket és a 
rendszer által használt adatokat;

Or. en

Módosítás 73
Roberta Metsola, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
összekapcsolt MI- és robotikai hálózatok 
védelmének ki kell küszöbölnie a 
biztonsági réseket, a kibertámadásokat és a 
személyes adatokkal való visszaéléseket;

6. hangsúlyozza, hogy az 
összekapcsolt MI- és robotikai hálózatok 
védelmének ki kell küszöbölnie a 
biztonsági réseket, 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 e technológiák 
végfelhasználóival;

Or. en

Módosítás 74
Beata Kempa

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
összekapcsolt MI- és robotikai hálózatok 
védelmének ki kell küszöbölnie a 
biztonsági réseket, a kibertámadásokat és a 
személyes adatokkal való visszaéléseket;

6. hangsúlyozza, hogy az 
összekapcsolt MI- és robotikai hálózatok 
védelmének ki kell küszöbölnie a 
biztonsági réseket, a kibertámadásokat és a 
személyes adatokkal való visszaéléseket; 
hangsúlyozza, hogy a MI- és kapcsolódó 
technológiákat mindig emberi felügyelet 
mellett kell alkalmazni;

Or. pl

Módosítás 75
Kris Peeters, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Roberta Metsola, Axel Voss

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
összekapcsolt MI- és robotikai hálózatok 
védelmének ki kell küszöbölnie a 
biztonsági réseket, a kibertámadásokat és a 
személyes adatokkal való visszaéléseket;

6. hangsúlyozza, hogy az 
összekapcsolt MI- és robotikai hálózatok 
védelmének ki kell küszöbölnie a 
biztonsági réseket, az adatok 
kiszivárogtatását, az adatmérgezést, a 
kibertámadásokat és a személyes adatokkal 
való visszaéléseket; úgy véli, hogy ehhez 
szorosabb együttműködésre lesz szükség a 
nemzeti és az uniós hatóságok között;

Or. en

Módosítás 76
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
Petar Vitanov, Miriam Dalli, Elena Yoncheva

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
összekapcsolt MI- és robotikai hálózatok 
védelmének ki kell küszöbölnie a 
biztonsági réseket, a kibertámadásokat és 
a személyes adatokkal való visszaéléseket;

6. hangsúlyozza, hogy fontos az 
összekapcsolt MI- és robotikai hálózatok 
védelme, és erőteljes intézkedéseket kell 
hozni a biztonsági rések, a 
kibertámadások és a személyes adatokkal 
való visszaélések megelőzésére;

Or. en

Módosítás 77
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az 
összekapcsolt MI- és robotikai hálózatok 
védelmének ki kell küszöbölnie a 
biztonsági réseket, a kibertámadásokat és a 

6. hangsúlyozza, hogy az MI- és 
robotikai hálózatok fejlesztésének ki kell 
küszöbölnie a biztonsági réseket, a 
kibertámadásokat és a személyes adatokkal 
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személyes adatokkal való visszaéléseket; való visszaéléseket;

Or. en

Módosítás 78
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, 
Paul Tang, Petar Vitanov, Elena Yoncheva

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólít a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák átfogó kockázatértékelésére 
az általános adatvédelmi rendelet 35. 
cikkében (az (EU) 2016/680 irányelv 27. 
cikke és az (EU) 2018/1725 rendelet 39. 
cikke) előírt hatásvizsgálat mellett; minél 
nagyobb hatást gyakorol egy algoritmus, 
annál nagyobb mértékű átláthatóságra, 
ellenőrizhetőségre, elszámoltathatóságra 
és szabályozásra van szükség; 
amennyiben egy algoritmikus döntés az 
alapvető jogok korlátozásához vezet, 
nagyon megbízható értékelésre van 
szükség; a rendkívül kritikus területeken – 
ahol az egészség, a szabadság vagy az 
emberi autonómia közvetlen veszélyben 
van – meg kell tiltani mesterséges 
intelligencia alkalmazását;

Or. en

Módosítás 79
Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. e tekintetben tudomásul veszi az 
ENISA-ról szóló 2019/881/EK európai 
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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;

Or. en

Módosítás 80
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. 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.

