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Módosítás 1
Tilly Metz

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a mesterséges intelligencia 
stratégiai technológia a közlekedési ágazat 
számára, és a várakozások szerint a 
polgárok és a társadalom javát szolgálja 
azáltal, hogy javítja az életminőséget, új 
foglalkoztatási lehetőségeket teremt és 
fenntarthatóbb üzleti modelleket hoz létre;

A. mivel a mesterséges intelligencia 
stratégiai technológia a közlekedési ágazat 
számára, és minden polgár és a társadalom 
javát kell szolgálnia azáltal, hogy javítja az 
életminőséget, új foglalkoztatási 
lehetőségeket teremt és fenntarthatóbb 
üzleti modelleket hoz létre, és azt széles 
körben megfizethető módon kell 
kialakítani;

Or. en

Módosítás 2
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a mesterséges intelligencia 
stratégiai technológia a közlekedési ágazat 
számára, és a várakozások szerint a 
polgárok és a társadalom javát szolgálja 
azáltal, hogy javítja az életminőséget, új 
foglalkoztatási lehetőségeket teremt és 
fenntarthatóbb üzleti modelleket hoz létre;

A. mivel a mesterséges intelligencia 
stratégiai technológia a közlekedési ágazat 
számára, és a várakozások szerint a 
polgárok és a társadalom javát szolgálja 
azáltal, hogy javítja az életminőséget, 
növeli minden közlekedési mód 
biztonságát, új foglalkoztatási 
lehetőségeket teremt és fenntarthatóbb 
üzleti modelleket hoz létre;

Or. pl

Módosítás 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
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A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a mesterséges intelligencia 
stratégiai technológia a közlekedési ágazat 
számára, és a várakozások szerint a 
polgárok és a társadalom javát szolgálja 
azáltal, hogy javítja az életminőséget, új 
foglalkoztatási lehetőségeket teremt és 
fenntarthatóbb üzleti modelleket hoz létre;

A. mivel a mesterséges intelligencia 
stratégiai technológia a közlekedési ágazat 
számára, és a várakozások szerint a 
polgárok és a társadalom javát szolgálja 
azáltal, hogy javítja az életminőséget, új 
foglalkoztatási lehetőségeket teremt és 
fenntarthatóbb üzleti modelleket hoz létre; 
mivel a mesterséges intelligencia képes 
lehet a társadalom jelentős átformálására, 
különösen a közlekedés és az 
infrastruktúra tekintetében; mivel a 
mesterséges intelligenciának emellett az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljai elérése 
eszközének kell lennie;

Or. en

Módosítás 4
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a mesterséges intelligencia 
európai megközelítésének figyelembe kell 
vennie a mesterséges intelligencia etikai 
szempontjait annak biztosítása érdekében, 
hogy emberközpontú legyen, fokozza az 
emberi jólétet, valamint a társadalom és a 
környezet jólétét, és teljes mértékben 
tiszteletben tartsa az EU alapvető jogait és 
értékeit;

B. mivel a mesterséges intelligencia 
európai megközelítésének kiemelten kell 
kezelnie a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos etikai szempontokat és 
dilemmákat annak biztosítása érdekében, 
hogy emberközpontú legyen, fokozza az 
emberi jólétet, a biztonságérzetet, valamint 
a társadalom és a környezet jólétét, és 
teljes mértékben tiszteletben tartsa az EU 
alapvető jogait és értékeit;

Or. pl

Módosítás 5
Carles Puigdemont i Casamajó
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Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a mesterséges intelligencia 
európai megközelítésének figyelembe kell 
vennie a mesterséges intelligencia etikai 
szempontjait annak biztosítása érdekében, 
hogy emberközpontú legyen, fokozza az 
emberi jólétet, valamint a társadalom és a 
környezet jólétét, és teljes mértékben 
tiszteletben tartsa az EU alapvető jogait és 
értékeit;

B. mivel a mesterséges intelligencia 
európai megközelítésének figyelembe kell 
vennie a mesterséges intelligencia etikai 
szempontjait annak biztosítása érdekében, 
hogy emberközpontú legyen, fokozza az 
emberi jólétet, valamint a társadalom és a 
környezet jólétét, és teljes mértékben 
tiszteletben tartsa az EU alapvető jogait és 
értékeit; mivel a magánélet tiszteletben 
tartásához való jognak és az 
adatvédelemnek kötelezőnek kell lennie, 
és mivel az adatgyűjtésnek teljes 
mértékben az általános adatvédelmi 
rendelettel és az elektronikus hírközlési 
adatvédelmi rendelettel összhangban kell 
történnie, meghatározott ideig tárolva és 
hatékonyan névtelenítve;

Or. en

Módosítás 6
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Sven Schulze, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jens Gieseke, Massimiliano Salini, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a mesterséges intelligencia 
európai megközelítésének figyelembe kell 
vennie a mesterséges intelligencia etikai 
szempontjait annak biztosítása érdekében, 
hogy emberközpontú legyen, fokozza az 
emberi jólétet, valamint a társadalom és a 
környezet jólétét, és teljes mértékben 
tiszteletben tartsa az EU alapvető jogait és 
értékeit;

