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Návrh uznesenia
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

72. konštatuje, že isté technológie 
umelej inteligencie umožňujú 
automatizáciu spracúvania informácií a 
opatrení v bezprecedentnom rozsahu, ako 
napríklad hromadné civilné a vojenské 
sledovanie, ktoré ohrozuje základné práva 
a umožňuje nezákonný zásah do štátnej 
zvrchovanosti; žiada kontrolu činností 
hromadného sledovania v rámci jurisdikcie 
medzinárodného práva, a to aj pokiaľ ide o 
otázky právomoci a presadzovania; 
vyjadruje vážne znepokojenie nad 
niektorými vysoko rušivými aplikáciami 
sociálneho hodnotenia, ktoré boli vyvinuté, 
keďže vážne ohrozujú rešpektovanie 
základných práv; žiada výslovný zákaz 
používania masového sociálneho 
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hodnotenia verejnými orgánmi ako 
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hodnotenia verejnými orgánmi ako 
prostriedku na obmedzenie práv občanov; 
žiada, aby sa zvýšila zodpovednosť 
súkromných subjektov podľa 
medzinárodného práva vzhľadom na 
hegemóniu rozhodovania a kontrolu 
určitých súkromných subjektov nad 
vývojom týchto technológií; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, Radu a členské 
štáty, aby venovali osobitnú pozornosť pri 
rokovaniach, uzatváraní a ratifikácii 
medzinárodných dohôd týkajúcich sa 
cezhraničných rodinných prípadov, ako sú 
medzinárodné únosy detí, a aby v tejto 
súvislosti zabezpečili, že systémy umelej 
inteligencie sa vždy používajú na základe 
účinného overenia človekom a rešpektujú 
riadny proces v rámci EÚ a krajín, ktoré sú 
signatármi týchto dohôd;
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