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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
2 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
3 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
4 bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a Charta 21. és 22. cikkére,

Or. en

Módosítás 5
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel az EUSZ preambulumára,

Or. en

Módosítás 6
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
6 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
7 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),
1a HL L 180., 2000.7.19., 22. o.

Or. en

Módosítás 8
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
8 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

Véleménytervezet
9 bevezető hivatkozás (új)
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Véleménytervezet Módosítás

tekintettel 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 szóló, 
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1a 
(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
10 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,

Or. en
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Módosítás 11
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
11 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
12 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
13 bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel az autonóm 
fegyverrendszerekről szóló, 2018. 
szeptember 12-i állásfoglalására1a,
1a Az Európai Parlament 2018. 
szeptember 12-i állásfoglalása az autonóm 
fegyverrendszerekről (2018/2752(RSP)) 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2018-0341_HU.html

Or. en

Módosítás 14
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 15
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az etikai útmutatások, például a 
mesterséges intelligenciával foglalkozó 
magas szintű szakértői csoport által 
elfogadott alapelvek jó kiindulási pontot 
jelentenek, de nem elégségesek annak 
biztosításához, hogy a vállalkozások 
tisztességesen járjanak el és garantálják 
az egyének hatékony védelmét;

Or. en
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Módosítás 16
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a mesterséges 
intelligencia használata és fejlesztése 
nagy lehetőségeket rejt magában az EU 
gyorsabb gazdasági fejlődése 
szempontjából;

törölve

Or. en

Módosítás 17
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a mesterséges 
intelligencia használata és fejlesztése 
nagy lehetőségeket rejt magában az EU 
gyorsabb gazdasági fejlődése 
szempontjából;

törölve

Or. en

Módosítás 18
Paul Tang

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a mesterséges 
intelligencia használata és fejlesztése nagy 
lehetőségeket rejt magában az EU 

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használata során 
maradéktalanul tiszteletben kell tartani az 
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gyorsabb gazdasági fejlődése 
szempontjából;

uniós Szerződésekben és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában foglalt alapvető 
jogokat, szabadságokat és értékeket, 
beleértve a magánélethez való jogot, a 
személyes adatok védelmét, a 
megkülönböztetésmentességet és a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát; felhívja e tekintetben a 
Bizottságot, hogy vezessen be a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
átláthatóságára és 
megmagyarázhatóságára vonatkozó 
kötelezettséget, az ilyen kötelezettségek 
végrehajtására szolgáló szankciókat, az 
emberi beavatkozás szükségességét, 
valamint egyéb intézkedéseket, például 
független auditokat és konkrét 
stresszteszteket a megfelelés támogatása 
és kikényszerítése érdekében; 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 megfelelő független 
felügyeleti hatóság felügyeli-e őket;

Or. en

Módosítás 19
Klára Dobrev

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a mesterséges 
intelligencia használata és fejlesztése nagy 
lehetőségeket rejt magában az EU 
gyorsabb gazdasági fejlődése 
szempontjából;

1. elismeri, hogy a mesterséges 
intelligencia használata és fejlesztése nagy 
lehetőségeket rejt magában az EU 
gyorsabb gazdasági fejlődése 
szempontjából; hangsúlyozza azonban, 
hogy e lehetőségek kiaknázása érdekében 
az EU-nak megfelelő jogi keretet kell 
elfogadnia a kockázatok csökkentése, az 
etikus használat biztosítása és 
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rosszindulatú célokra való felhasználás 
megelőzése érdekében; egy ilyen keretnek 
egyértelműen meg kell határoznia a 
megfelelő felelősségi, elszámoltathatósági, 
biztonsági és nyomon követhetőségi 
rendszereket;

Or. en

Módosítás 20
Emil Radev

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a mesterséges 
intelligencia használata és fejlesztése nagy 
lehetőségeket rejt magában az EU 
gyorsabb gazdasági fejlődése 
szempontjából;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használata és fejlesztése nagy 
lehetőségeket rejt magában kontinensünk 
és polgáraink biztonságának növelése, 
valamint az EU gyorsabb gazdasági 
fejlődése szempontjából; felhívja a 
figyelmet arra, hogy számos tagállam 
használja a mesterséges intelligenciát 
katonai területen, és hangsúlyozza annak 
jelentőségét, hogy az EU fontos és 
megfelelő szerepet játsszon az e témáról a 
jövőben folytatandó nemzetközi 
eszmecserékben;

Or. en

Módosítás 21
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a mesterséges 
intelligencia használata és fejlesztése nagy 

1. tudomásul veszi, hogy a 
mesterséges intelligencia fejlesztése, 
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lehetőségeket rejt magában az EU 
gyorsabb gazdasági fejlődése 
szempontjából;

bevezetése és használata nagy 
lehetőségeket rejt magában az EU 
gyorsabb gazdasági fejlődése, valamint az 
EU-n belül és az EU külső kapcsolataiban 
is a biztonság növelése szempontjából;

Or. en

Módosítás 22
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlament már két alkalommal (2014-ben 
és 2018-ban) felszólított a (halált okozó) 
autonóm fegyverek betiltására;

Or. en

Módosítás 23
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. nyugtázza az egyes tagállamok 
által a szabályozás terén elért 
előrehaladást; hangsúlyozza egy közös 
európai megközelítés fontosságát;

Or. en
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Módosítás 24
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a halált okozó 
autonóm fegyverrendszerek alapvetően 
megváltoztathatják a hadviselést, 
jelentősen felgyorsíthatják az ellenséges 
katonai műveletek sebességét és 
gyakoriságát, valamint példa nélküli 
fegyverkezési versenyt indíthatnak el; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a halált 
okozó autonóm fegyverrendszerek 
használata az emberi irányítás 
vonatkozásában alapvető etikai és jogi 
kérdéseket vet fel, különösen a kritikus 
funkciók, például a célpont kiválasztása 
és megtámadása tekintetében; kiemeli 
emellett, hogy a halált okozó autonóm 
fegyverrendszerek használata a jövőbeni 
katonai fellépések tekintetében 
kulcsfontosságú kérdéseket vet fel a 
nemzetközi emberi jogi normák és a 
nemzetközi humanitárius jog 
alkalmazhatóságával kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 25
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a mesterséges intelligencia nem megfelelő 
tervezése és fejlesztése elfogultsághoz és 
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megkülönböztetéshez vezethet; elkötelezi 
magát amellett, hogy szabályozási és 
politikai megoldásokat talál annak 
biztosítására, hogy a meglévő és 
kialakulóban lévő technológiák 
használata ne felerősítse, hanem inkább 
megszüntesse a diszkriminációt;

Or. en

Módosítás 26
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. emlékeztet az egyes hagyományos 
fegyverekről szóló ENSZ-egyezménnyel 
kapcsolatban a vezető robotikai és 
mesterséges intelligenciával foglalkozó 
vállalatok 116 alapítójának 2017. 
augusztusi nyílt levelére, amely rögzíti, 
hogy „fennáll annak a veszélye, hogy a 
halált okozó autonóm fegyverek a 
hadviselés harmadik forradalmává 
válnak, ... [ami] ... lehetővé teszi a minden 
eddiginél nagyobb léptékű, az emberek 
számára felfoghatónál gyorsabban 
lejátszódó fegyveres konfliktusokat”, és 
figyelmeztet arra, hogy „miután kinyitják 
Pandora szelencéjét, nehéz lesz azt 
bezárni”1a;
1a 
https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//op
en.pdf