B. mivel a mesterséges intelligencia, 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
európai megközelítésének az európai 
értékeket és elveket tükröző etikai elvekkel 
összhangban kell állnia annak biztosítása 
érdekében, hogy a mesterséges 
intelligencia, robotika és a kapcsolódó 
technológiák emberközpontúak legyenek, 
fokozzák az emberi jólétet, valamint a 
társadalom és a környezet jólétét, és teljes 
mértékben tiszteletben tartsák az EU 
alapvető jogait és értékeit;
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Or. en

Módosítás 7
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az MI lehetőségeinek teljes 
körű kiaknázása a közlekedési ágazatban 
csak akkor lehetséges, ha a felhasználók 
ismerik az e technológiával összefüggő 
lehetséges előnyöket és kihívásokat; mivel 
ezt a kérdést integrálni kell az oktatási 
folyamatba, többek között a digitális 
kirekesztés elleni harc tekintetében, 
valamint olyan európai szintű tájékoztató 
kampányok folytatása érdekében, amelyek 
pontosan bemutatják az MI-fejlesztés 
minden vonatkozását;

Or. pl

Módosítás 8
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az EU célja az volt, hogy 
2020-ig 2010-hez képest 50%-kal 
csökkentse a halálos kimenetelű közúti 
balesetek számát az EU-ban, de a stagnáló 
előrelépésre tekintettel megújította 
erőfeszítéseit „A 2021-2030 közötti 
időszakra vonatkozó közúti 
közlekedésbiztonsági politikai keret – a 
következő lépések „ A »zéró-elképzelés« 
felé” című kiadványban; mivel e 
tekintetben az automatizálásban és az új 

D. mivel az EU célja az volt, hogy 
2020-ig 2010-hez képest 50%-kal 
csökkentse a halálos kimenetelű közúti 
balesetek számát az EU-ban, de a stagnáló 
előrelépésre tekintettel megújította 
erőfeszítéseit „A 2021-2030 közötti 
időszakra vonatkozó közúti 
közlekedésbiztonsági politikai keret – a 
következő lépések „ A »zéró-elképzelés« 
felé” című kiadványban; mivel e 
tekintetben az MI-ben, az 
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technológiákban az emberi hibák 
elkerülése révén nagy lehetőségek rejlenek 
a közúti biztonság növelésére;

automatizálásban és más új 
technológiákban az emberi hibák 
potenciális csökkentése révén nagy 
lehetőségek rejlenek a közúti biztonság 
növelésére;

Or. en

Módosítás 9
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az EU célja az volt, hogy 
2020-ig 2010-hez képest 50%-kal 
csökkentse a halálos kimenetelű közúti 
balesetek számát az EU-ban, de a stagnáló 
előrelépésre tekintettel megújította 
erőfeszítéseit „A 2021-2030 közötti 
időszakra vonatkozó közúti 
közlekedésbiztonsági politikai keret – a 
következő lépések „ A »zéró-elképzelés« 
felé” című kiadványban; mivel e 
tekintetben az automatizálásban és az új 
technológiákban az emberi hibák 
elkerülése révén nagy lehetőségek rejlenek 
a közúti biztonság növelésére;

D. mivel az EU célja az volt, hogy 
2020-ig 2010-hez képest 50%-kal 
csökkentse a halálos kimenetelű közúti 
balesetek számát az EU-ban, de a stagnáló 
előrelépésre tekintettel megújította 
erőfeszítéseit „A 2021-2030 közötti 
időszakra vonatkozó közúti 
közlekedésbiztonsági politikai keret – a 
következő lépések „ A »zéró-elképzelés« 
felé” című kiadványban; mivel e 
tekintetben az automatizálás és az új 
technológiák az emberi hibák elkerülése 
révén létfontosságú szerepet játszanak a 
közúti biztonság növelésében;

Or. pl

Módosítás 10
Maria Grapini

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az EU célja az volt, hogy 
2020-ig 2010-hez képest 50%-kal 
csökkentse a halálos kimenetelű közúti 
balesetek számát az EU-ban, de a stagnáló 

D. mivel az EU célja az volt, hogy 
2020-ig 2010-hez képest 50%-kal 
csökkentse a halálos kimenetelű közúti 
balesetek számát az EU-ban, de a stagnáló 
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előrelépésre tekintettel megújította 
erőfeszítéseit „A 2021-2030 közötti 
időszakra vonatkozó közúti 
közlekedésbiztonsági politikai keret – a 
következő lépések „ A »zéró-elképzelés« 
felé” című kiadványban; mivel e 
tekintetben az automatizálásban és az új 
technológiákban az emberi hibák 
elkerülése révén nagy lehetőségek rejlenek 
a közúti biztonság növelésére;

előrelépésre tekintettel megújította 
erőfeszítéseit „A 2021-2030 közötti 
időszakra vonatkozó közúti 
közlekedésbiztonsági politikai keret – a 
következő lépések „ A »zéró-elképzelés« 
felé” című kiadványban; mivel e 
tekintetben az automatizálásban és az új 
technológiákban az emberi hibák 
elkerülése révén nagy lehetőségek rejlenek 
és azok létfontosságú szerepet játszanak a 
közúti biztonság növelése kapcsán;