Or. en

Módosítás 81
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. megállapítja, hogy gyors ütemben 
nő a mesterséges intelligencia, a robotika 
és a kapcsolódó technológiák 
fejlesztéséből, bevezetéséből és 
használatából származó adatok előállítása 
és használata, ami még inkább megerősíti, 
hogy az uniós joggal összhangban 
tiszteletben kell tartani és érvényre kell 
juttatni a polgárok magánélethez való 
jogát és védeni kell a személyes adatokat;

Or. en

Módosítás 82
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. 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 
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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;

Or. en

Módosítás 83
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy az Európai Unió 
valamennyi ügynöksége számára 
biztosítson olyan szabályozási keretet a 
mesterségesintelligencia-technológia 
használatához, amely lehetővé teszi 
számukra, hogy a polgárok védelme 
érdekében szilárd és hatékony 
együttműködést folytassanak a köz- és a 
magánszektorral a biztonság megsértése 
és személyes adatokkal való visszaélés 
esetén.

Or. en

Módosítás 84
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. emlékezteti az adatfeldolgozást és 
mesterséges intelligenciát alkalmazó 
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valamennyi bűnüldözési szereplőt, hogy az 
(EU) 2016/680 irányelv szabályozza a 
személyes adatok tagállamok általi 
bűnüldözési célú kezelését; az irányelv 
előírja, hogy a személyes adatok 
bűnüldözési célú gyűjtésének és 
kezelésének az adatok további kezelésének 
célja szempontjából mindig megfelelőnek, 
relevánsnak és nem túlzott mértékűnek 
kell lennie; kimondja, hogy ezen adatok 
gyűjtésének célját és szükségességét 
egyértelműen bizonyítani kell; 
megállapítja, hogy hogy tilos olyan, 
kizárólag automatizált adatkezelésen – 
többek között profilalkotáson – alapuló 
döntést hozni, amely az érintettre nézve 
hátrányos joghatással jár vagy őt jelentős 
mértékben érinti, kivéve, ha azt az 
adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós 
vagy tagállami jogszabály teszi lehetővé, 
amely az érintettek jogaira és 
szabadságaira vonatkozó megfelelő 
biztosítékokról is rendelkezik, ideértve 
legalább az érintett jogát arra, hogy az 
adatkezelők részéről való emberi 
beavatkozást kérjen; felhívja a 
Bizottságot, az Európai Adatvédelmi 
Testületet és más független felügyeleti 
hatóságokat, hogy tegyenek közzé 
iránymutatásokat, ajánlásokat és legjobb 
gyakorlatokat a profilalkotáson és a nagy 
adathalmazok bűnüldözési célú 
felhasználásán alapuló döntésekre 
vonatkozó kritériumok és feltételek 
további meghatározása érdekében;

Or. en

Módosítás 85
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6d. hangsúlyozza az (EU) 2016/680 
irányelvnek való megfelelés fontosságát 
az etikai aggályokat figyelembe vevő 
előzetes hatásvizsgálatok és ellenőrzések 
elvégzése tekintetében az adatok 
teljességének, pontosságának és 
minőségének értékelése érdekében, 
valamint annak biztosítására, hogy a 
döntések által célzott egyének és/vagy a 
döntéshozatali folyamatban részt vevő 
szereplők megérthessék és 
megkérdőjelezhessék az adatgyűjtést és az 
elemzést, a mintázatokat és az 
összefüggéseket, és megelőzhessék az 
egyének adott csoportját érintő esetleges 
káros hatásokat;

Or. en

Módosítás 86
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. javasolja, hogy a Bizottság 
bizonyítsa, hogy egyértelműen 
felülvizsgálta, értékelte és kiigazította a 
mesterséges intelligenciára 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;

Or. en



PE653.783v01-00 50/69 AM\1207460HU.docx

HU

Módosítás 87
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén növelheti a 
közbiztonságot és a biztonságot; 
hangsúlyozza, hogy használatuk során 
tiszteletben kell tartani az arányosság és a 
szükségesség elveit;

