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Punkt 72

Förslag till resolution Ändringsförslag

72. Europaparlamentet konstaterar att 
viss AI-teknik möjliggör automatisering av 
informationsbehandling och åtgärder i en 
hittills osedd omfattning, såsom 
massövervakning på de civila och militära 
områdena, vilket utgör ett hot mot de 
grundläggande rättigheterna och bäddar 
för olaglig inblandning i staters 
suveränitet. Parlamentet efterlyser en 
granskning av massövervakningsaktiviteter 
enligt internationell rättsbehörighet, även 
när det gäller frågor om jurisdiktion och 
verkställighet. Parlamentet uttrycker 
allvarlig oro över vissa mycket inkräktande 
applikationer för social poängsättning som 
har utvecklats, eftersom de allvarligt 
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äventyrar respekten för de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet efterlyser ett 
uttryckligt förbud för offentliga 
myndigheter att använda storskalig social 
poängsättning som ett sätt att begränsa 
medborgarnas rättigheter. Parlamentet 
efterlyser en förstärkt ansvarsskyldighet för 
privata aktörer enligt internationell rätt, 
med tanke på vissa privata aktörers 
beslutshegemoni och kontroll över 
utvecklingen av sådan teknik. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen, rådet och medlemsstaterna 
att vara särskilt uppmärksamma när de 
förhandlar om, ingår och ratificerar 
internationella avtal som rör 
gränsöverskridande familjemål, såsom 
internationella bortföranden av barn, och 
att se till att AI-system i detta sammanhang 
alltid används under faktisk mänsklig 
kontroll och respekterar ett korrekt 
rättsförfarande inom EU och länder som 
har undertecknat dessa avtal.
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