Or. ro

Módosítás 11
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az emberi hiba a közúti 
balesetek mintegy 95%-ában játszik 
szerepet az Unióban. A vezető nélküli 
autók és kisteherautók drasztikusan 
csökkenthetik ezeket az adatokat és 
növelhetik a közúti biztonságot, miközben 
az új digitális technológiák csökkenthetik 
a forgalmi torlódásokat, valamint az 
üvegházhatású gázok és a légszennyező 
anyagok kibocsátását;

Or. en

Módosítás 12
Tilly Metz

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel nélkülözhetetlennek tartja az 
etikai és szabályozási keret létrehozását, 
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annak az algoritmus-rendszerekben 
használt adatkészletek minőségére, az 
adatkészletek részrehajlás-mentesítésére, 
valamint magukra az algoritmusokra, 
továbbá az adatokkal és az összesítéssel 
kapcsolatos normákra vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmaznia kell;

Or. en

Módosítás 13
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Sven Schulze, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az etikailag felelős, 
emberközpontú és technológiailag 
megalapozott MI, robotika és kapcsolódó 
technológiák a közlekedés terén üzleti 
lehetőséget jelentenek az európai 
vállalkozások, többek között a kkv-k 
számára arra, hogy e téren globális vezető 
szerephez jussanak; mivel ez a lehetőség 
különösen valós, tekintettel arra, hogy az 
e téren jelenleg globálisan vezető szerepet 
betöltők olyan technológiákat gyártanak, 
amelyek nem tekinthetők elég 
megbízhatónak és nem tartják kellőképp 
tiszteletben az etikai elveket.

Or. en

Módosítás 14
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. felhívja a figyelmet a meglévő 
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remek lehetőségekre, hogy jobb MI-
technológiát hozzanak létre a közlekedési 
ágazatban, és mivel ennek fényében a 
jövőbeni szabályozást úgy kell kialakítani, 
hogy az elősegítse a technológiai fejlődést, 
ne pedig akadályozza azt;

Or. sv

Módosítás 15
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Db. mivel az ilyen üzleti lehetőségek a 
jelenlegi egészségügyi és gazdasági 
válságot követően hozzájárulhatnak az 
európai ipar talpra állásához; mivel az 
ilyen lehetőségek új munkahelyeket 
teremtenek, mivel az MI és a kapcsolódó 
technológiák lehetőséget kínálhatnak a 
vállalkozások termelékenységének 
fokozására, és hozzájárulnak a 
hatékonyságnöveléshez; mivel e terület 
innovációs programjai segíthetik a 
regionális klaszterek virágzását.

Or. en

Módosítás 16
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Db. kéri a Bizottságot, hogy hajtson 
végre olyan intézkedéseket, amelyek 
növelik Európa versenyképességét az MI 
területén annak érdekében, hogy olyan, az 
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innováció számára kedvező 
körülményeket teremtsen, amelyek mellett 
az európai vállalkozások és szervezetek a 
világ élvonalába kerülhetnek az MI-
technológia fejlesztése terén;

Or. sv

Módosítás 17
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
D c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Dc. mivel az MI, robotika és a 
kapcsolódó technológiák fejlesztésének 
ilyen európai megközelítése a közlekedés 
terén fokozhatja az európai gazdaság 
globális versenyképességét és stratégiai 
autonómiáját.

Or. en

Módosítás 18
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia a közúti, vasúti, vízi és légi 
közlekedés valamennyi autonóm eszköze 
számára tartogat lehetőségeket;

1. tisztában van azzal, hogy a 
mesterséges intelligencia a közúti, vasúti, 
vízi és légi közlekedés valamennyi 
autonóm eszköze számára tartogat 
lehetőségeket, de szem előtt tartja, hogy az 
MI etikus megközelítése a kockázatok 
elleni korai jelzőrendszernek is tekinthető;

Or. en
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Módosítás 19
Maria Grapini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia a közúti, vasúti, vízi és légi 
közlekedés valamennyi autonóm eszköze 
számára tartogat lehetőségeket;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia a közúti, vasúti, vízi és légi 
közlekedés valamennyi autonóm 
eszközének biztonsága és hatékonysága 
számára tartogat lehetőségeket;

Or. ro

Módosítás 20
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia a közúti, vasúti, vízi és légi 
közlekedés valamennyi autonóm eszköze 
számára tartogat lehetőségeket;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák a közúti, vasúti, vízi és légi 
közlekedés valamennyi autonóm eszköze 
számára tartogat lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 21
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia a közúti, vasúti, vízi és légi 
közlekedés valamennyi autonóm eszköze 
számára tartogat lehetőségeket;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia a közúti, vasúti, vízi és légi 
utas- és áruszállítás valamennyi autonóm 
eszköze számára tartogat lehetőségeket;
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Or. pl