7. kiemeli, hogy a mesterséges 
intelligencia, az automatizált 
döntéshozatal és a kapcsolódó 
technológiák tömeges megfigyelés 
céljából, többek között biometrikus 
technológiák révén, köz- és 
magánszereplők által nyilvános helyeken 
történő használata összeegyeztethetetlen a 
hatályos uniós joggal és az alapvető 
jogokkal; felhívja a Bizottságot, a többi 
uniós intézményt és a tagállamokat, hogy 
tiltsák be ezeket a jogszabályokban és a 
gyakorlatban; felhívja továbbá a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
mesterséges intelligencia kizárólag az 
alapvető közjavakhoz vagy 
szolgáltatásokhoz – például a 
társadalombiztosításhoz, a 
rendfenntartáshoz és a migráció 
ellenőrzéséhez – való hozzáférésnek vagy 
azok biztosításának meghatározása 
céljából való használatának tilalmára; 
javasolja továbbá, hogy tiltsák be a 
mesterséges intelligencia olyan 
felhasználását, amely az alapvető 
szolgáltatások nyújtása során az érzelmek, 
hangulat, viselkedés és egyéb érzékeny 
identitási jellemzők – például etnikai 
hovatartozás vagy fogyatékosság – 
azonosítására, elemzésére és értékelésére 
irányul; felszólít továbbá arra, hogy 
tegyenek javaslatot a halált okozó 
autonóm fegyverrendszerek és a 
mesterséges intelligencia más, halált 
okozó erőszak célpontjainak azonosítását 
célzó – például a jogszabályok és a 
bevándorlási jogszabályok végrehajtását 
szolgáló – felhasználásának betiltására; 
javasolja továbbá, hogy tiltsák meg a 
lakosok általános célú pontozását, 
beleértve a tömeges polgári pontozást is; 
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megjegyzi, hogy a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén használt 
automatizált döntéshozatali rendszereket 
az uniós joggal összhangban kell 
alkalmazni, kellően figyelembe véve az 
emberi jogokat és méltóságot, az egyén 
autonómiáját és önrendelkezését, 
valamint a Chartában foglalt alapvető 
jogokat; kiemeli, hogy az ilyen 
rendszerekre vonatkozó kritériumokat és 
korlátozásokat bírósági felülvizsgálatnak 
kell alávetni, valamint demokratikus 
felügyelet és a civil társadalom 
bevonásával folytatott vita tárgyát kell 
képezniük; hangsúlyozza, hogy az állami 
hatóságok által a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térségben hozott döntéseket, 
például óvadék meghatározását vagy 
próbára bocsátást, a börtönből 
világjárvány idején való szabadlábra 
helyezést, a határ átlépésének 
engedélyezését, a menedékjog vagy 
nemzetközi védelem megszerzését vagy a 
bíróság előtti meghallgatást soha nem 
szabad automatizált döntéshozatali 
rendszerek révén meghozni, hanem 
mindig magukban kell foglalniuk egy 
ember érdemi értékelését és ítéletét, a 
felelősség megállapítása tekintetében is;

Or. en

Módosítás 88
Kris Peeters

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén növelheti a 
közbiztonságot és a biztonságot; 
hangsúlyozza, hogy használatuk során 
tiszteletben kell tartani az arányosság és a 

7. megjegyzi, hogy az MI, a robotika 
és a kapcsolódó technológiák a bűnüldözés 
és a határellenőrzés területén növelhetik a 
közbiztonságot és a biztonságot, ám 
jelentős etikai kockázatokat is hordoznak, 
amelyet megfelelően kezelni kell; 



