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72. märgib, et teatavad tehisintellekti 
tehnoloogiad võimaldavad enneolematus 
ulatuses automatiseerida teabe töötlemist ja 
meetmeid, näiteks massilise jälgimise 
puhul tsiviil- ja sõjalises valdkonnas, mis 
kujutab endast ohtu põhiõigustele ja 
sillutab teed ebaseaduslikule sekkumisele 
riigi suveräänsusesse; nõuab massilise 
jälgimise kontrolli vastavalt 
rahvusvahelisele õigusele, sealhulgas 
seoses jurisdiktsiooni ja jõustamise 
küsimustega; väljendab tõsist muret 
mõnede äärmiselt sekkuvate sotsiaalse 
hindamise rakenduste väljatöötamise 
pärast, sest nad kujutavad põhiõiguste 
austamise seisukohast väga suurt ohtu; 
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nõuab, et selgesõnaliselt keelustataks 
massilise sotsiaalse hindamise kasutamise 
ametiasutuste poolt kodanike õiguste 
piiramiseks; nõuab, et suurendataks 
eraettevõtjate vastutust rahvusvahelise 
õiguse alusel, võttes arvesse teatavate 
erasektori osalejate otsustushegemooniat ja 
kontrolli nende tehnoloogiate arengu üle; 
kutsub sellega seoses komisjoni, nõukogu 
ja liikmesriike üles olema piiriüleste 
perejuhtumitega, näiteks rahvusvaheliste 
lapseröövidega seotud rahvusvaheliste 
lepingute üle peetavatel läbirääkimistel, 
lepingute sõlmimisel ja ratifitseerimisel 
eriti tähelepanelik ning tagama selles 
kontekstis, et tehisintellektisüsteemide 
kasutamine toimub alati tõhusa 
inimkontrolli all, ning järgima 
nõuetekohast protsessi ELis ja riikides, kes 
on nimetatud lepingutele alla kirjutanud;
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