Módosítás 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia a közúti, vasúti, vízi és légi 
közlekedés valamennyi autonóm eszköze 
számára tartogat lehetőségeket;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia a közúti, vasúti, vízi és légi 
közlekedés valamennyi autonóm eszköze 
számára tartogat lehetőségeket; úgy véli, 
hogy az MI-nek a blokklánc- és a 
megosztott főkönyvi technológiát is 
magába kell foglalnia azok 
tranzakciókban, kommunikációban és 
információmegosztásban betöltött fontos 
szerepe miatt;

Or. en

Módosítás 23
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza továbbá az MI-ben, 
robotikában és a kapcsolódó 
technológiákban rejlő potenciált a 
modális átállás és az intermodalitás 
előmozdítására, mivel e technológiák 
hozzájárulhatnak az áru- és 
személyszállítás közlekedési módjai 
optimális kombinációjának 
megtalálásához;

Or. en
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Módosítás 24
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az MI-t olyan 
módokon tervezni és fejleszteni, amely az 
emberi autonómia kapcsán csökkenti az 
egyenlőtlenséget és előmozdítja a 
társadalmi megerősödést, valamint növeli 
a mindenki által egyenlő mértékben 
élvezett előnyöket. Különösen fontos, hogy 
az MI megmagyarázható legyen, mivel a 
megmagyarázhatóság kritikus fontosságú 
eszköz a technológiába vetett bizalom 
kiépítése és a technológia megértése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 25
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a vállalatok és 
gazdasági régiók közötti globális verseny 
megköveteli, hogy az Unió előmozdítsa a 
beruházásokat és megerősítse a 
közlekedési ágazatban működő 
vállalkozások nemzetközi 
versenyképességét azáltal, hogy az MI-
megoldások fejlesztése és alkalmazása 
szempontjából kedvező környezetet teremt.

Or. en

Módosítás 26
Henna Virkkunen
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy egyértelműen 
szükség van az e kialakulóban lévő 
technológiákra és azok közlekedési 
ágazatban történő használatára vonatkozó 
szabályozási keret frissítésére, biztosítani 
kell, hogy az ilyen frissítések mindig 
valódi szükségleteken alapulnak, 
összhangban vannak a minőségi 
jogalkotás elvével és nem rónak 
szükségtelen szabályozási terheket a 
vállalkozásokra és a fogyasztókra.

Or. en

Módosítás 27
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza továbbá, hogy az MI, 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
hatékonyabbá tehetik a közlekedési, 
logisztikai és forgalomáramlást, valamint 
valamennyi közlekedési módot 
biztonságosabbá, intelligensebbé és 
környezetbarátabbá tehetik.

Or. en

Módosítás 28
Tilly Metz

Véleménytervezet
2 bekezdés – bevezető rész
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
közlekedési ágazatnak egyértelmű keretre 
van szüksége a mesterséges intelligencia 
megbízhatóvá tételéhez, beleértve a 
biztonsági és felelősségi szempontokat is, 
amelyek kulcsfontosságúak lesznek a 
kutatás, az innováció és a készségfejlesztés 
terén tett beruházások, valamint a 
mesterséges intelligencia kkv-k, induló és 
egyéb vállalkozások általi alkalmazásának 
ösztönzésében; e vonatkozásban:

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
közlekedési ágazatnak egyértelmű keretre 
van szüksége a mesterséges intelligencia 
megbízhatóvá tételéhez, beleértve a 
biztonsági, védelmi és felelősségi 
szempontokat is, amelyek 
kulcsfontosságúak lesznek a kutatás, az 
innováció és a készségfejlesztés terén tett 
beruházások, valamint a mesterséges 
intelligencia közszolgáltatások, kkv-k, 
induló és egyéb vállalkozások általi 
alkalmazásának ösztönzésében, biztosítva 
ugyanakkor az adatvédelmet és az 
interoperabilitást; e vonatkozásban:

Or. en

Módosítás 29
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Sven Schulze, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
2 bekezdés – bevezető rész

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
közlekedési ágazatnak egyértelmű keretre 
van szüksége a mesterséges intelligencia 
megbízhatóvá tételéhez, beleértve a 
biztonsági és felelősségi szempontokat is, 
amelyek kulcsfontosságúak lesznek a 
kutatás, az innováció és a készségfejlesztés 
terén tett beruházások, valamint a 
mesterséges intelligencia kkv-k, induló és 
egyéb vállalkozások általi alkalmazásának 
ösztönzésében; e vonatkozásban:

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 
közlekedési ágazatnak egyértelmű etikai 
keretre van szüksége a mesterséges 
intelligencia megbízhatóvá tételéhez, 
beleértve a biztonsági, emberi autonómiai 
és felügyeleti, valamint felelősségi 
szempontokat is, amelyek 
kulcsfontosságúak lesznek a kutatás, az 
innováció és a készségfejlesztés terén tett 
beruházások, valamint a mesterséges 
intelligencia kkv-k, induló és egyéb 
vállalkozások általi alkalmazásának 
ösztönzésében; e vonatkozásban:

Or. en

Módosítás 30
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Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Sven Schulze, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Véleménytervezet
2 bekezdés – a pont