Or. en

Módosítás 27
Roberta Metsola
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Emil Radev
Kris Peeters

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza a mesterséges 
intelligenciáról szóló felülvizsgált 
koordinált tervben a polgári és katonai 
személyzet képzésének fontosságát a 
mesterséges intelligencia megfelelő 
telepítése és használata terén– többek 
között a tagállamokkal szorosan 
együttműködve –, beleértve a gépi tanulás 
során történő adatelállítódások pontos 
azonosítását a megkülönböztetés és az 
adathalmazok torzításának elkerülése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 28
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. emlékeztet a vegyifegyvertilalmi 
egyezményre, amely megtiltja a vegyi 
fegyverek és prekurzoraik gyártását, 
felhalmozását és használatát; emlékeztet a 
bakteriológiai (biológiai) és 
toxinfegyverek kifejlesztésének, 
előállításának és tárolásának 
megtiltásáról és e fegyverek 
megsemmisítéséről szóló egyezményre; 
megjegyzi, hogy erős globális precedensek 
állnak rendelkezésre teljes 
fegyverkategóriák gyártásának és 
használatának megtiltására;
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Or. en

Módosítás 29
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, létrehozásának 
és kezelésének tiszteletben kell tartania az 
uniós Szerződésekben és az Európai Unió 
létrehozását alátámasztó elképzelésben 
kifejezett alapvető jogokat, értékeket és 
szabadságokat; üdvözli a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvének közzétételét, és ösztönzi a 
mesterséges intelligencia állami hatóságok 
általi használatával kapcsolatos mélyebb 
kutatást; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Uniónak hozzá kell járulnia a mesterséges 
intelligencia felhasználására vonatkozó 
nemzetközi jogi keret létrehozásához, 
különösen a mesterséges intelligencia által 
kínált stratégiai előnyök kiépítésével 
összefüggésben;

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, létrehozásának 
és kezelésének tiszteletben kell tartania az 
uniós jogot, megfelelve az Alapjogi 
Chartának és Szerződéseknek, valamint az 
Európai Unió céljainak és értékeinek, 
különösen többek között a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemnek, a személyes adatok 
védelméhez való jognak és/vagy az 
igazságszolgáltatáshoz való jognak, 
továbbá betartva az emberi jogok európai 
egyezményének általános elveit; üdvözli a 
Bizottság mesterséges intelligenciáról 
szóló fehér könyvének közzétételét; 
megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
lehetővé teszik az információfeldolgozás 
és a fellépések példa nélküli mértékű 
automatizálását, például a tömeges 
megfigyelést a polgári és katonai 
területeken, ami fenyegetést jelent az 
alapvető jogokra nézve, és utat nyit az 
állami szuverenitásba való jogellenes 
beavatkozás előtt, amint azt a Cambridge 
Analytica esete is szemlélteti; felszólít 
tömeges megfigyelési tevékenységeknek a 
nemzetközi jog és végrehajtási normák 
hatálya alá tartozó ellenőrzésére; kéri, 
hogy nemzetközi szinten tiltsák be az 
emberi jogok megsértését jelentő, erősen 
beavatkozó jellegű társadalmi pontozást; 
tekintettel egyes magánszereplőknek az 
ilyen technológiák fejlesztésével 
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kapcsolatos döntéshozatali hegemóniájára 
és ellenőrzésére, felszólít az ilyen 
magánszereplők nemzetközi jog szerinti 
elszámoltathatóságának megerősítésére; 
ösztönzi a mesterséges intelligencia állami 
hatóságok általi használatával kapcsolatos 
mélyebb kutatást; hangsúlyozza, hogy az 
Európai Uniónak hozzá kell járulnia a 
mesterséges intelligencia kutatására és 
fejlesztésére, létrehozására, 
felhasználására, kezelésére és 
tökéletesítésére vonatkozó nemzetközi jogi 
meglévő keret értékeléséhez és egy ilyen 
keret létrehozásához, különösen a 
mesterséges intelligencia által kínált 
előnyök kiépítésével összefüggésben, 
egyúttal ellensúlyozva és orvosolva az 
esetleges kockázatokat, különösen a 
területi integritás, a be nem avatkozás és 
az erőszak alkalmazása tekintetében; 
felszólítja a Bizottságot, hogy segítse elő a 
mesterséges intelligencia 
katasztrófasegélyezésben, 
válságmegelőzésben és békefenntartásban 
való felhasználásának lehetőségeivel 
kapcsolatos kutatást és vitát;

Or. en

Módosítás 30
Emil Radev

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, létrehozásának 
és kezelésének tiszteletben kell tartania az 
uniós Szerződésekben és az Európai Unió 
létrehozását alátámasztó elképzelésben 
kifejezett alapvető jogokat, értékeket és 
szabadságokat; üdvözli a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvének közzétételét, és ösztönzi a 
mesterséges intelligencia állami 

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, létrehozásának 
és kezelésének tiszteletben kell tartania az 
uniós Szerződésekben, az EU Alapjogi 
Chartájában és az Európai Unió 
létrehozását alátámasztó elképzelésben 
kifejezett alapvető jogokat, értékeket és 
szabadságokat; hangsúlyozza, hogy a 
mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák fejlesztése, 
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hatóságok általi használatával 
kapcsolatos mélyebb kutatást; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak 
hozzá kell járulnia a mesterséges 
intelligencia felhasználására vonatkozó 
nemzetközi jogi keret létrehozásához, 
különösen a mesterséges intelligencia által 
kínált stratégiai előnyök kiépítésével 
összefüggésben;

bevezetése és használata során meg kell 
őrizni és elő kell mozdítani az olyan 
elveket, mint a demokrácia, a 
jogállamiság, a 
megkülönböztetésmentesség elve, a 
sokszínű és független média stb.; üdvözli a 
Bizottság mesterséges intelligenciáról 
szóló fehér könyvének közzétételét, 
ugyanakkor megjegyzi, hogy a Bizottság 
azt nem terjesztette ki a mesterséges 
intelligencia katonai célú használatára; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak 
hozzá kell járulnia a mesterséges 
intelligencia felhasználására vonatkozó 
nemzetközi jogi keret létrehozásához, 
különösen a mesterséges intelligencia által 
kínált stratégiai előnyök kiépítésével 
összefüggésben: ennek érdekében az EU-
nak olyan közös keretre van szüksége, 
amely a mesterséges intelligencia 
használatának valamennyi aspektusával 
foglalkozik, beleértve többek között a 
katonai vonatkozásokat is;

Or. en

Módosítás 31
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, létrehozásának 
és kezelésének tiszteletben kell tartania az 
uniós Szerződésekben és az Európai Unió 
létrehozását alátámasztó elképzelésben 
kifejezett alapvető jogokat, értékeket és 
szabadságokat; üdvözli a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvének közzétételét, és ösztönzi a 
mesterséges intelligencia állami 
hatóságok általi használatával 

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, létrehozásának 
és kezelésének tiszteletben kell tartania az 
uniós Szerződésekben és az Európai Unió 
létrehozását alátámasztó elképzelésben 
kifejezett alapvető jogokat, értékeket és 
szabadságokat; hangsúlyozza, hogy az 
Európai Uniónak hozzá kell járulnia a 
mesterséges intelligencia felhasználására 
vonatkozó nemzetközi jogi keret 
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kapcsolatos mélyebb kutatást; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak 
hozzá kell járulnia a mesterséges 
intelligencia felhasználására vonatkozó 
nemzetközi jogi keret létrehozásához, 
különösen a mesterséges intelligencia 
által kínált stratégiai előnyök kiépítésével 
összefüggésben;

létrehozásához;