PE653.783v01-00 52/69 AM\1207460HU.docx

HU

szükségesség elveit; hangsúlyozza ezért, hogy használatuk 
során tiszteletben kell tartani az arányosság 
és a szükségesség elveit, valamint 
garantálni kell az alapvető jogok 
tiszteletben tartását; támogatja a 
maximális átláthatóságra irányuló 
célkitűzést, mind az egyes alkalmazások 
kockázatértékelése, mind pedig a 
mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák használatának 
általános áttekintése tekintetében a 
bűnüldözés és a határellenőrzés területén; 
úgy véli, hogy az uniós ügynökségeket – 
különösen a bel- és igazságügy területén – 
megfelelő finanszírozásban kell 
részesíteni az ilyen intézkedések 
hatékonyságának kutatásához, és el kell 
látni a legújabb technológiákkal;

Or. en

Módosítás 89
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén növelheti a 
közbiztonságot és a biztonságot; 
hangsúlyozza, hogy használatuk során 
tiszteletben kell tartani az arányosság és a 
szükségesség elveit;

7. úgy véli, hogy a mesterséges 
intelligencia bizonyos felhasználási 
módjai önmagukban sem tekinthetők 
etikusnak, és hogy vannak olyan 
területek, ahol semmilyen jogi és etikai 
keret nem zárná ki az alapvető jogok 
megsértésének kockázatát; emlékeztet 
arra, hogy a mesterséges intelligencia, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
alkalmazása a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén rendkívül súlyos 
kockázatot jelent az alapvető jogokra 
nézve; felszólít a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák használatának teljes körű 
betiltására ezen a területen; felszólít 
továbbá arra, hogy tiltsák be arcfelismerő 
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technológia használatát a közterületeken, 
és tiltsák meg a hatásfelismerő 
mesterséges intelligencia alkalmazását 
minden színtéren;

Or. en

Módosítás 90
Roberta Metsola, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Kris Peeters, Axel 
Voss

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén növelheti a 
közbiztonságot és a biztonságot; 
hangsúlyozza, hogy használatuk során 
tiszteletben kell tartani az arányosság és a 
szükségesség elveit;

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén növelheti a 
közbiztonságot és a biztonságot; 
hangsúlyozza, hogy használatuk során 
tiszteletben kell tartani az arányosság és a 
szükségesség elveit; úgy véli, hogy 
lehetővé kell tenni, hogy a bel- és 
igazságügy területén működő uniós 
ügynökségek fel legyenek szerelve a 
legújabb mesterségesintelligencia- és 
robottechnológiákkal, különösen 
bűnüldözés és határellenőrzés céljából, és 
hogy ezt figyelembe kell venni a bel- és 
igazságügyi ügynökségek éves 
költségvetésében a következő többéves 
pénzügyi keret (2021–2027) során;

Or. en

Módosítás 91
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
Petar Vitanov, Miriam Dalli, Elena Yoncheva

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén növelheti a 
közbiztonságot és a biztonságot; 
hangsúlyozza, hogy használatuk során 
tiszteletben kell tartani az arányosság és a 
szükségesség elveit;

7. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciát és a robottechnológiát egyre 
gyakrabban használják a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén, ami gyakran 
hátrányosan érinti az egyének 
magánélethez, adatvédelemhez és 
megkülönböztetésmentességhez való 
jogát; hangsúlyozza, hogy e technológiák 
bevezetése és használata során tiszteletben 
kell tartani az arányosság és a 
szükségesség elvét, az Alapjogi Chartát, 
különösen az adatvédelemhez, a 
magánélethez és a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot, 
valamint a vonatkozó másodlagos uniós 
jogot, például az uniós adatvédelmi 
szabályokat;

Or. en

Módosítás 92
Beata Kempa

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén növelheti a 
közbiztonságot és a biztonságot; 
hangsúlyozza, hogy használatuk során 
tiszteletben kell tartani az arányosság és a 
szükségesség elveit;

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén növelheti a 
közbiztonságot és a biztonságot; 
hangsúlyozza, hogy használatuk során 
tiszteletben kell tartani az arányosság és a 
szükségesség elveit; hangsúlyozza, hogy a 
MI-nek sosem szabad felváltania az 
embereket az ítélethozatal során, és csak 
elemzés és bizonyítékgyűjtés céljából 
szabad használni azt az 
igazságszolgáltatási rendszerben;