Véleménytervezet Módosítás

a) felhívja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon egy kockázatértékelési 
megközelítésen alapuló felelősségi 
mechanizmusról, mivel körültekintően 
kell kezelni a mesterséges intelligencia 
fejlődésére és elterjedésére hatást 
gyakorló azon problémát, amelyet a 
járművek mesterséges intelligencián 
alapuló műveleteiért szigorúan felelős 
személy kiválasztása jelent; ebben a 
tekintetben hangsúlyozza, hogy a 
felelősséget mindig természetes vagy jogi 
személyeknek kell viselniük:

törölve

Or. en

Módosítás 31
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Sven Schulze, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
2 bekezdés – a a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

aa) felhívja a Bizottságot az MI, 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
fejlesztésére, alkalmazására és 
használatára vonatkozó etikai elvek 
egyértelmű szabályozási keretének 
megállapítására a közlekedési ágazatban; 
a közlekedési ágazatban minden MI-, 
robotikai vagy kapcsolódó technológiát 
ezen etikai elvekkel összhangban kell 
fejleszteni, alkalmazni és használni.

Or. en
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Módosítás 32
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
2 bekezdés – b pont

Véleménytervezet Módosítás

b) javasolja iránymutatások 
kidolgozását a közlekedésben alkalmazott, 
mesterséges intelligencián alapuló 
technológiák harmonizált kockázati 
osztályozására vonatkozóan, amelyek 
lefedik az emberek és a mesterséges 
intelligencia által kezelendő 
járműfunkciókat, és tisztázzák a 
biztonsággal kapcsolatos felelősségi 
köröket és követelményeket;

törölve

Or. en

Módosítás 33
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
2 bekezdés – b pont

Véleménytervezet Módosítás

b) javasolja iránymutatások 
kidolgozását a közlekedésben alkalmazott, 
mesterséges intelligencián alapuló 
technológiák harmonizált kockázati 
osztályozására vonatkozóan, amelyek 
lefedik az emberek és a mesterséges 
intelligencia által kezelendő 
járműfunkciókat, és tisztázzák a 
biztonsággal kapcsolatos felelősségi 
köröket és követelményeket;

b) javasolja iránymutatások 
kidolgozását minden közlekedési módban 
alkalmazott, mesterséges intelligencián 
alapuló technológiák harmonizált kockázati 
osztályozására vonatkozóan, amelyek 
lefedik az emberek és a mesterséges 
intelligencia által kezelendő 
járműfunkciókat, és tisztázzák a 
biztonsággal kapcsolatos felelősségi 
köröket és követelményeket;

Or. en

Módosítás 34
Tilly Metz
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Véleménytervezet
2 bekezdés – b a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

ba) felhívja a Bizottságot, hogy 
alakítson ki európai piacfelügyeleti 
struktúrát az algoritmusos rendszerekhez, 
beleértve az azokhoz kapcsolódó 
adatvédelmi rendelkezéseket, amely 
iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak, többek között az 
interoperabilitás vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 35
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
2 bekezdés – c pont

Véleménytervezet Módosítás

c) felhívja a Bizottságot, hogy a 
magas szintű szakértői csoport kockázati 
besorolásával összhangban hozzon létre 
mesterségesintelligencia-biztosítási 
rendszert az intelligens közlekedési 
rendszerek számára annak érdekében, 
hogy jobban megfeleljen a közlekedési 
ágazat újonnan felmerülő igényeinek;

törölve

Or. en

Módosítás 36
Jörgen Warborn

Véleménytervezet
2 bekezdés – c a pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

ca) kéri a Bizottságot, hogy szenteljen 
különös figyelmet a kkv-k helyzetére, 
valamint hogy a jövőbeni jogszabályokat 
úgy hozzák létre, hogy azok növeljék az 
MI-technológia fejlesztésének és 
használatának lehetőségeit e 
vállalkozások számára.

Or. sv

Módosítás 37
Maria Grapini

Véleménytervezet
2 bekezdés – c a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

ca) szükségesnek tartja, hogy részletes 
tájékoztatást nyújtsanak a 
végfelhasználók számára a közlekedési 
rendszerek és az MI-alapú járművek 
működtetésével kapcsolatban;

Or. ro

Módosítás 38
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a megbízható, 
etikailag felelős és technikailag stabil 
mesterséges intelligencia a fenntartható és 
intelligens mobilitás fontos ösztönzője; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a mesterséges intelligencia 
terjedését a közlekedési ágazatban, és – 
amennyiben az uniós alapvető jogok 
tiszteletben tartása érdekében szükséges – 

3. hangsúlyozza, hogy az MI-
technológiákkal kapcsolatos európai 
megközelítésnek el kell nyernie az 
emberek bizalmát, a közérdeket kell 
szolgálnia, és erősítenie kell a közös 
társadalmi felelősségvállalást, és úgy véli, 
hogy a megbízható, etikailag felelős és 
technikailag stabil mesterséges 
intelligencia a fenntartható és intelligens 
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tegyen javaslatot az uniós jogszabályok 
haladéktalan és a közlekedési ágazattal 
szoros együttműködésben történő 
megfelelő módosítására;

mobilitás fontos ösztönzője; e tekintetben 
felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a 
mesterséges intelligencia terjedését a 
közlekedési ágazatban, és – amennyiben az 
uniós alapvető jogok tiszteletben tartása 
érdekében szükséges – tegyen javaslatot az 
uniós jogszabályok haladéktalan és a 
közlekedési ágazattal szoros 
együttműködésben történő megfelelő 
módosítására;