Or. en

Módosítás 32
Klára Dobrev

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, létrehozásának 
és kezelésének tiszteletben kell tartania az 
uniós Szerződésekben és az Európai Unió 
létrehozását alátámasztó elképzelésben 
kifejezett alapvető jogokat, értékeket és 
szabadságokat; üdvözli a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvének közzétételét, és ösztönzi a 
mesterséges intelligencia állami hatóságok 
általi használatával kapcsolatos mélyebb 
kutatást; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Uniónak hozzá kell járulnia a mesterséges 
intelligencia felhasználására vonatkozó 
nemzetközi jogi keret létrehozásához, 
különösen a mesterséges intelligencia által 
kínált stratégiai előnyök kiépítésével 
összefüggésben;

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, létrehozásának 
és kezelésének tiszteletben kell tartania az 
uniós Szerződésekben, az EU Alapjogi 
Chartájában és az Európai Unió 
létrehozását alátámasztó elvekben 
kifejezett alapvető jogokat, értékeket és 
szabadságokat; tudomásul veszi a 
Bizottság mesterséges intelligenciáról 
szóló fehér könyvének közzétételét, és 
ösztönzi a mesterséges intelligencia 
használatával kapcsolatos mélyebb 
kutatást; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Uniónak élen kell járnia egy, a 
mesterséges intelligencia felhasználására 
vonatkozó, az emberi jogokban gyökerező 
nemzetközi jogi és etikai keret 
létrehozásában, különösen a katonai 
használattal összefüggésben; a globális 
szereplőkkel közös bizalomépítő és 
kockázatcsökkentő intézkedésekre szólít 
fel a mesterséges intelligencia katonai célú 
fejlesztése és használata tekintetében;

Or. en
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Módosítás 33
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, létrehozásának 
és kezelésének tiszteletben kell tartania az 
uniós Szerződésekben és az Európai Unió 
létrehozását alátámasztó elképzelésben 
kifejezett alapvető jogokat, értékeket és 
szabadságokat; üdvözli a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvének közzétételét, és ösztönzi a 
mesterséges intelligencia állami hatóságok 
általi használatával kapcsolatos mélyebb 
kutatást; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Uniónak hozzá kell járulnia a mesterséges 
intelligencia felhasználására vonatkozó 
nemzetközi jogi keret létrehozásához, 
különösen a mesterséges intelligencia által 
kínált stratégiai előnyök kiépítésével 
összefüggésben;

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, létrehozásának 
és kezelésének tiszteletben kell tartania az 
uniós Szerződésekben és az Európai Unió 
létrehozását alátámasztó elképzelésben 
kifejezett alapvető jogokat, értékeket és 
szabadságokat; üdvözli a Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvének közzétételét, és ösztönzi a 
mesterséges intelligencia állami hatóságok 
általi használatával kapcsolatos mélyebb 
kutatást, valamint valamennyi tagállam 
önmérsékletét az olyan 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
bevezetése előtt, amelyek veszélyt 
jelenthetnek az alapvető jogokra a 
közszférában; hangsúlyozza, hogy az 
Európai Uniónak hozzá kell járulnia a 
mesterséges intelligencia felhasználására 
vonatkozó nemzetközi jogi keret 
létrehozásához, különösen a mesterséges 
intelligencia által kínált stratégiai előnyök 
kiépítésével összefüggésben;

Or. en

Módosítás 34
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, 
létrehozásának és kezelésének tiszteletben 

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia fejlesztésének, bevezetésének, 
használatának és kezelésének tiszteletben 
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kell tartania az uniós Szerződésekben és az 
Európai Unió létrehozását alátámasztó 
elképzelésben kifejezett alapvető jogokat, 
értékeket és szabadságokat; üdvözli a 
Bizottság mesterséges intelligenciáról 
szóló fehér könyvének közzétételét, és 
ösztönzi a mesterséges intelligencia állami 
hatóságok általi használatával kapcsolatos 
mélyebb kutatást; hangsúlyozza, hogy az 
Európai Uniónak hozzá kell járulnia a 
mesterséges intelligencia felhasználására 
vonatkozó nemzetközi jogi keret 
létrehozásához, különösen a mesterséges 
intelligencia által kínált stratégiai előnyök 
kiépítésével összefüggésben;

kell tartania az uniós Szerződésekben és az 
Európai Unió létrehozását alátámasztó 
elképzelésben kifejezett alapvető jogokat, 
értékeket és szabadságokat, különösen az 
EUSZ 2. cikkében rögzített elveket; 
üdvözli a Bizottság mesterséges 
intelligenciáról szóló fehér könyvének 
közzétételét, és ösztönzi a mesterséges 
intelligencia állami hatóságok és az 
Európai Unió ügynökségei, szervei és 
intézményei általi használatával 
kapcsolatos mélyebb kutatást; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak 
hozzá kell járulnia a mesterséges 
intelligencia felhasználására vonatkozó 
nemzetközi jogi keret létrehozásához, 
különösen a mesterséges intelligencia által 
kínált stratégiai előnyök kiépítésével és 
kiaknázásával összefüggésben;

Or. en

Módosítás 35
Paul Tang

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia használatának, 
létrehozásának és kezelésének tiszteletben 
kell tartania az uniós Szerződésekben és az 
Európai Unió létrehozását alátámasztó 
elképzelésben kifejezett alapvető jogokat, 
értékeket és szabadságokat; üdvözli a 
Bizottság mesterséges intelligenciáról 
szóló fehér könyvének közzétételét, és 
ösztönzi a mesterséges intelligencia állami 
hatóságok általi használatával 
kapcsolatos mélyebb kutatást; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak 
hozzá kell járulnia a mesterséges 
intelligencia felhasználására vonatkozó 
nemzetközi jogi keret létrehozásához, 
különösen a mesterséges intelligencia 

2. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia gyors fejlődése erős és 
időtálló jogszabályi keretet követel a 
személyes adatok és a magánélet védelme 
érdekében; hangsúlyozza ezért 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 (elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv)1b – amely 
jelenleg felülvizsgálat alatt áll –, továbbá 
a véleménynyilvánítás szabadságát és a 
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által kínált stratégiai előnyök kiépítésével 
összefüggésben;

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 
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 36
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottság alelnökét/az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjét (alelnök/főképviselő), hogy 
vezető szerepet vállalva minden államot 
sürgessen arra, hogy késedelem nélkül 
folytassanak tárgyalásokat a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos fegyverzet-
ellenőrzési rendszerről, továbbá 
aktualizálják a Szerződésnek a fegyverzet-
ellenőrzésre, a leszerelésre és a 
nonproliferációra vonatkozó valamennyi 
meglévő eszközét annak érdekében, hogy 
– az automatizálás mértékétől függetlenül 
– megtiltsák a mesterséges intelligencián 
alapuló autonóm fegyverrendszerek 
fejlesztését, használatát és elterjedését 
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háborús helyzetben; felszólítja továbbá az 
alelnököt/főképviselőt, a tagállamokat és a 
Tanácsot, hogy sürgősen dolgozzanak ki 
és fogadjanak el közös álláspontot, amely 
az automatizálás mértékétől függetlenül 
megtiltja az autonóm fegyverrendszerek 
fejlesztését, használatát és elterjedését;

