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Proposta de resolução
N.º 72

Proposta de resolução Alteração

72. Observa que algumas tecnologias 
de IA permitem a automatização do 
tratamento de informação e das ações de 
informação a uma dimensão sem 
precedentes, como a vigilância civil e 
militar em larga escala, o que constitui uma 
ameaça para os direitos fundamentais e 
abre caminho para intervenções ilícitas 
na soberania nacional; apela ao controlo 
das atividades de vigilância em larga escala 
no âmbito da jurisdição do direito 
internacional, inclusivamente no que 
respeita às questões de jurisdição e de 
execução; manifesta a sua grave 
preocupação com o desenvolvimento de 
algumas aplicações de classificação social 
altamente intrusivas, uma vez que põem 
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gravemente em perigo o respeito dos 
direitos fundamentais;  apela a uma 
proibição explícita da utilização da 
classificação social em massa por parte das 
autoridades públicas como forma de 
restringir os direitos dos cidadãos; apela ao 
reforço da responsabilização dos 
intervenientes privados ao abrigo do direito 
internacional, tendo em conta a hegemonia 
e o controlo exercidos por certos 
intervenientes privados no 
desenvolvimento destas tecnologias;  neste 
contexto, insta a Comissão, o Conselho e 
os Estados-Membros a prestarem especial 
atenção aquando da negociação, celebração 
e ratificação de acordos internacionais 
relacionados com litígios familiares 
transfronteiriços (como o rapto 
internacional de crianças) e a assegurarem 
que, neste contexto, os sistemas de IA 
serão sempre utilizados sendo objeto duma 
verificação humana eficaz e respeitam as 
garantias processuais na UE e nos países 
signatários desses acordos;
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