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Доклад A9-0001/2021
Жил Льобретон
относно изкуствения интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на 
международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за 
граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на 
наказателното правосъдие(2020/2013(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 72

Предложение за резолюция Изменение

72. отбелязва, че някои технологии с 
ИИ позволяват автоматизиране на 
обработката на информация и действия 
в безпрецедентен мащаб, като например 
масово наблюдение в гражданската и 
военната област, което представлява 
заплаха за основните права и проправя 
път за незаконна намеса в държавния 
суверенитет; призовава за 
упражняване на контрол върху 
дейностите за масово наблюдение 
съгласно нормите на международното 
право, включително по отношение на 
въпросите, свързани с юрисдикцията и 
правоприлагането; изразява сериозна 

72. отбелязва, че някои технологии с 
ИИ позволяват автоматизиране на 
обработката на информация и действия 
в безпрецедентен мащаб, като например 
масово наблюдение в гражданската и 
военната област, което представлява 
заплаха за основните права; призовава 
за упражняване на контрол върху 
дейностите за масово наблюдение 
съгласно нормите на международното 
право, включително по отношение на 
въпросите, свързани с юрисдикцията и 
правоприлагането; изразява сериозна 
загриженост относно някои вече 
разработени приложения за социален 
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загриженост относно някои вече 
разработени приложения за социален 
ранкинг с висока степен на 
вмешателство, тъй като те сериозно 
застрашават зачитането на основните 
права; призовава за изрична забрана на 
използването на масов социален 
ранкинг от страна на публичните органи 
като средство за ограничаване на 
правата на гражданите; призовава за 
засилване на отчетността на частните 
субекти в съответствие с 
международното право предвид 
хегемонията и контрола върху 
вземането на решения на някои частни 
субекти над разработването на тези 
технологии; в този контекст призовава 
Комисията, Съвета и държавите членки 
да обърнат особено внимание на 
преговорите, сключването и 
ратифицирането на международни 
споразумения, свързани с 
трансграничните семейни дела, като 
например международното 
отвличане на деца, и да гарантират, че 
в този контекст системите на ИИ винаги 
се използват при ефективна проверка от 
човека и при зачитане на справедливия 
съдебен процес в рамките на ЕС и в 
държавите – страни по посочените 
споразумения;

ранкинг с висока степен на 
вмешателство, тъй като те сериозно 
застрашават зачитането на основните 
права; призовава за изрична забрана на 
използването на масов социален 
ранкинг от страна на публичните органи 
като средство за ограничаване на 
правата на гражданите; призовава за 
засилване на отчетността на частните 
субекти в съответствие с 
международното право предвид 
хегемонията и контрола върху 
вземането на решения на някои частни 
субекти над разработването на тези 
технологии; в този контекст призовава 
Комисията, Съвета и държавите членки 
да обърнат особено внимание на 
преговорите, сключването и 
ратифицирането на международни 
споразумения, свързани с 
трансграничните семейни дела, и да 
гарантират, че в този контекст 
системите на ИИ винаги се използват 
при ефективна проверка от човека и при 
зачитане на справедливия съдебен 
процес в рамките на ЕС и в държавите – 
страни по посочените споразумения;
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