Or. en

Módosítás 37
Emil Radev

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a nemzeti, a 
NATO vagy az Unió keretein belüli 
szövetségeseink maguk is azon 
munkálkodnak, hogy a mesterséges 
intelligenciát beépítsék katonai 
rendszereikbe; úgy véli, hogy meg kell 
őrizni a szövetségeseinkkel való 
interoperabilitást közös szabványok révén, 
amelyek elengedhetetlenek a koalíciós 
műveletek lebonyolításához; emellett a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
együttműködést egy európai keretbe kell 
foglalni, amely az EU mesterséges 
intelligenciára vonatkozó stratégiájában 
javasoltaknak megfelelően az egyetlen 
releváns keret a valóban hatékony 
szinergiák megteremtéséhez;

Or. en

Módosítás 38
Paul Tang

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. 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, 
életkor, szexuális irányultság, nemi 
önkifejezés vagy nemi jelleg alapján 
történő megkülönböztetéshez vezethet; e 
tekintetben emlékeztet arra, hogy 
mindenki jogait biztosítani kell, és hogy a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
kezdeményezések semmilyen módon nem 
lehetnek megkülönböztetőek;

Or. en

Módosítás 39
Klára Dobrev

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciára vonatkozó átfogó, uniós 
szintű szabályozási és stratégiai keretre 
van szükség a biztonság és a védelem 
területén, amely felelősségen, polgáraink 
védelmén, a béke megőrzésén, a 
konfliktusok megelőzésén és a nemzetközi 
biztonság megerősítésén alapul, és amely 
nemzetközi normák és előírások alapjául 
szolgálhat;

Or. en
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Módosítás 40
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. nyugtázza az ENSZ halált okozó 
autonóm fegyverrendszerekkel foglalkozó 
kormányzati szakértői csoportjának 
munkáját; felhívja az ENSZ-t, hogy 
fokozza az összes érintett fél közötti 
párbeszéd előmozdítására irányuló 
erőfeszítéseit annak érdekében, hogy az 
automatizálás mértékétől függetlenül 
sürgősen betiltsák valamennyi autonóm 
fegyverrendszer fejlesztését, használatát és 
elterjedését, akár az egyes hagyományos 
fegyverekről szóló egyezmény, akár az e 
fegyvereket betiltó, újonnan kidolgozott 
egyezmény keretében; kéri valamennyi 
folyamatban lévő többoldalú erőfeszítés 
felgyorsítását annak érdekében, hogy a 
technológiai fejlődés és az új hadviselési 
módszerek ne haladhassák meg a 
normatív és szabályozási 
keretrendszereket;

Or. en

Módosítás 41
Emil Radev

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciára vonatkozó európai keret 
jogi és etikai kérdéseinek kezelése során 
figyelembe kell venni a mesterséges 
intelligencia valamennyi aspektusát, 
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beleértve a katonai aspektusokat is;

Or. en

Módosítás 42
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza, hogy tekintettel a 
mesterséges intelligencián alapuló 
fegyverrendszerek és rendszerek 
összetettségére, valamint arra a tényre, 
hogy a megújulás a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák 
tipikus tulajdonsága, nehéz meghatározni 
vagy nyomon követni az autonóm 
fegyverek feletti „érdemi emberi 
felügyeletet”, különösen a hadszíntéren; 
hangsúlyozza, hogy a különböző mértékű 
autonómiával rendelkező fegyverek 
érdemi emberi felügyeletének 
meghatározására és nyomon követésére 
irányuló hosszas tárgyalások 
elkerülhetetlenül ahhoz vezetnek, hogy a 
technológiai fejlődés meghaladja a 
szabályozást, és hogy a halált okozó 
autonóm fegyverek bevetésre kerülnek, 
mielőtt létrejönne bármilyen megfelelő 
szabályozási keret; kitart amellett, hogy az 
elővigyázatosság elve megköveteli az 
összes autonóm fegyver fejlesztésének és 
használatának azonnali betiltását, nem 
csak a teljesen autonóm fegyverekét;

Or. en

Módosítás 43
Emil Radev
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Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza az európai szintű 
fellépés fontosságát az olyannyira 
szükséges beruházások, az 
adatinfrastruktúra, a kutatás és a közös 
etikai normák előmozdításában; ösztönzi 
a mesterséges intelligencia állami 
hatóságok általi használatával 
kapcsolatos elmélyültebb kutatásokat;

Or. en

Módosítás 44
Emil Radev
Roberta Metsola

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. megjegyzi, hogy az adatvezérelt 
algoritmikus eszközök gyorsan dolgoznak 
fel nagy mennyiségű adatot, olyan 
mintákat nyernek ki az adatokból, 
amelyek az emberek számára egyébként 
nem észlelhetők, és megbízható 
előrejelzéseket készítenek; az ilyen adatok 
kezelését, megosztását, az ezekhez való 
hozzáférést és ezek felhasználását a 
minőség, az integritás, az átláthatóság, a 
biztonság, az adatvédelem és az ellenőrzés 
követelményeivel összhangban kell 
szabályozni; hangsúlyozza, hogy a 
mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák fejlesztésének, 
bevezetésének és használatának 
tiszteletben kell tartania az adatvédelemre 
és a magánélet védelmére vonatkozó uniós 
jogi kertet annak érdekében, hogy növelje 
a polgárok biztonságát és az ilyen 
technológiák iránti bizalmát;
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Or. en

Módosítás 45
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. felszólít a fegyverrendszerek 
fokozatos automatizálására irányuló 
valamennyi kutatás befejezésére; 
sajnálatát fejezi ki a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos 
„fegyverkezési versennyel” kapcsolatban 
és felszólít annak beszüntetésére;

Or. en

Módosítás 46
Emil Radev
Roberta Metsola

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. felszólít arra, hogy a mesterséges 
intelligenciát, a robotikát és a kapcsolódó 
technológiákat – ideértve az ilyen 
technológiák által használt vagy előállított 
szoftvereket, algoritmusokat és adatokat 
azok alkalmazási területétől függetlenül – 
biztonságos, műszakilag szigorú módon és 
jóhiszeműen kell fejleszteni;

Or. en



AM\1209390HU.docx 29/50 PE654.068v01-00

HU

Módosítás 47
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia jelentős potenciállal 
rendelkezik a bűnözés, az online terrorista 
tartalmak és a kiberbűnözés elleni 
küzdelemben; úgy véli, hogy ezen esetek 
mindegyikében meg kell bizonyosodni 
arról, hogy a mesterséges intelligencia 
használata nem vezet a tartalom 
indokolatlan törléséhez vagy letiltásához, 
és ezáltal az online kifejezésre juttatott 
nézetek cenzúrázásához vagy hátrányos 
megkülönböztetéséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 48
Paul Tang

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia jelentős potenciállal 
rendelkezik a bűnözés, az online terrorista 
tartalmak és a kiberbűnözés elleni 
küzdelemben; úgy véli, hogy ezen esetek 
mindegyikében meg kell bizonyosodni 
arról, hogy a mesterséges intelligencia 
használata nem vezet a tartalom 
indokolatlan törléséhez vagy letiltásához, 
és ezáltal az online kifejezésre juttatott 
nézetek cenzúrázásához vagy hátrányos 
megkülönböztetéséhez;

