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Έκθεση A9-0001/2021
Gilles Lebreton
σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου 
στον βαθμό που η Ένωση επηρεάζεται στους τομείς που αφορούν στρατιωτική και μη 
στρατιωτική χρήση της και ζητήματα κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου εφαρμογής της 
ποινικής δικαιοσύνης(2020/2013(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72. σημειώνει ότι ορισμένες 
τεχνολογίες ΤΝ καθιστούν δυνατή την 
αυτοματοποίηση της επεξεργασίας 
πληροφοριών και τη δράση σε μια άνευ 
προηγουμένου κλίμακα, όπως στην 
περίπτωση της μαζικής στρατιωτικής και 
μη στρατιωτικής παρακολούθησης, η 
οποία συνιστά απειλή για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ανοίγει τον δρόμο για 
παράνομες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της 
εθνικής κυριαρχίας· ζητεί τον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων μαζικής παρακολούθησης 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά ζητήματα δικαιοδοσίας 
και επιβολής· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες 
για ορισμένες εξαιρετικά παρεμβατικές 
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έχουν αναπτυχθεί, καθώς συνιστούν 
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εφαρμογές κοινωνικής βαθμολόγησης που 
έχουν αναπτυχθεί, καθώς συνιστούν 
εξαιρετικό κίνδυνο για τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· ζητεί τη ρητή 
απαγόρευση της χρήσης μαζικής 
κοινωνικής βαθμολόγησης από τις 
δημόσιες αρχές ως τρόπου για τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων των πολιτών· 
ζητεί να ενισχυθεί η λογοδοσία των 
ιδιωτικών φορέων βάσει του διεθνούς 
δικαίου, δεδομένης της εξουσίας λήψης 
αποφάσεων και του ελέγχου ορισμένων 
ιδιωτικών φορέων όσον αφορά την 
ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών· καλεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή κατά τη 
διαπραγμάτευση, τη σύναψη και την 
κύρωση διεθνών συμφωνιών που 
σχετίζονται με διασυνοριακές 
οικογενειακές υποθέσεις, όπως οι διεθνείς 
απαγωγές παιδιών, και να διασφαλίσουν 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα συστήματα ΤΝ 
χρησιμοποιούνται πάντα υπό 
αποτελεσματική ανθρώπινη επαλήθευση 
και σέβονται τη δέουσα διαδικασία εντός 
της ΕΕ και των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες·
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