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Zpráva A9-0001/2021
Gilles Lebreton
o umělé inteligenci: otázky výkladu a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to 
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Návrh usnesení
Bod 72

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

72. konstatuje, že určité technologie UI 
umožňují automatizaci zpracování 
informací a přijímání opatření v 
bezprecedentním měřítku, například 
hromadné sledování v civilní i vojenské 
sféře, což představuje riziko pro základní 
práva a vytváří prostor pro protiprávní 
zásahy do státní svrchovanosti; žádá, aby 
se na hromadné sledování vztahoval dohled 
v rámci mezinárodního práva, mimo jiné i 
pokud jde o otázky jurisdikce a vymáhání; 
vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že 
byly vyvinuty některé vysoce rušivé 
aplikace společenského hodnocení, které 
pro ochranu základních práv představují 
zásadní nebezpečí; vyzývá k výslovnému 
zákazu používání hromadného 
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bezprecedentním měřítku, například 
hromadné sledování v civilní i vojenské 
sféře, což představuje riziko pro základní 
práva; žádá, aby se na hromadné sledování 
vztahoval dohled v rámci mezinárodního 
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zákazu používání hromadného 
společenského hodnocení ze strany 
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společenského hodnocení ze strany 
veřejných orgánů coby způsobu, jak omezit 
práva občanů; vyzývá k posílení 
odpovědnosti soukromých subjektů podle 
mezinárodního práva vzhledem k tomu, že 
některé soukromé subjekty přijímají 
rozhodnutí o těchto technologiích a 
kontrolují jejich vývoj z pozice hegemona; 
vyzývá v této souvislosti Komisi, Radu a 
členské státy, aby věnovaly zvláštní 
pozornost vyjednávání, uzavírání a 
ratifikaci mezinárodních dohod týkajících 
se přeshraničních rodinných případů, jako 
jsou mezinárodní únosy dětí, a aby v 
tomto ohledu zajistily, aby k používání 
systémů UI docházelo vždy za účinného 
ověřování ze strany člověka a dodržování 
řádného postupu jak v rámci EU, tak i v 
rámci zemí, které tyto dohody podepsaly;
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