Or. pl
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Módosítás 93
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén növelheti a 
közbiztonságot és a biztonságot; 
hangsúlyozza, hogy használatuk során 
tiszteletben kell tartani az arányosság és a 
szükségesség elveit;

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén növelheti a 
közbiztonságot és a biztonságot, ám ehhez 
átfogó és szigorú, nyilvánosság általi 
ellenőrzésre van szükség; hangsúlyozza, 
hogy használatuk során tiszteletben kell 
tartani az arányosság és a szükségesség 
elveit;

Or. en

Módosítás 94
Yana Toom

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a bűnüldözés és a 
határellenőrzés területén növelheti a 
közbiztonságot és a biztonságot; 
hangsúlyozza, hogy használatuk során 
tiszteletben kell tartani az arányosság és a 
szükségesség elveit;

7. megjegyzi, hogy az MI- és a 
robottechnológia a határellenőrzés 
területén növelheti a közbiztonságot és a 
biztonságot; hangsúlyozza, hogy 
használatuk során tiszteletben kell tartani 
az arányosság és a szükségesség elveit, 
valamint teljes körűen tiszteletben kell 
tartani az alapvető jogokat;

Or. en

Módosítás 95
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. tudomásul veszi a mesterséges 
intelligencián alapuló munkaerő-
gazdálkodási rendszerek növekvő 
használatát; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
rendszerek bevezetése jelentős kérdéseket 
vet fel a munkavállalók jogait és 
biztonságát illetően; megjegyzi, hogy a 
munkavállalók ellenőrzésére és 
irányítására használt 
mesterségesintelligencia-rendszereket 
elkerülhetetlenül arra optimalizálják, 
hogy a munkáltatók számára teremtsenek 
előnyöket, gyakran a munkavállalók 
kárára; emlékeztet arra, hogy az általános 
adatvédelmi rendelet 22. cikke nem 
elegendő a munkavállalók megfelelő 
védelméhez a mesterséges intelligencián 
alapuló irányítási rendszerekkel 
összefüggésben; sürgős és konkrét 
szabályozásra szólít fel e téren;

Or. en

Módosítás 96
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot, hogy az 
ETIAS-rendelet1a 92. cikkének (5) 
bekezdése szerinti értékelő jelentésével 
összefüggésben alaposan vizsgálja meg, 
hogy az elutasított utazási engedélyeknek 
az ugyanazon harmadik országból 
származó jövőbeli kérelmezők kockázati 
pontszámába való visszatáplálása 
indokolatlan elfogultságot okozott-e 
azokkal az utazókkal szemben, akik 
megkapták volna az utazási engedélyt, ha 
egy másik harmadik országból kérték 
volna, minden egyéb feltétel azonossága 
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mellett;
__________________
1aAz Európai Utasinformációs és 
Engedélyezési Rendszer (ETIAS) 
létrehozásáról szóló, 2018. szeptember 12-
i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (HL L 236., 2018.9.19., 
1–71. o.), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018
R1240

Or. en

Módosítás 97
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot, hogy 
vezessen be erős és kötelező biztosítékokat 
annak megakadályozására, hogy az 
államok és a hatóságok visszaéljenek a 
mesterséges intelligenciával, a robotikával 
és a kapcsolódó technológiákkal; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen technológiák 
hatóságok általi helytelen használata 
közvetlen fenyegetést jelenthet a 
demokráciára és polgáraink alapvető 
jogaira nézve;

Or. en

Módosítás 98
Katarina Barley, Marina Kaljurand, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Paul Tang, 
Petar Vitanov, Miriam Dalli, Elena Yoncheva, Birgit Sippel

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az MI és a 
robottechnológia nem mentes a hibázás 
lehetőségétől; véleménye szerint a 
jogalkotóknak megfontolás tárgyává kell 
tenniük a felelősség összetett kérdését a 
büntető igazságszolgáltatás keretében.

