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Poročilo A9-0001/2021
Gilles Lebreton
o umetni inteligenci: tolmačenje in uporaba mednarodnega prava, ki velja za EU pri civilni in 
vojaški rabi te tehnologije, ter pristojnost države pri rabi te tehnologije zunaj kazenskega 
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Predlog resolucije
Odstavek 72

Predlog resolucije Predlog spremembe

72. ugotavlja, da določene tehnologije 
umetne inteligence omogočajo 
avtomatizacijo obdelave informacij in 
delovanja v doslej nepoznanem obsegu, 
npr. množični nadzor na civilnem in 
vojaškem področju, to pa ogroža temeljne 
pravice in utira pot nezakonitim posegom 
v suverenost držav; se zavzema, da bi se 
dejavnosti množičnega nadzora spremljale 
v skladu z mednarodnopravnimi standardi, 
vključno z vprašanji o pristojnosti in 
izvrševanju; izraža resno zaskrbljenost 
zaradi nekaterih že razvitih zelo vsiljivih 
aplikacij socialnega točkovanja, saj zelo 
ogrožajo spoštovanje temeljnih pravic; 

72. ugotavlja, da določene tehnologije 
umetne inteligence omogočajo 
avtomatizacijo obdelave informacij in 
delovanja v doslej nepoznanem obsegu, 
npr. množični nadzor na civilnem in 
vojaškem področju, to pa ogroža temeljne 
pravice; se zavzema, da bi se dejavnosti 
množičnega nadzora spremljale v skladu z 
mednarodnopravnimi standardi, vključno z 
vprašanji o pristojnosti in izvrševanju; 
izraža resno zaskrbljenost zaradi nekaterih 
že razvitih zelo vsiljivih aplikacij 
socialnega točkovanja, saj zelo ogrožajo 
spoštovanje temeljnih pravic; poziva k 
izrecni prepovedi, da bi javni organi 
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poziva k izrecni prepovedi, da bi javni 
organi uporabljali množično socialno 
točkovanje kot način za omejevanje pravic 
državljanov; poziva, naj se glede na to, da 
imajo nekateri zasebni akterji prevladujoč 
položaj pri odločanju o razvoju teh 
tehnologij in ga nadzirajo, poveča njihova 
odgovornost v skladu z mednarodnim 
pravom; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
Svet in države članice, naj bodo pozorne 
zlasti pri pogajanjih o mednarodnih 
sporazumih v zvezi s čezmejnimi primeri 
na področju družin, kot so protipravni 
odvzemi otrok, pri njihovem sklepanju in 
ratifikaciji, in naj zagotovijo, da se v tem 
okviru sistemi umetne inteligence vedno 
uporabljajo z učinkovitim človeškim 
preverjanjem, ter spoštujejo dolžno pravno 
postopanje v EU in državah podpisnicah 
teh sporazumov;

uporabljali množično socialno točkovanje 
kot način za omejevanje pravic 
državljanov; poziva, naj se glede na to, da 
imajo nekateri zasebni akterji prevladujoč 
položaj pri odločanju o razvoju teh 
tehnologij in ga nadzirajo, poveča njihova 
odgovornost v skladu z mednarodnim 
pravom; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
Svet in države članice, naj bodo pozorne 
zlasti pri pogajanjih o mednarodnih 
sporazumih v zvezi s čezmejnimi primeri 
na področju družin, pri njihovem sklepanju 
in ratifikaciji, in naj zagotovijo, da se v tem 
okviru sistemi umetne inteligence vedno 
uporabljajo z učinkovitim človeškim 
preverjanjem, ter spoštujejo dolžno pravno 
postopanje v EU in državah podpisnicah 
teh sporazumov;

Or. en