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciának a bűnözés és a 
kiberbűnözés elleni küzdelemben való 
felhasználása számos lehetőséget és esélyt 
hoz annak az elvnek az érvényesüléséhez, 
hogy az, ami offline illegális, online is 
illegális legyen, ugyanakkor kockázatot 
jelent a polgári szabadságjogok 
védelmére, csakúgy mint a 
véleménynyilvánítás szabadságára és a 
megkülönböztetésmentesség elvére nézve; 
hangsúlyozza ezért a 
mesterségesintelligencia-algoritmusok 
átláthatóságának és 
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megmagyarázhatóságának, valamint az 
emberi felügyelet és verifikáció, valamint 
a megfelelő eljárás biztosításának 
szükségességét, beleértve a fellebbezési 
jogot, különösen a közhatalmi 
jogosítványok gyakorlása keretében hozott 
határozatok esetében

Or. en

Módosítás 49
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia jelentős potenciállal 
rendelkezik a bűnözés, az online terrorista 
tartalmak és a kiberbűnözés elleni 
küzdelemben; úgy véli, hogy ezen esetek 
mindegyikében meg kell bizonyosodni 
arról, hogy a mesterséges intelligencia 
használata nem vezet a tartalom 
indokolatlan törléséhez vagy letiltásához, 
és ezáltal az online kifejezésre juttatott 
nézetek cenzúrázásához vagy hátrányos 
megkülönböztetéséhez;

3. nyugtázza a mesterséges 
intelligenciában rejlő lehetőségeket a 
bűnözés, többek között a kiberbűnözés 
elleni küzdelemben; rámutat e tekintetben 
a szabad és nyílt internet mint a személyes 
emancipáció eszközének fontosságára, 
különösen az egyéni és strukturális 
szexuális megkülönböztetés és zaklatás és 
rasszizmus feltárásában és leküzdésében, 
valamint a szexuális kisebbségek, a nők és 
mások önmegvalósításában; úgy véli, 
hogy ezen esetek mindegyikében meg kell 
bizonyosodni arról, hogy a mesterséges 
intelligencia használata nem vezet a 
tartalom indokolatlan törléséhez vagy 
letiltásához, és ezáltal az alapvető jogok 
háttérbe szorításához;

Or. en

Módosítás 50
Emil Radev

Véleménytervezet
3 bekezdés



AM\1209390HU.docx 31/50 PE654.068v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia jelentős potenciállal 
rendelkezik a bűnözés, az online terrorista 
tartalmak és a kiberbűnözés elleni 
küzdelemben; úgy véli, hogy ezen esetek 
mindegyikében meg kell bizonyosodni 
arról, hogy a mesterséges intelligencia 
használata nem vezet a tartalom 
indokolatlan törléséhez vagy letiltásához, 
és ezáltal az online kifejezésre juttatott 
nézetek cenzúrázásához vagy hátrányos 
megkülönböztetéséhez;

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia jelentős potenciállal 
rendelkezik a bűnözés, így például a 
pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, 
az online terrorista tartalmak és a 
kiberbűnözés elleni küzdelemben; úgy véli, 
hogy ezen esetek mindegyikében meg kell 
bizonyosodni arról, hogy a mesterséges 
intelligencia használata nem vezet jogszerű 
tartalom indokolatlan törléséhez vagy 
letiltásához, és ezáltal az online kifejezésre 
juttatott nézetek cenzúrázásához vagy 
hátrányos megkülönböztetéséhez; 
megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló kiberbiztonsági 
rendszerek hatékony biztonsági 
színvonalat biztosíthatnak, és segíthetnek 
a jobb megelőzési és helyreállítási 
stratégiák kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 51
Roberta Metsola
Emil Radev

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia jelentős potenciállal 
rendelkezik a bűnözés, az online terrorista 
tartalmak és a kiberbűnözés elleni 
küzdelemben; úgy véli, hogy ezen esetek 
mindegyikében meg kell bizonyosodni 
arról, hogy a mesterséges intelligencia 
használata nem vezet a tartalom 
indokolatlan törléséhez vagy letiltásához, 
és ezáltal az online kifejezésre juttatott 
nézetek cenzúrázásához vagy hátrányos 
megkülönböztetéséhez;

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia jelentős potenciállal 
rendelkezik a bűnözés, az online terrorista 
tartalmak és a kiberbűnözés elleni 
küzdelemben; felhívja a Parlamentet és a 
Tanácsot, hogy zárják le az online 
terrorista tartalmakról szóló rendelettel 
kapcsolatos tárgyalásokat; úgy véli, hogy 
ezen esetek mindegyikében meg kell 
bizonyosodni arról, hogy a mesterséges 
intelligencia használata nem vezet a 
tartalom indokolatlan törléséhez vagy 
letiltásához, és ezáltal az online kifejezésre 
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juttatott nézetek cenzúrázásához vagy 
hátrányos megkülönböztetéséhez, kivéve, 
ha ez illegális online tartalmakra 
vonatkozik;

Or. en

Módosítás 52
Klára Dobrev

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia jelentős potenciállal 
rendelkezik a bűnözés, az online terrorista 
tartalmak és a kiberbűnözés elleni 
küzdelemben; úgy véli, hogy ezen esetek 
mindegyikében meg kell bizonyosodni 
arról, hogy a mesterséges intelligencia 
használata nem vezet a tartalom 
indokolatlan törléséhez vagy letiltásához, 
és ezáltal az online kifejezésre juttatott 
nézetek cenzúrázásához vagy hátrányos 
megkülönböztetéséhez;

3. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia tervezése és működtetése 
során tiszteletben kell tartani az emberi 
méltóságot, a jogokat, a szabadságokat és 
a kulturális sokszínűséget, hangsúlyozza, 
hogy a mesterségesintelligencia-
rendszereket elfogulatlan és 
megkülönböztetéstől mentes módon kell 
megtervezni és működtetni;

Or. en

Módosítás 53
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia jelentős potenciállal 
rendelkezik a bűnözés, az online terrorista 
tartalmak és a kiberbűnözés elleni 
küzdelemben; úgy véli, hogy ezen esetek 
mindegyikében meg kell bizonyosodni 
arról, hogy a mesterséges intelligencia 

3. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia elősegítheti a bűnözés, az 
online terrorista tartalmak és a 
kiberbűnözés elleni küzdelmet; úgy véli, 
hogy ezen esetek mindegyikében meg kell 
bizonyosodni arról, hogy a mesterséges 
intelligencia használata nem vezet 
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használata nem vezet a tartalom 
indokolatlan törléséhez vagy letiltásához, 
és ezáltal az online kifejezésre juttatott 
nézetek cenzúrázásához vagy hátrányos 
megkülönböztetéséhez;

visszaéléshez, megkülönböztetéshez, 
alapvető jogok megsértéséhez vagy 
tartalom indokolatlan törléséhez vagy 
letiltásához, és ezáltal az online kifejezésre 
juttatott nézetek cenzúrázásához vagy 
hátrányos megkülönböztetéséhez;

Or. en

Módosítás 54
Paul Tang

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy a mesterséges 
intelligenciát az arc tulajdonságainak és 
audiovizuális jellegzetességek 
manipulálására is használják, amit 
gyakran mélykamunak (deepfake) 
neveznek; megjegyzi, hogy ez a technika 
felhasználható a terrorista és más illegális 
nézetek népszerűsítésére és 
dezinformációk terjesztésére; kéri a 
Bizottságot ezért, hogy írjon elő 
kötelezettséget minden mélykamu anyag 
vagy más realisztikusan előállított 
szintetikus videó tekintetében annak 
feltüntetésére vonatkozóan, hogy nem 
eredeti felvételről van szó, továbbá 
vezessen be szigorú korlátozást a 
választási célokra való felhasználás 
tekintetében, valamint gondoskodjon a 
szabályok szigorú érvényesítéséről;