8. hangsúlyozza, hogy az MI és a 
robottechnológia nem mentes a hibázás 
lehetőségétől, és beépített előítéleteket is 
tartalmazhatnak; megjegyzi, hogy az 
alapul szolgáló adatkészletek részrehajlók 
lehetnek, különösen akkor, ha múltbeli 
adatokat használnak, amelyeket az 
algoritmusok fejlesztői tápláltak be, vagy 
amelyek akkor keletkeznek, amikor a 
rendszereket valós körülmények között 
alkalmazzák; véleménye szerint a 
jogalkotóknak megfontolás tárgyává kell 
tenniük a felelősség összetett kérdését a 
büntető igazságszolgáltatás keretében.

Or. en

Módosítás 99
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az MI és a 
robottechnológia nem mentes a hibázás 
lehetőségétől; véleménye szerint a 
jogalkotóknak megfontolás tárgyává kell 
tenniük a felelősség összetett kérdését a 
büntető igazságszolgáltatás keretében.

8. hangsúlyozza, hogy az egyéneknek 
joguk van bízni abban, hogy az általuk 
használt technológia észszerű módon 
működik, tiszteletben tartja a belévetett 
bizalmat és védelmezi a felhasználók 
jóhiszeműségét. rámutat arra, hogy a 
mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák nem mentesek a 
hibázás lehetőségétől; véleménye szerint a 
jogalkotóknak megfontolás tárgyává kell 
tenniük a felelősség összetett kérdését a 
büntető igazságszolgáltatás keretében.

Or. en

Módosítás 100
Roberta Metsola, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Kris Peeters, Axel 
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Voss

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az MI és a 
robottechnológia nem mentes a hibázás 
lehetőségétől; véleménye szerint a 
jogalkotóknak megfontolás tárgyává kell 
tenniük a felelősség összetett kérdését a 
büntető igazságszolgáltatás keretében.

8. hangsúlyozza, hogy az MI és a 
robottechnológia nem mentes a hibázás 
lehetőségétől; hangsúlyozza a 
magyarázathoz való jog fontosságát, 
amikor a személyeket algoritmikus 
döntéshozatalnak vetik alá; véleménye 
szerint a jogalkotóknak megfontolás 
tárgyává kell tenniük a felelősség összetett 
kérdését a büntető igazságszolgáltatás 
keretében.

Or. en

Módosítás 101
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az MI és a 
robottechnológia nem mentes a hibázás 
lehetőségétől; véleménye szerint a 
jogalkotóknak megfontolás tárgyává kell 
tenniük a felelősség összetett kérdését a 
büntető igazságszolgáltatás keretében.

8. hangsúlyozza, hogy az MI és a 
robottechnológia nem mentes a hibázás 
lehetőségétől; véleménye szerint a 
jogalkotóknak megfontolás tárgyává kell 
tenniük a felelősség összetett kérdését 
mind a polgári, mind a büntető 
igazságszolgáltatás keretében.

Or. en

Módosítás 102
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az MI és a 
robottechnológia nem mentes a hibázás 
lehetőségétől; véleménye szerint a 
jogalkotóknak megfontolás tárgyává kell 
tenniük a felelősség összetett kérdését a 
büntető igazságszolgáltatás keretében.

8. véleménye szerint a jogalkotóknak 
megfontolás tárgyává kell tenniük a 
felelősség összetett kérdését a büntető 
igazságszolgáltatás keretében, és minden 
MI-alkalmazás esetében a jogi személynek 
kell viselnie a felelősséget;

Or. en

Módosítás 103
Kris Peeters, Axel Voss

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az MI és a 
robottechnológia nem mentes a hibázás 
lehetőségétől; véleménye szerint a 
jogalkotóknak megfontolás tárgyává kell 
tenniük a felelősség összetett kérdését a 
büntető igazságszolgáltatás keretében.

8. hangsúlyozza, hogy az MI és a 
robottechnológia nem mentes a hibázás 
lehetőségétől; véleménye szerint a 
jogalkotóknak megfontolás tárgyává kell 
tenniük a felelősség összetett kérdését.

