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par mākslīgo intelektu: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, 
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Rezolūcijas priekšlikums
72. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

72. norāda, ka noteiktas mākslīgā 
intelekta tehnoloģijas ļauj automatizēt 
informācijas apstrādi un rīcību līdz 
nepieredzētam apjomam, kā tas ir 
masveida novērošanas gadījumā civilajā un 
militārajā jomā, un tas apdraud 
pamattiesības un paver iespēju nelikumīgi 
iejaukties valstu suverenitātē; aicina 
saskaņā ar starptautiskajām tiesībām rūpīgi 
pārbaudīt masveida novērošanas darbības, 
tostarp attiecībā uz jurisdikcijas un izpildes 
jautājumiem; pauž nopietnas bažas par to, 
ka ir izstrādāti ārkārtīgi intruzīvi sociālā 
novērtējuma lietojumi, kas ievērojami 
apdraud pamattiesību ievērošanu; aicina 
viennozīmīgi aizliegt publiskā sektora 
iestādēm izmantot masveida sociālo 

72. norāda, ka noteiktas MI 
tehnoloģijas ļauj automatizēt informācijas 
apstrādi un rīcību līdz nepieredzētam 
apjomam, kā tas ir masveida novērošanas 
gadījumā civilajā un militārajā jomā, un tas 
apdraud pamattiesības; aicina saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām rūpīgi pārbaudīt 
masveida novērošanas darbības, tostarp 
attiecībā uz jurisdikcijas un izpildes 
panākšanas jautājumiem; pauž nopietnas 
bažas par to, ka ir izstrādātas ārkārtīgi 
intruzīvas sociālo mediju lietotāju datu 
vērtēšanas (social scoring) lietotnes, kas 
ievērojami apdraud pamattiesību 
ievērošanu; aicina viennozīmīgi aizliegt 
publiskā sektora iestādēm šādu lietotņu 
masveida izmantošanu kā veidu pilsoņu 
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novērtēšanu kā veidu pilsoņu tiesību 
ierobežošanai; aicina uzlabot privāto 
dalībnieku atbildību saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām, ņemot vērā 
lēmumu pieņemšanas augstāko 
nozīmīgumu un atsevišķu privāto 
dalībnieku kontroli pār šādu tehnoloģiju 
attīstību; šajā saistībā aicina Komisiju, 
Padomi un dalībvalstis tam pievērst īpašu 
uzmanību sarunās par starptautiskiem 
nolīgumiem, kas saistīti ar ģimenes 
pārrobežu lietām, piemēram, par bērnu 
starptautisku nolaupīšanu, šādu nolīgumu 
noslēgšanā un ratificēšanā un nodrošināt, 
ka šajā kontekstā mākslīgā intelekta 
sistēmas vienmēr tiek izmantotas faktiskā 
cilvēku veiktā pārraudzībā un atbilstoši 
pienācīgam procesam Eiropas Savienībā un 
valstīs, kuras šādus nolīgumus ir 
parakstījušas;

tiesību ierobežošanai; aicina uzlabot 
privāto dalībnieku atbildību saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām, ņemot vērā 
atsevišķu privāto dalībnieku lēmumu 
pieņemšanas hegemoniju un kontroli pār 
šādu tehnoloģiju attīstību; šajā saistībā 
aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis 
tam pievērst īpašu uzmanību sarunās par 
starptautiskiem nolīgumiem, kas saistīti ar 
ģimenes pārrobežu lietām, šādu nolīgumu 
noslēgšanā un ratificēšanā un nodrošināt, 
ka šajā kontekstā MI sistēmas vienmēr tiek 
izmantotas efektīvā cilvēku pārraudzībā un 
atbilstoši pienācīgam procesam Eiropas 
Savienībā un valstīs, kuras šādus 
nolīgumus ir parakstījušas;
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