Or. en

Módosítás 55
Emil Radev
Roberta Metsola

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a mesterséges 
intelligencia hozzájárulhat a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
megerősítéséhez a közös határok 
igazgatása tekintetében is;

Or. en

Módosítás 56
Emil Radev
Roberta Metsola

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a mesterséges 
intelligencia hozzájárulhat a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
megerősítéséhez a közös határok 
igazgatása tekintetében is;

Or. en

Módosítás 57
Paul Tang

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza a személyes adatok 
és a magánélet védelmének fontosságát; 
megállapítja, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
gyorsan fejlődnek afelé, hogy felismerjék 
az egyedi jellemvonások elemeit, például 
az arc jellegzetességeit, a mozgásokat és 
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az attitűdöket; figyelmeztet, hogy az 
automatizált felismerő alkalmazások 
használata beavatkozást jelenthet a 
magánélet, a megkülönböztetés-mentesség 
és a személyes adatok védelme 
szempontjából; felhívja a Bizottságot, 
hogy fontolja meg az arcfelismerő 
rendszerek használatának teljes körű 
betiltását a közterületeken és az oktatásra 
és (egészségügyi) gondozásra szolgáló 
helyiségekben, valamint moratórium 
bevezetését a bűnüldözési célú 
arcfelismerő rendszerek alkalmazására a 
részben nyilvános helyeken, például 
repülőtereken, amíg a műszaki 
szabványok nem tekinthetők az alapvető 
jogoknak teljes mértékben megfelelőnek, 
az elért eredmények megkülönböztetéstől 
mentesek, és amíg a közvélemény meg 
nem bízik az ilyen technológiák 
bevezetésének szükségességében és 
arányosságában;

Or. en

Módosítás 58
Klára Dobrev

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a 
személyeknek jogot kell biztosítani a 
mesterséges intelligencián alapuló 
rendszerekben tárolt adataikhoz való 
hozzáférésre, azok kezelésére és 
ellenőrzésére, és tájékoztatást kell 
elérhetővé tenni számukra arról, hogy a 
rendszer milyen típusú információkat 
rögzíthet, mennyi ideig tárolja az 
adatokat, és ki férhet hozzá ezekhez az 
információkhoz;

Or. en
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Módosítás 59
Roberta Metsola
Kris Peeters

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett valamennyi 
műveletnek mindig emberi felügyelet alatt 
kell maradnia; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszerben a 
mesterséges intelligenciát az adatok 
elemzésének és gyűjtésének, valamint az 
áldozatok védelmének javítására kell 
felhasználni, az ítélethozatal vagy a 
döntéshozatal tekintetében azonban nem 
helyettesíti az embereket;

4. hangsúlyozza, hogy a magas 
kockázatú környezetben mesterséges 
intelligencia használatával végzett 
valamennyi műveletnek mindig emberi 
felügyelet alatt kell maradnia; felhívja a 
Bizottságot, hogy a meglévő uniós 
jogszabályok figyelembevételével 
állapítson meg egyértelmű kritériumokat 
a különböző kockázati szintek 
meghatározására azokban a 
környezetekben, amelyekre a mesterséges 
intelligenciát alkalmazó technológiákat 
tervezik vagy amelyekben alkalmazzák; 
rámutat arra, hogy az emberi felügyelet is 
hajlamos a hibákra, és hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
átfogó tervezésének az emberi felügyeletre 
és áttekintésre vonatkozó egyértelmű 
iránymutatásokat is tartalmaznia kell; 
hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatási 
rendszerben a mesterséges intelligenciát az 
adatok elemzésének és gyűjtésének, 
valamint az áldozatok védelmének 
javítására kell felhasználni, az ítélethozatal 
vagy a döntéshozatal tekintetében azonban 
nem helyettesíti az embereket;

Or. en

Módosítás 60
Klára Dobrev

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett valamennyi 
műveletnek mindig emberi felügyelet alatt 
kell maradnia; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszerben a 
mesterséges intelligenciát az adatok 
elemzésének és gyűjtésének, valamint az 
áldozatok védelmének javítására kell 
felhasználni, az ítélethozatal vagy a 
döntéshozatal tekintetében azonban nem 
helyettesíti az embereket;

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett műveleteknek 
minden esetben emberi felügyelet alatt kell 
maradniuk teljes életciklusuk során, és a 
döntésekért való jogi felelősséget könnyen 
azonosítható embereknek kell viselniük, 
különös tekintettel a halált okozó 
automata fegyverekre; e tekintetben 
emlékeztet a teljesen autonóm 
fegyverrendszerek fejlesztésének, 
gyártásának és használatának tilalmára 
vonatkozó álláspontjára a mesterséges 
intelligencián alapuló fegyverekkel való 
destabilizáló fegyverkezési verseny 
elkerülése érdekében; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy globális szinten nincsenek 
kifejezett egyezmények az ilyen fegyverek 
használatáról;
hangsúlyozza, hogy a polgári 
igazságszolgáltatási rendszerben a 
mesterséges intelligenciát fel lehetne 
használni az adatok elemzésének, valamint 
az áldozatok védelmének javítására, az 
ítélethozatal vagy a döntéshozatal 
tekintetében azonban nem helyettesíti az 
embereket;

Or. en

Módosítás 61
Emil Radev

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett valamennyi 
műveletnek mindig emberi felügyelet alatt 
kell maradnia; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszerben a 
mesterséges intelligenciát az adatok 

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett valamennyi 
műveletnek mindig emberi felügyelet alatt 
kell maradnia, és lehetővé kell tenni, hogy 
az emberek szükség esetén bármikor 
átvegyék az irányítást, különösen a 
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elemzésének és gyűjtésének, valamint az 
áldozatok védelmének javítására kell 
felhasználni, az ítélethozatal vagy a 
döntéshozatal tekintetében azonban nem 
helyettesíti az embereket;

mesterséges intelligencia katonai célú 
felhasználása során; emlékeztet rá, hogy a 
közérdekű célok megvalósítását 
veszélyeztető döntések meghozataláért a 
végső felelősséget mindig embernek kell 
viselnie; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszerben a 
mesterséges intelligenciát az adatok 
elemzésének és gyűjtésének, valamint az 
áldozatok védelmének javítására kell 
felhasználni, az ítélethozatal vagy a 
döntéshozatal tekintetében azonban nem 
helyettesíti az embereket;

Or. en

Módosítás 62
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett valamennyi 
műveletnek mindig emberi felügyelet alatt 
kell maradnia; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszerben a 
mesterséges intelligenciát az adatok 
elemzésének és gyűjtésének, valamint az 
áldozatok védelmének javítására kell 
felhasználni, az ítélethozatal vagy a 
döntéshozatal tekintetében azonban nem 
helyettesíti az embereket;

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett valamennyi 
műveletnek mindig emberi felügyelet alatt 
kell maradnia, és lehetővé kell tenni, hogy 
az emberek szükség esetén bármikor 
átvegyék az irányítást, különösen a 
mesterséges intelligencia katonai célú 
felhasználása során; emlékeztet rá, hogy a 
közérdekű célok megvalósítását 
veszélyeztető döntések meghozataláért a 
végső felelősséget mindig embernek kell 
viselnie; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszerben a 
mesterséges intelligenciát az adatok 
elemzésének és gyűjtésének, valamint az 
áldozatok védelmének javítására kell 
felhasználni, az ítélethozatal vagy a 
döntéshozatal tekintetében azonban nem 
helyettesíti az embereket;
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Or. en