Or. en

Módosítás 104
Birgit Sippel, Katarina Barley

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. emlékeztet arra, hogy az általános 
adatvédelmi rendelet 22. cikke szerint egy 
személynek joga van ahhoz, hogy ne 
terjedjen ki rá olyan, kizárólag 
automatizált adatkezelésen – többek között 
profilalkotáson – alapuló határozat 
hatálya, amely rá nézve joghatással jár, 
vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti, 
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és hogy ezen általános szabály alól csak 
nagyon korlátozott kivételek léteznek; 
emlékeztet arra, hogy az algoritmusoknak 
átláthatóknak kell lenniük, különösen az 
egyénekre nézve joghatással bíró 
algoritmusoknak; hangsúlyozza, hogy az 
algoritmus mögött meghúzódó logika 
átláthatósága rendkívül fontos az érintett 
egyén számára alapvető jogainak teljes 
körű védelme érdekében; emlékeztet 
továbbá arra, hogy az alkalmazott 
algoritmusok átláthatósága rendkívül 
fontos az algoritmikus számításon alapuló 
végső döntést hozó személy számára is, 
például amikor egy banki alkalmazottnak 
kell döntenie egy hitelkérelemről, vagy 
egy emberi erőforrással foglalkozó 
szakembernek arról, hogy kit vegyen fel.

Or. en

Módosítás 105
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. javasolja, hogy hozzanak létre 
mesterséges intelligenciával foglalkozó 
európai ügynökséget, amely koordinálja 
az elővigyázatosság és a 
megkülönböztetésmentesség elvének az 
illetékes felügyeleti hatóságok általi 
megsértésének megállapítását az Unió 
más illetékes hatóságaival, nevezetesen a 
fogyasztóvédelmi együttműködési 
hálózattal, a nemzeti fogyasztóvédelmi 
szervekkel, a 
megkülönböztetésmentességgel, az 
egyenlőséggel és a sokszínűséggel 
foglalkozó magas szintű uniós 
munkacsoporttal és a civil társadalommal 
együttműködésben, és segítse elő, hogy az 
egyének érdemben megvitathassák és 
orvosolhassák az ilyen megkülönböztetés 
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által okozott károkat, valamint az alapvető 
jogok mesterséges intelligencia és 
automatizált döntéshozatali rendszerek 
általi egyéb megsértését, függetlenül attól, 
hogy azok állami vagy magánszektorbeli 
szereplőktől erednek-e;

Or. en

Módosítás 106
Paul Tang

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megállapítja, hogy a digitális 
platformok gyakran használnak 
mesterséges intelligenciát az automatizált 
döntéshozatali algoritmusokban a 
felhasználók számára megjelenített 
tartalom terjesztéséhez és rendezéséhez, 
többek között a személyesen a 
felhasználók számára betöltött anyagok 
szervezéséhez is; hangsúlyozza, hogy ezek 
az algoritmusok, működésük módja, 
valamint az, hogy hogyan rendezik a 
megjelenített anyagot, a felhasználók 
szempontjából fekete dobozként 
működnek, amely kiragadja a felhasználó 
kezéből a választást és az ellenőrzést, 
visszhangkamrák létrehozását teszi 
lehetővé, és a digitális szolgáltatások 
iránti bizalmatlansághoz vezet; felhívja a 
Bizottságot, hogy etikai keretének 
kidolgozásakor vegye figyelembe a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
végfelhasználóinak szempontjait, különös 
tekintettel az átláthatóságra, az érthetővé 
tételre és a testreszabásra.

Or. en
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Módosítás 107
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. 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;

Or. en

Módosítás 108
Clare Daly, Mick Wallace, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena 
Arza, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megismétli a mesterséges 
intelligenciával foglalkozó uniós 
ügynökség létrehozására vonatkozó 
felhívását, és hangsúlyozza, hogy fontos, 
hogy minden egyes tagállam rendelkezzen 
olyan nemzeti felügyeleti hatósággal, 
amely a mesterséges intelligencia, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
fejlesztésére, bevezetésére és használatára 
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vonatkozó etikai elvek és jogi 
kötelezettségek betartásának 
biztosításáért, értékeléséért és nyomon 
követéséért felelős;

Or. en

Módosítás 109
Beata Kempa

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. 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;

