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72. pažymi, kad tam tikros DI 
technologijos suteikia galimybę precedento 
neturinčiu mastu automatizuoti 
informacijos apdorojimą ir veiksmus, pvz., 
masinį sekimą civilinėje ir karinėje srityje, 
o tai kelia grėsmę pagrindinėms teisėms ir 
sudaro sąlygas neteisėtam kišimuisi į šalių 
suverenitetą; ragina vykdyti masinio 
sekimo veiklos tikrinimą taikant tarptautinę 
teisę, be kita ko, jurisdikcijos ir vykdymo 
užtikrinimo klausimais; reiškia rimtą 
susirūpinimą dėl kai kurių kuriamų asmens 
privatumą itin pažeidžiančių socialinio 
reitingavimo taikomųjų programų, nes jos 
kelia didelę grėsmę pagrindinių teisių 
laikymosi požiūriu; ragina 
vienareikšmiškai uždrausti masinį socialinį 
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reitingavimą, kurį valdžios institucijos 
taiko kaip būdą apriboti piliečių teises; 
atsižvelgdamas į tam tikrų privačių 
subjektų sprendimų priėmimo hegemoniją 
ir kontrolę plėtojant tokias technologijas, 
ragina didinti privačių subjektų 
atskaitomybę pagal tarptautinę teisę; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją, 
Tarybą ir valstybes nares derybose dėl 
tarptautinių susitarimų, susijusių su 
tarpvalstybinėmis šeimos bylomis, pvz., 
tarptautiniu vaikų grobimu, juos sudarant 
ir ratifikuojant būti labai atsargioms ir 
užtikrinti, kad šiame kontekste DI sistemos 
visada būtų naudojamos taikant 
veiksmingą žmogaus atliekamą patikrinimą 
ir laikantis tinkamo proceso ES ir šiuos 
susitarimus pasirašiusiose šalyse;
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