Módosítás 63
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett valamennyi 
műveletnek mindig emberi felügyelet alatt 
kell maradnia; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszerben a 
mesterséges intelligenciát az adatok 
elemzésének és gyűjtésének, valamint az 
áldozatok védelmének javítására kell 
felhasználni, az ítélethozatal vagy a 
döntéshozatal tekintetében azonban nem 
helyettesíti az embereket;

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett valamennyi 
műveletnek mindig emberi felügyelet alatt 
kell maradnia; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszerben a 
mesterséges intelligencia az ítélethozatal 
vagy a döntéshozatal tekintetében nem 
helyettesíti az embereket; azt tanácsolja, 
hogy a mesterséges intelligencia 
használata esetén a lehető legnagyobb 
körültekintéssel és szigorú civil ellenőrzés 
mellett járjanak el az alapvető jogokkal és 
szabadságokkal kapcsolatos döntések 
meghozatala vagy az azok alapjául 
szolgáló tájékozódás során;

Or. en

Módosítás 64
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett valamennyi 
műveletnek mindig emberi felügyelet alatt 
kell maradnia; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszerben a 
mesterséges intelligenciát az adatok 
elemzésének és gyűjtésének, valamint az 
áldozatok védelmének javítására kell 
felhasználni, az ítélethozatal vagy a 

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett tevékenységeknek 
mindig emberi irányítás alatt kell 
maradniuk; hangsúlyozza, hogy a kutatás 
és fejlesztés során meg kell vizsgálni a 
mesterséges intelligenciának az 
igazságszolgáltatási rendszerben való 
használatát, amit az elővigyázatosság elvét 
alkalmazó hatásvizsgálatoknak kell 



PE654.068v01-00 40/50 AM\1209390HU.docx

HU

döntéshozatal tekintetében azonban nem 
helyettesíti az embereket;

kísérniük, különös tekintettel a jogszerű 
eljárás biztosítékaira, valamint az 
előítéletek és a megkülönböztetés elleni 
védelemre,;

Or. en

Módosítás 65
Paul Tang

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett valamennyi 
műveletnek mindig emberi felügyelet alatt 
kell maradnia; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatási rendszerben a 
mesterséges intelligenciát az adatok 
elemzésének és gyűjtésének, valamint az 
áldozatok védelmének javítására kell 
felhasználni, az ítélethozatal vagy a 
döntéshozatal tekintetében azonban nem 
helyettesíti az embereket;

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciával végzett valamennyi 
műveletnek mindig emberi felügyelet és 
beavatkozás alatt kell maradnia; 
hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatási 
rendszerben a mesterséges intelligenciát az 
adatok elemzésének és gyűjtésének, 
valamint az áldozatok védelmének 
javítására kell felhasználni, az ítélethozatal 
vagy a döntéshozatal tekintetében azonban 
nem helyettesíti az embereket;

Or. en

Módosítás 66
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólít az algoritmikus 
megmagyarázhatóságra, az átláthatóságra 
és a szabályozási felügyeletre, 
amennyiben a hatóságok mesterséges 
intelligenciát használnak, valamint 
hatásvizsgálatok elvégzésére azt 
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megelőzően, hogy az állami hatóságok 
mesterséges intelligenciát alkalmazó 
eszközöket vezetnének be, hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy ellenőrizzék, 
hogy a mesterséges intelligenciát 
alkalmazó technológiák hogyan jutottak 
döntésre vagy utasításra, amikor azokat 
magas kockázatú környezetben 
alkalmazzák; emlékeztet arra, hogy a 
döntéshozatalért mindig az embereknek 
kell viselniük a végső felelősséget;

Or. en

Módosítás 67
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy egyértelmű és 
méltányos nemzetközi rendszert kell 
létrehozni az ezen fejlett digitális 
technológiák által okozott lehetséges 
káros következményekkel kapcsolatos jogi 
felelősség telepítésére; hangsúlyozza, 
hogy az első és legfontosabb cél az ilyen 
következmények megelőzése kell, hogy 
legyen; ezért felszólít az elővigyázatosság 
elvének következetes érvényesítésére a 
mesterséges intelligencia e területen 
történő valamennyi alkalmazása 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 68
Emil Radev

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet az irányítás, az 
átláthatóság, a pártatlanság, az 
elszámoltathatóság, a méltányosság és az 
intellektuális integritás elveinek 
fontosságára az MI büntetőjog területén 
való alkalmazásával összefüggésben;

Or. en

Módosítás 69
Emil Klára Dobrev

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat, hogy 
könnyen olvasható és hozzáférhető módon 
tegyék elérhetővé a közszféra által 
használt mesterségesintelligencia-
rendszerekre vonatkozó információkat;

Or. en

Módosítás 70
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az uniós jog 
tiltja a természetes személyre vonatkozó 
minden olyan hátrányos döntést, amely 
kizárólag automatizált adatkezelésen – 
többek között profilalkotáson – alapul, és 
amely az érintettre nézve hátrányos 
joghatással jár vagy őt jelentős mértékben 
érinti, kivéve, ha azt legalább az emberi 
beavatkozás igénybevételéhez való jogról 
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rendelkező uniós vagy tagállami 
jogszabály lehetővé teszi; emlékeztet arra, 
hogy a közhatalom gyakorlása során 
hozott határozatok szinte mindig olyan 
határozatok, amelyek végrehajtási 
jellegük miatt joghatással bírnak az 
érintett személyre nézve; felhívja a 
Bizottságot, az Európai Adatvédelmi 
Testületet és más független felügyeleti 
hatóságokat, hogy tegyenek közzé 
iránymutatásokat, ajánlásokat és legjobb 
gyakorlatokat a profilalkotáson és a 
mesterséges intelligencia közhatalom 
gyakorlására való felhasználásán alapuló 
döntésekre vonatkozó kritériumok és 
feltételek további meghatározása 
érdekében, valamint hogy tegyenek 
nemzetközi szintű lépéseket egy 
nemzetközi jogi keret kifejlesztéséért;

Or. en

Módosítás 71
Klára Dobrev

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. mélységesen aggasztják a deepfake 
technológiák, amelyek lehetővé teszik a 
zsarolásra, hamis híradások készítésére, a 
közbizalom aláásására és a nyilvános 
diskurzus befolyásolására használható, 
egyre realisztikusabb fénykép-, hang- és 
videohamisításokat; hangsúlyozza, hogy a 
mesterséges intelligencia lehetővé teszi a 
személy digitális lábnyomának 
felhasználásával végzett átfogó viselkedési 
profilalkotást is, amely célzott 
befolyásolási műveletekhez vagy 
zsaroláshoz is felhasználható; mindkét 
gyakorlat magában hordozza az országok 
destabilizálásának, a dezinformációk 
terjesztésének és a választások 
befolyásolásának lehetőségét; e 
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tekintetben megfelelő kutatásokra szólít 
fel annak biztosítása érdekében, hogy az 
elhárítást szolgáló technológiák lépést 
tartsanak a mesterséges intelligencia 
rosszindulatú használatával;

Or. en

Módosítás 72
Emil Radev

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. emlékeztet rá, hogy az arányosság 
elvét tiszteletben kell tartani, és hogy az 
ok-okozati összefüggés és a felelősség 
kérdését tisztázni kell annak 
megállapításához, hogy az állam 
nemzetközi közjogi szereplőként, továbbá 
saját fennhatóságának gyakorlása során 
ténylegesen mennyiben adhatja át 
hatásköreit MI-n alapuló, bizonyos fokú 
autonómiával rendelkező rendszereknek;