Or. en

Módosítás 39
Tilly Metz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a megbízható, 
etikailag felelős és technikailag stabil 
mesterséges intelligencia a fenntartható és 
intelligens mobilitás fontos ösztönzője; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a mesterséges intelligencia 
terjedését a közlekedési ágazatban, és – 
amennyiben az uniós alapvető jogok 
tiszteletben tartása érdekében szükséges – 
tegyen javaslatot az uniós jogszabályok 
haladéktalan és a közlekedési ágazattal 
szoros együttműködésben történő 
megfelelő módosítására;

3. úgy véli, hogy a megbízható, 
etikailag felelős és technikailag stabil 
mesterséges intelligencia a fenntartható, 
biztonságos, hozzáférhető és intelligens 
mobilitás fontos ösztönzője; e tekintetben 
felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a 
mesterséges intelligencia terjedésének 
előmozdítását a közlekedési ágazatban, és 
– amennyiben az uniós alapvető jogok 
tiszteletben tartása érdekében szükséges – 
tegyen javaslatot az uniós jogszabályok 
haladéktalan és a közlekedési ágazat 
valamennyi érintettjével szoros 
együttműködésben történő megfelelő 
módosítására;

Or. en

Módosítás 40
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az MI 
fejlesztése és terjedése nem korlátozhatja 
a közlekedési szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést; emlékeztet arra, hogy a 
technológia költségei jelentős akadályt 
képeznek majd az önvezető autók 
birtoklásában, és szükségessé tesznek 
majd olyan állami rendszert, amely 
hozzáférést biztosít az ilyen járművekhez, 
a forgalomból való kirekesztés elkerülése 
érdekében;

Or. pl

Módosítás 41
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az MI-
rendszerek nem károsíthatják vagy 
sérthetik az emberek testi és szellemi 
épségét; ezért kéri, hogy az MI-rendszerek 
legyenek műszakilag megalapozottak 
annak érdekében, hogy ne használhassák 
azokat ártó célokra;

Or. en

Módosítás 42
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja egy, az egész EU-ra 
kiterjedő, megbízható 

4. javasolja az egész EU-ra kiterjedő 
etikai normák kidolgozását valamennyi 



AM\1202958HU.docx 23/33 PE650.440v01-00

HU

mesterségesintelligencia-címke 
kidolgozását a gépjárműipar számára, 
amely közös és harmonizált szabványokat 
írna elő a biztonságra, a műszaki 
stabilitásra, a magánélet védelmére és az 
átláthatóságra, valamint a mesterséges 
intelligenciával működő járművek és 
kapcsolódó termékek és szolgáltatások 
tesztelésére vonatkozóan;

közlekedési mód, többek között a 
gépjárműipar számára a biztonságra, a 
műszaki stabilitásra, a magánélet 
védelmére és az átláthatóságra, valamint a 
mesterséges intelligenciával működő 
járművek és kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások tesztelésére vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 43
Tilly Metz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja egy, az egész EU-ra 
kiterjedő, megbízható 
mesterségesintelligencia-címke 
kidolgozását a gépjárműipar számára, 
amely közös és harmonizált szabványokat 
írna elő a biztonságra, a műszaki 
stabilitásra, a magánélet védelmére és az 
átláthatóságra, valamint a mesterséges 
intelligenciával működő járművek és 
kapcsolódó termékek és szolgáltatások 
tesztelésére vonatkozóan;

4. javasolja egy, az egész EU-ra 
kiterjedő, megbízható 
mesterségesintelligencia-norma 
kidolgozását a gépjárműipar számára, 
amely közös és harmonizált szabványokat 
írna elő a biztonságra, az 
interoperabilitásra, a műszaki stabilitásra 
– többek között az erőforráshatékony 
használattal, javíthatósággal és 
újrahasznosíthatóságával kapcsolatos 
aggodalmakra –, a magánélet védelmére 
és az átláthatóságra, valamint a 
mesterséges intelligenciával működő 
járművek és kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások tesztelésére vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 44
Maria Grapini

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja egy, az egész EU-ra 
kiterjedő, megbízható 
mesterségesintelligencia-címke 
kidolgozását a gépjárműipar számára, 
amely közös és harmonizált szabványokat 
írna elő a biztonságra, a műszaki 
stabilitásra, a magánélet védelmére és az 
átláthatóságra, valamint a mesterséges 
intelligenciával működő járművek és 
kapcsolódó termékek és szolgáltatások 
tesztelésére vonatkozóan;

4. javasolja egy, az egész EU-ra 
kiterjedő, megbízható 
mesterségesintelligencia-címke 
kidolgozását a gépjárműipar számára, 
amely közös és harmonizált szabványokat 
írna elő a biztonságra, a műszaki 
stabilitásra, a magánélet védelmére, az 
adatvédelemre és az átláthatóságra, 
valamint a mesterséges intelligenciával 
működő járművek és kapcsolódó termékek 
és szolgáltatások tesztelésére vonatkozóan;

