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Amendement 1
Axel Voss, Emil Radev, Markus Ferber, Andrzej Halicki, Monika Hohlmeier, Peter 
Jahr, Ralf Seekatz, Norbert Lins, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos, Sabine 
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Schulze, Loucas Fourlas, Daniel Buda, Eva Maydell, Antonius Manders, Angelika 
Niebler, David McAllister, Jens Gieseke, Romana Tomc, Markus Pieper, Rainer 
Wieland, Jiří Pospíšil, Marion Walsmann, Christian Sagartz, Jeroen Lenaers, Christian 
Ehler, Lukas Mandl, Frances Fitzgerald, Daniel Caspary, Ivan Štefanec, Andrey 
Kovatchev, José Manuel García-Margallo y Marfil, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios Kympouropoulos, 
Stefan Berger, Jan Olbrycht, Rosa Estaràs Ferragut, Christine Schneider, Vasile Blaga, 
Radan Kanev, Henna Virkkunen, Nuno Melo, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, 
Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Pernille Weiss, Angel Dzhambazki, Tomáš 
Zdechovský, Maria da Graça Carvalho, Peter Pollák, Inese Vaidere, Christian 
Doleschal, Riho Terras, Isabel Benjumea Benjumea, Jorge Buxadé Villalba, 
Marian-Jean Marinescu, Michael Gahler, Aušra Maldeikienė, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Pilar del Castillo Vera, Alexander Bernhuber, Niclas Herbst, 
Alexander Yordanov, Simone Schmiedtbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Georgios 
Kyrtsos

Verslag A9-0001/2021
Gilles Lebreton
Artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het 
internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en 
militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht(2020/2013(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 72

Ontwerpresolutie Amendement

72. merkt op dat bepaalde 
AI-technologieën de automatisering van 
informatieverwerking en handelingen op 
ongekende schaal mogelijk maken, 
bijvoorbeeld grootschalige controle op 
civiel en militair gebied, wat een 
bedreiging vormt voor de grondrechten en 
de weg vrijmaakt voor schending van de 
nationale soevereiniteit; pleit voor toezicht 
op grootschalige controleactiviteiten op 
grond van het internationaal recht, onder 
meer met betrekking tot kwesties van 
jurisdictie en handhaving; spreekt zijn 
ernstige bezorgdheid uit over de 
ontwikkeling van een aantal zeer 
indringende sociale scoringtoepassingen, 

72. merkt op dat bepaalde 
AI-technologieën de automatisering van 
informatieverwerking en handelingen op 
ongekende schaal mogelijk maken, 
bijvoorbeeld grootschalige controle op 
civiel en militair gebied, wat een 
bedreiging vormt voor de grondrechten; 
pleit voor toezicht op grootschalige 
controleactiviteiten op grond van het 
internationaal recht, onder meer met 
betrekking tot kwesties van jurisdictie en 
handhaving; spreekt zijn ernstige 
bezorgdheid uit over de ontwikkeling van 
een aantal zeer indringende sociale 
scoringtoepassingen, aangezien deze een 
ernstig gevaar vormen voor de eerbiediging 



AM\1222234NL.docx PE662.833v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

aangezien deze een ernstig gevaar vormen 
voor de eerbiediging van de grondrechten; 
dringt aan op een expliciet verbod op 
grootschalige sociale scoring door 
overheidsinstanties om de rechten van 
burgers te beperken; pleit ervoor de 
verantwoordingsplicht van particuliere 
actoren onder het internationaal recht te 
versterken met het oog op de decisionele 
hegemonie en controle van bepaalde 
particuliere actoren over de ontwikkeling 
van die technologieën; verzoekt de 
Commissie, de Raad en de lidstaten in dit 
kader bijzondere aandacht te besteden aan 
het onderhandelen over en sluiten en 
ratificeren van internationale 
overeenkomsten die betrekking hebben op 
grensoverschrijdende familierechtelijke 
zaken, zoals gevallen van internationale 
kinderontvoering, en te waarborgen dat 
AI-systemen altijd onder doeltreffend 
menselijk toezicht worden toegepast met 
waarborging van een goede rechtsgang in 
de EU en in de landen die partij zijn bij 
deze overeenkomsten;

van de grondrechten; dringt aan op een 
expliciet verbod op grootschalige sociale 
scoring door overheidsinstanties om de 
rechten van burgers te beperken; pleit 
ervoor de verantwoordingsplicht van 
particuliere actoren onder het 
internationaal recht te versterken met het 
oog op de decisionele hegemonie en 
controle van bepaalde particuliere actoren 
over de ontwikkeling van die 
technologieën; verzoekt de Commissie, de 
Raad en de lidstaten in dit kader bijzondere 
aandacht te besteden aan het 
onderhandelen over en sluiten en 
ratificeren van internationale 
overeenkomsten die betrekking hebben op 
grensoverschrijdende familierechtelijke 
zaken, en te waarborgen dat AI-systemen 
altijd onder doeltreffend menselijk toezicht 
worden toegepast met waarborging van een 
goede rechtsgang in de EU en in de landen 
die partij zijn bij deze overeenkomsten;

Or. en