Or. en

Módosítás 73
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. felszólít az automatizált, nem 
megtámadható jogi és/vagy közigazgatási 
döntéshozatal betiltására; hangsúlyozza, 
hogy az államhatalom gyakorlása során a 
végső döntést mindig olyan embernek kell 
meghoznia, aki felelősségre vonható a 
meghozott döntésekért, és a rendszernek 
magában kell foglalnia a jogorvoslat 
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lehetőségét; rámutat azonban az emberek 
által hozott döntések kockázataira, ha 
kizárólag a gépek által létrehozott 
adatokra, profilokra és ajánlásokra 
támaszkodnak;

Or. en

Módosítás 74
Emil Radev

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. sürgeti a tagállamokat, hogy 
mérjék fel az MI-re alapozó 
technológiákkal kapcsolatos 
kockázatokat, mielőtt az államhatalom 
gyakorlásával összefüggő tevékenységeket 
automatizálnának, különösen az 
igazságszolgáltatás területén; felhívja a 
tagállamokat, hogy fontolják meg 
biztosítékok – így illetékes szakmai testület 
általi ellenőrzés és szakmai etikai 
szabályok – alkalmazásának 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 75
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. emlékeztet a teljesen autonóm 
fegyverekről szóló 2018. szeptember 12-i 
állásfoglalására és teljes mértékben 
támogatja azt; hangsúlyozza, hogy uniós 
és nemzetközi szinten egyaránt sürgősen 
be kell tiltani az érdemi emberi ellenőrzés 
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és felügyelet nélküli autonóm 
fegyverrendszereket; felszólítja az EU-t, 
hogy késedelem nélkül lépjen fel és 
fogadjon el közös álláspontot e 
tekintetben, és kezdeményezzen 
nemzetközi szintű tárgyalásokat, amelyek 
a halált okozó autonóm fegyverrendszerek 
betiltásához vezetnek;

Or. en

Módosítás 76
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. hangsúlyozza az informatikai 
biztonság mint eszköz és cél szerepét a 
polgári és katonai infrastruktúrák ellen 
magán- és állami szereplők által elkövetett 
támadásokban; kiemeli, hogy a magán- és 
az állami támadók közötti határvonalak 
továbbra is elmosódnak, és annak 
megállapítása, hogy a támadás kinek 
tudható be, valamint a támadás 
indítékainak azonosítása továbbra is 
nagyon nehéz, és óvatosságra és 
önmérsékletre int, mivel az informatikai 
rendszerek jellegéből adódóan a ködösítés 
és a meghamisított bizonyítékok 
lehetősége igen nagy; felszólít az állami 
felelősség nemzetközi fogalmainak az új 
technológiák fényében történő 
felülvizsgálatára; nyugtázza e tekintetben 
a nemzetközi együttműködés, valamint a 
sebezhetőségek és a megoldások (javítások 
és frissítések) közzétételének és 
megosztásának fontosságát; megjegyzi 
továbbá, hogy e tekintetben az 
informatikai rendszerek kettős 
felhasználásúak, és hatékony 
szabályozásra szólít fel, többek között a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
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alkalmazások tekintetében;

Or. en

Módosítás 77
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a Covid19 
világjárvány okozta helyzet azt jelenti, 
hogy a kormányokra jelentős nyomás 
nehezedik polgáraik részéről, hogy 
hatékonyan védjék meg az egészségüket; 
úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia 
használata nagyban hozzájárulhat a 
globális világjárvány elleni küzdelemhez.

törölve

Or. en

Módosítás 78
Paul Tang

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a Covid19 
világjárvány okozta helyzet azt jelenti, 
hogy a kormányokra jelentős nyomás 
nehezedik polgáraik részéről, hogy 
hatékonyan védjék meg az egészségüket; 
úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia 
használata nagyban hozzájárulhat a 
globális világjárvány elleni küzdelemhez.

törölve

Or. en
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Módosítás 79
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a Covid19 
világjárvány okozta helyzet azt jelenti, 
hogy a kormányokra jelentős nyomás 
nehezedik polgáraik részéről, hogy 
hatékonyan védjék meg az egészségüket; 
úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia 
használata nagyban hozzájárulhat a 
globális világjárvány elleni küzdelemhez.

5. megjegyzi, hogy a Covid19 
világjárvány okozta helyzet azt jelenti, 
hogy a kormányokra jelentős nyomás 
nehezedik polgáraik részéről, hogy 
hatékonyan védjék meg az egészségüket; 
úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia 
használata potenciálisan hozzájárulhat a 
globális világjárvány elleni küzdelemhez; 
mindazonáltal óva int annak veszélyeitől, 
hogy nem megfelelő 
mesterségesintelligencia-rendszereket 
használjanak népegészségügyi 
döntésekhez, és úgy véli, hogy a 
mesterséges intelligencia ilyen célú 
alkalmazását tudományos bizonyítékokra 
kell alapozni; javasolja, hogy a 
járványokkal kapcsolatos népegészségügyi 
döntések holisztikus epidemiológiai 
megközelítésen, ne pedig automatizált 
elemzésen alapuljanak;

Or. en

Módosítás 80
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a Covid19 
világjárvány okozta helyzet azt jelenti, 
hogy a kormányokra jelentős nyomás 
nehezedik polgáraik részéről, hogy 
hatékonyan védjék meg az egészségüket; 
úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia 

5. megjegyzi, hogy a Covid19 
világjárvány okozta helyzet azt jelenti, 
hogy a kormányokra és az állami 
hatóságokra jelentős nyomás nehezedik 
polgáraik részéről, hogy hatékonyan védjék 
meg az egészségüket; úgy véli, hogy a 
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használata nagyban hozzájárulhat a 
globális világjárvány elleni küzdelemhez.

mesterséges intelligencia használata 
nagyban hozzájárulhat a globális 
világjárvány elleni küzdelemhez;

Or. en

Módosítás 81
Klára Dobrev

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a Covid19 
világjárvány okozta helyzet azt jelenti, 
hogy a kormányokra jelentős nyomás 
nehezedik polgáraik részéről, hogy 
hatékonyan védjék meg az egészségüket; 
úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia 
használata nagyban hozzájárulhat a 
globális világjárvány elleni küzdelemhez.

5. megjegyzi, hogy a Covid19 
világjárvány okozta helyzet azt jelenti, 
hogy a kormányokra jelentős nyomás 
nehezedik polgáraik részéről, hogy 
hatékonyan védjék meg az egészségüket; 
úgy véli azonban, hogy a kontaktkövető 
alkalmazások használatának önkéntesnek 
kell maradnia, az összegyűjtött adatoknak 
pedig anonimnak kell lenniük;

Or. en

Módosítás 82
Sergey Lagodinsky

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a Covid19 
világjárvány okozta helyzet azt jelenti, 
hogy a kormányokra jelentős nyomás 
nehezedik polgáraik részéről, hogy 
hatékonyan védjék meg az egészségüket; 
úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia 
használata nagyban hozzájárulhat a 
globális világjárvány elleni küzdelemhez.

5. megjegyzi a Covid19 világjárvány 
okozta helyzet fényében, hogy a 
kormányok felelőssége az egészség 
védelme és az ellátáshoz való hatékony 
hozzáférés biztosítása mind az 
állampolgárok, mind a lakosok számára; 
úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia 
potenciálisan hozzájárulhat az 
egészségügyi kockázatok és a globális 
világjárvány elleni küzdelemhez;
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Or. en