Or. ro

Módosítás 45
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat, hogy a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
fejlesztése a közlekedési ágazatban 
komoly etikai kihívásokat támaszt a jövő 
munkaerőpiacával szemben, különös 
tekintettel a személy- és áruszállításra; 
javasolja, hogy a Bizottság vegye 
figyelembe ezt a problémát az MI-
jogszabállyal kapcsolatos hatásvizsgálatai 
során;

Or. pl

Módosítás 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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4a. úgy véli, hogy az MI-nek 
fenntartható módon tiszteleben kell 
tartania a környezetet, valamint elő kell 
mozdítania a kutatást az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljainak elérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 47
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg egy megfelelő meglévő 
uniós ügynökség végrehajtási és 
szankcionálási mechanizmusokkal való 
megbízásának lehetőségét annak 
érdekében, hogy intézkedéseket hozhasson 
olyan esetekben, amikor a közlekedésben 
alkalmazott valamely MI-rendszer sérti az 
alapvető jogokat vagy az európai etikai és 
biztonsági keretet;

törölve

Or. pl

Módosítás 48
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg egy megfelelő meglévő 
uniós ügynökség végrehajtási és 
szankcionálási mechanizmusokkal való 
megbízásának lehetőségét annak 
érdekében, hogy intézkedéseket hozhasson 

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, hogyan szerelhetők fel és 
használhatók a meglévő felügyeleti és 
ellenőrzési eszközök intézkedések 
végrehajtására olyan esetekben, amikor a 
közlekedésben alkalmazott valamely 
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olyan esetekben, amikor a közlekedésben 
alkalmazott valamely 
mesterségesintelligencia-rendszer sérti az 
alapvető jogokat vagy az európai etikai és 
biztonsági keretet;

mesterségesintelligencia-rendszer sérti az 
alapvető jogokat vagy az európai etikai és 
biztonsági keretet;

Or. en

Módosítás 49
Tilly Metz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg egy megfelelő meglévő 
uniós ügynökség végrehajtási és 
szankcionálási mechanizmusokkal való 
megbízásának lehetőségét annak 
érdekében, hogy intézkedéseket hozhasson 
olyan esetekben, amikor a közlekedésben 
alkalmazott valamely 
mesterségesintelligencia-rendszer sérti az 
alapvető jogokat vagy az európai etikai és 
biztonsági keretet;

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg egy különböző tagállami 
szabályozóból álló uniós szerv 
létrehozásának lehetőségét az európai 
szintű felügyelet biztosításához annak 
érdekében, hogy a Bizottság 
intézkedéseket hozhasson olyan esetekben, 
amikor a közlekedésben alkalmazott 
valamely mesterségesintelligencia-rendszer 
sérti az alapvető jogokat vagy az európai 
etikai és biztonsági keretet;

Or. en

Módosítás 50
Maria Grapini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg egy megfelelő meglévő 
uniós ügynökség végrehajtási és 
szankcionálási mechanizmusokkal való 
megbízásának lehetőségét annak 
érdekében, hogy intézkedéseket hozhasson 
olyan esetekben, amikor a közlekedésben 

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg egy megfelelő meglévő 
uniós ügynökség végrehajtási 
mechanizmusok nyomon követésével és 
szankciók kiszabásával való megbízásának 
lehetőségét annak érdekében, hogy 
intézkedéseket hozhasson olyan esetekben, 
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alkalmazott valamely 
mesterségesintelligencia-rendszer sérti az 
alapvető jogokat vagy az európai etikai és 
biztonsági keretet;

amikor a közlekedésben alkalmazott 
valamely mesterségesintelligencia-rendszer 
sérti az alapvető jogokat vagy az európai 
etikai és biztonsági keretet;

Or. ro

Módosítás 51
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy 
szorosan működjön együtt a 
tagállamokkal az MI-rendszerekkel 
kapcsolatos európai etikai és biztonsági 
normák kialakítása, végrehajtása és 
érvényesítése terén; megjegyzi, hogy az 
Uniónak globális vezető szerepe lehet e 
technológia és alkalmazása társadalmilag 
felelősen megközelítésének előmozdítása 
terén;

Or. pl

Módosítás 52
Tilly Metz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
továbbra is támogassa a megbízható 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
fejlesztését annak érdekében, hogy a 
közlekedés hatékonyabbá, 
hozzáférhetőbbé, megfizethetőbbé és 
befogadóbbá váljon, többek között a 
csökkent mozgásképességű személyek 
számára is.

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
továbbra is támogassa a megbízható 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
fejlesztését annak érdekében, hogy a 
közlekedés hatékonyabbá, 
hozzáférhetőbbé, megfizethetőbbé és 
befogadóbbá váljon, többek között a 
csökkent mozgásképességű és más 
fogyatékossággal élő személyek számára 
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is, különös figyelemmel a termékekre és a 
szolgáltatásokra vonatkozó 
akadálymentességi követelményekről 
szóló (EU) 2019/882 irányelvre és az 
utasok jogairól szóló uniós 
jogszabályokra.

