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JAVASLATOK

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

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;

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

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; 

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; 

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; 

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

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;

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. 


