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Forslag til beslutning Ændringsforslag

72. bemærker, at visse AI-teknologier 
muliggør automatisering af 
informationsbehandling og -
foranstaltninger i et hidtil uset omfang som 
f.eks. i forbindelse med masseovervågning 
inden for det civile og militære område, 
hvilket udgør en trussel mod de 
grundlæggende rettigheder og baner vejen 
for ulovlige indgreb i staternes suverænitet; 
opfordrer til kontrol af 
masseovervågningsaktiviteter i henhold til 
international ret, bl.a. med hensyn til 
spørgsmål om jurisdiktion og håndhævelse; 
udtrykker stærk bekymring over, at der er 
blevet udviklet en række stærkt 
indgribende sociale pointsystemer ("social 
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scoring"), da disse er yderst farlige for 
overholdelsen af de grundlæggende 
rettigheder; opfordrer til, at der indføres et 
udtrykkeligt forbud mod, at offentlige 
myndigheder anvender storstilede sociale 
pointsystemer som et middel til at 
begrænse borgernes rettigheder; opfordrer 
til at styrke ansvarligheden hos visse 
private aktører i henhold til international 
ret i betragtning af deres udelte 
beslutningsprocedure og kontrol i 
forbindelse med udviklingen af disse 
teknologier; opfordrer i denne 
sammenhæng Kommissionen, Rådet og 
medlemsstaterne til at være særligt 
opmærksomme, når de deltager i 
forhandlinger om, indgår og ratificerer 
internationale aftaler relaterede til 
grænseoverskridende familieretlige forhold 
såsom internationale børnebortførelser, og 
til at sikre, at der i denne forbindelse altid 
føres menneskelig kontrol med 
anvendelsen af AI-systemer, og at disse 
overholder de i EU og de enkelte lande, der 
har underskrevet de pågældende aftaler, 
gældende retfærdige procedurer;
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