Or. en

Módosítás 53
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
továbbra is támogassa a megbízható 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
fejlesztését annak érdekében, hogy a 
közlekedés hatékonyabbá, 
hozzáférhetőbbé, megfizethetőbbé és 
befogadóbbá váljon, többek között a 
csökkent mozgásképességű személyek 
számára is.

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
továbbra is támogassa a megbízható 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
fejlesztését annak érdekében, hogy a 
közlekedés hatékonyabbá, 
hozzáférhetőbbé, megfizethetőbbé és 
befogadóbbá váljon, többek között a 
csökkent mozgásképességű személyek, 
különösen a fogyatékkal élő személyek 
számára is.

Or. pl

Módosítás 54
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Sven Schulze, Andor Deli, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Massimiliano Salini, Jens Gieseke, Jörgen Warborn

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
továbbra is támogassa a megbízható 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
fejlesztését annak érdekében, hogy a 
közlekedés hatékonyabbá, 
hozzáférhetőbbé, megfizethetőbbé és 

6. felhívja a Bizottságot, hogy 
továbbra is támogassa a megbízható 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
fejlesztését annak érdekében, hogy a 
közlekedés biztonságosabbá, 
hatékonyabbá, hozzáférhetőbbé, 
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befogadóbbá váljon, többek között a 
csökkent mozgásképességű személyek 
számára is.

megfizethetőbbé és befogadóbbá váljon, 
többek között a csökkent mozgásképességű 
személyek számára is.

Or. en

Módosítás 55
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy az MI fejlesztése 
és bevezetése a közlekedési ágazatban nem 
lesz lehetséges modern infrastruktúra 
nélkül, amely az intelligens közlekedési 
rendszerek elengedhetetlen része; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
fejlettségi szintjei közötti tartós eltérések 
annak kockázatához vezetnek, hogy a 
legkevésbé fejlett régiók és lakóik elesnek 
az autonóm mobilitás fejlesztésének 
előnyeitől; kéri, hogy megfelelően 
finanszírozzák az Unió területén az 
infrastruktúra modernizációját, beleértve 
az Unió 5G hálózatba való integrálását;

Or. pl

Módosítás 56
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a 
tömegközlekedéshez hasonló ágazatokban 
az intelligens közlekedési rendszerekhez 
használt MI-rendszerek használhatók a 
sorbanállás minimálisra csökkentése, az 
útvonal-kialakítás optimalizálása, a 
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látássérült személyek függetlenségének 
elősegítése, az energiahatékony motorok 
optimalizálása céljára, és ezáltal erősítik a 
dekarbonizációs erőfeszítéseket és 
csökkentik a környezeti lábnyomot a 
zöldebb társadalom érdekében;

Or. en

Módosítás 57
Ismail Ertug

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza az adattudomány 
rendkívüli fontosságát a 
megkülönböztetésmentes MI-rendszerek 
tervezése és a befolyásolt adatok 
használatának megelőzése érdekében;

Or. en

Módosítás 58
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. megjegyzi, hogy jelenleg 
világszerte 23 másodpercenként hal meg 
valaki autóbalesetben. Az MI-rendszerek 
segíthetnek a halálesetek számának 
jelentős csökkentésében, például a jobb 
reakcióidő és a szabályok megfelelőbb 
betartása által. A mesterséges 
intelligenciában rejlő lehetőségek 
közlekedési ágazatban történő maximális 
kihasználása érdekében elengedhetetlenek 
az egyértelmű etikai iránymutatások.
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Or. en

Módosítás 59
Ismail Ertug

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. javasolja a meglévő 
jogszabályoknak, a titoktartásra, a 
névtelenségre, a méltányos bánásmódra 
vonatkozó és az adatvédelmi rendeletnek 
megfelelő adatfeldolgozási eljárások 
betartását;

Or. en

Módosítás 60
Ismail Ertug

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. felhívja a figyelmet az önvezető 
járművek csökkent mozgásképességű 
személyek számára nyújtott magas 
hozzáadott értékére, mivel az ilyen 
járművek lehetővé teszik számukra az 
egyéni közúti közlekedésben való 
hatékonyabb részvételt, és így egyszerűbbé 
teszik mindennapi életüket;

Or. en

Módosítás 61
Ismail Ertug

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6d. figyelembe veszi, hogy az 
önműködő járművek képtelenek lesznek 
kiküszöbölni minden balesetet; ez még 
fontosabbá teszi a megmagyarázhatóságot 
az eredmények indoklása érdekében, 
különösen, amikor váratlan döntésekre 
kerül sor;

Or. en

Módosítás 62
Ismail Ertug

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. úgy véli, hogy az MI által hozott 
döntéseknek, valamint az e döntéseket 
vezérlő valamennyi adatnak mindig 
szaknyelvi fordulatok nélkül 
megmagyarázhatónak kell lenniük a 
végfelhasználók és más érintettek 
számára;

Or. en

Módosítás 63
Ismail Ertug

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. hangsúlyozza az akadálymentesség 
fontosságát, különösen az MaaS- 
(mobilitás mint szolgáltatás) rendszerek 
tervezése kapcsán.

Or. en
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