Or. pl

Módosítás 110
Paul Tang

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia felhasználható profilalkotás 
érdekében az egyének személyes 
preferenciáival, érdeklődésével vagy 
magatartásával kapcsolatos szempontok 
elemzésére vagy előrejelzésére; 
hangsúlyozza, hogy az automatizált 
döntéshozatali algoritmusok kimenetének 
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minősége a felhasznált adatok 
minőségétől és a kiválasztott, előre 
meghatározott paraméterektől függ; 
hangsúlyozza, hogy az automatizált 
döntéshozatalt végző MI alkalmazása 
szigorú jogszabályi keretet tesz 
szükségessé, amely védi a magánéletet és 
a személyes adatokat, olyan gondossági 
kötelezettség mellett, amely felügyeli a 
mesterséges intelligencia jogszerű 
alkalmazását, nem alkalmazandó a 
tartalommoderálásra és biztosítja a teljes 
körű megfelelést; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki részletes 
ágazati iránymutatásokon keresztül 
gondossági kötelezettségi rendszert annak 
érdekében, hogy az automatizált 
döntéshozatali algoritmusokat a személyes 
adatok és a magánélet védelméhez fűződő, 
az általános adatvédelmi rendeletben1a 

rögzített alapvető jogokkal összhangban 
alkalmazzák;
__________________
1a Az általános adatvédelmi rendelet (71) 
preambulumbekezdése és 22. cikke.

Or. en

Módosítás 111
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák társadalomban való 
alkalmazása digitális infrastruktúrán 
alapul, amelynek rendkívül 
biztonságosnak, reziliensnek és esetleges 
manipulálástól mentesnek kell lennie; 
felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az 
európai digitális infrastruktúra 
biztonságát és ellenálló képességét azáltal, 
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hogy csökkenti az olyan országokból 
származó vállalatok által előállított 
technológiára való támaszkodást, 
amelyeket olyan rezsimek befolyásolnak, 
amelyek nem osztják értékeinket és nem 
tartják tiszteletben az emberi jogokat;

Or. en

Módosítás 112
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. 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;

Or. en

Módosítás 113
Paul Tang

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. rámutat, hogy a mesterséges 
intelligencia felhasználható személyre 
szabott hirdetésekre, különösen a 
mikrocélokra irányuló és viselkedésalapú 
hirdetésekre, valamint az egyének 
értékelésére; megjegyzi, hogy a személyre 
szabott hirdetések negatív hatást 
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gyakorolhatnak – különösen a 
kiskorúakra – azáltal, hogy beavatkoznak 
az egyének magánéletébe; kérdéseket 
vetnek fel a reklámok személyre 
szabására, a termékek vagy szolgáltatások 
kínálására vagy az árak meghatározására 
használt adatok gyűjtésével és 
felhasználásával kapcsolatban; ezeket a 
hátrányokat a személyre szabott 
hirdetések etikátlan mivoltának 
kifejeződéseként érzékeli; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy használja etikai keretét 
a személyre szabott hirdetések betiltására;

Or. en

Módosítás 114
Paul Tang

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8d. 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;

Or. en
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Módosítás 115
Paul Tang

Véleménytervezet
8 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8e. hangsúlyozza a személyes adatok 
és a magánélet védelmének fontosságát; 
megállapítja, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
gyorsan fejlődnek az olyan egyedi 
jellemzők felismerése érdekében, mint az 
arc, a mozgás és az attitűdök; figyelmeztet 
a magánéletbe, a 
megkülönböztetésmentességbe és a 
személyes adatok védelmébe automatizált 
felismerő alkalmazások használata révén 
történő beavatkozásra; felhívja a 
Bizottságot, hogy etikai keretrendszerébe 
foglalja bele az arcfelismerés teljes 
tilalmát közterületeken és oktatási 
létesítményekben, valamint az 
arcfelismerésre használt adatok nem helyi 
tárolásának tilalmát;

Or. en

Módosítás 116
Paul Tang

Véleménytervezet
8 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8f. 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 
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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;

Or. en


