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72. zwraca uwagę, że technologie AI 
umożliwiają automatyzację przetwarzania 
informacji i działań informacyjnych na 
niespotykaną dotychczas skalę, na przykład 
w przypadku masowej inwigilacji w strefie 
cywilnej i wojskowej, co grozi łamaniem 
praw podstawowych i prowadzi do 
bezprawnej ingerencji w suwerenność 
państw; apeluje, by na mocy prawa 
międzynarodowego prowadzić kontrolę 
działań w zakresie masowej inwigilacji, w 
tym zagadnień dotyczących jurysdykcji i 
egzekwowania prawa; wyraża głębokie 
zaniepokojenie z powodu opracowania 
kilku wysoce inwazyjnych aplikacji do 
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oceny punktowej obywateli, gdyż stanowią 
one poważne zagrożenie dla poszanowania 
praw podstawowych; apeluje, aby 
wyraźnie zakazać stosowania przez organy 
publiczne na masową skalę ocen 
punktowych w celu ograniczenia praw 
obywateli; wzywa do zwiększenia 
odpowiedzialności podmiotów prywatnych 
na mocy prawa międzynarodowego, z 
uwagi na hegemonię decyzyjną i kontrolę 
sprawowaną przez niektóre podmioty 
prywatne nad rozwojem tych technologii; 
w związku z tym wzywa Komisję, Radę i 
państwa członkowskie, aby były 
szczególnie uważne przy negocjowaniu, 
zawieraniu i ratyfikowaniu umów 
międzynarodowych dotyczących 
transgranicznych spraw rodzinnych, np. 
uprowadzeń dzieci za granicę, oraz dbały 
o to, by w tych sytuacjach systemy AI były 
zawsze wykorzystywane przy skutecznej 
weryfikacji ze strony człowieka i z 
poszanowaniem sprawiedliwości 
proceduralnej w UE i w państwach 
będących sygnatariuszami tych umów;
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