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72. toteaa, että tietyt tekoälyteknologiat 
mahdollistavat tietojenkäsittelyn 
automatisoinnin ja ennennäkemättömän 
mittavat toimet, kuten laajamittaisen 
valvonnan siviili- ja sotilasaloilla, mikä 
uhkaa perusoikeuksia ja tasoittaa tietä 
laittomalle puuttumiselle valtioiden 
itsemääräämisoikeuteen; kehottaa 
tarkkailemaan laajamittaisia 
valvontatoimia kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti myös lainkäyttövaltaa ja 
noudattamisen valvontaa koskevissa 
kysymyksissä; on erittäin huolissaan 
joistakin kehitetyistä sosiaalisen median 
pisteytyssovelluksista, jotka puuttuvat 
merkittävästi yksityisyyteen, koska ne 
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vaarantavat vakavasti perusoikeuksien 
kunnioittamisen; vaatii, että viranomaiset 
kieltävät nimenomaisesti laajamittaisen 
sosiaalisen pisteytyksen käytön keinona 
rajoittaa kansalaisten oikeuksia; kehottaa 
lisäämään yksityisten toimijoiden 
kansainvälisen oikeuden mukaista 
vastuuvelvollisuutta, kun otetaan 
huomioon tiettyjen yksityisten toimijoiden 
ylivalta päätettäessä tällaisten 
teknologioiden kehittämisestä ja niiden 
valvonnassa; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään asiaan erityistä huomiota, 
kun ne neuvottelevat, tekevät ja ratifioivat 
rajatylittäviin perhekiistoihin, kuten 
kansainvälisiin lapsikaappauksiin, 
liittyviä kansainvälisiä sopimuksia, sekä 
varmistamaan, että tässä yhteydessä 
tekoälyjärjestelmien käyttöön liitetään aina 
ihmisen suorittama tosiasiallinen 
varmennus ja että EU:ssa ja kyseisten 
sopimusten allekirjoittajamaissa 
noudatetaan oikeudenmukaista menettelyä;
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