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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-
kumitat responsabbli:

– biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-politiki ta' sigurtà u ta' difiża tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri 
tagħha huma ggwidati mill-prinċipji minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u dawk tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, u minn fehim komuni tal-
valuri universali tar-rispett tad-drittijiet invjolabbli u inaljenabbli tal-persuna umana, id-
dinjità tal-bniedem, tal-libertà, tad-demokrazija, tal-ugwaljanza u tal-istat tad-dritt; 
jenfasizza li l-isforzi kollha relatati mad-difiża fi ħdan il-qafas tal-Unjoni jridu 
jirrispettaw dawk il-valuri universali filwaqt li jippromwovu l-paċi, is-sigurtà u l-
progress fl-Ewropa u fid-dinja; huwa tal-opinjoni li l-użu tal-IA għandu jkun ibbażat 
fuq sett komuni ta' prinċipji etiċi skont liema l-użu għandu jkun: responsabbli, ekwu, 
traċċabbli, affidabbli u governabbli;

2. Jilqa' l-approvazzjoni, mill-Laqgħa tal-2019 tal-Partijiet Kontraenti Għolja għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Ċerti Armi Konvenzjonali (CCW), ta' 11-
il Prinċipju ta' Gwida għall-iżvilupp u l-użu ta' sistemi tal-armi awtonomi; jiddispjaċih, 
madankollu, dwar in-nuqqas ta' qbil dwar strument legalment vinkolanti li jirregola 
sistemi ta' armi awtonomi letali (LAWS), b'mekkaniżmu ta' infurzar effettiv; jilqa' u 
jappoġġja lill-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli tal-Kummissjoni dwar l-Intelliġenza 
Artifiċjali "Ethics Guidelines for Trustworthy AI" ("Linji Gwida tal-Etika għal IA 
Affidabbli", ippubblikat fid-9 ta' April 2019 u l-pożizzjoni tiegħu dwar sistemi ta' armi 
awtonomi letali (LAWS); iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw strateġiji nazzjonali 
għad-definizzjoni u l-istatus ta' sistemi ta' armi awtonomi letali (LAWS) lejn strateġija 
komprensiva fil-livell tal-Unjoni u biex jippromwovu, flimkien mar-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni/Viċi President tal-Kummissjoni ("HR/VP"), u l-Kunsill, id-diskussjoni 
dwar il-LAWS fil-qafas tas-CCW tan-NU u f'fora rilevanti oħra u l-istabbiliment ta' 
normi internazzjonali dwar il-parametri etiċi u legali tal-iżvilupp u l-użu ta' sistemi ta' 
armi letali kompletament awtonomi, semiawtonomi u operati b'mod remot; ifakkar, 
f'dan ir-rigward, fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar sistemi tal-armi awtonomi tat-
12 ta' Settembru 2018 u jappella għal darb'oħra għall-iżvilupp u l-adozzjoni urġenti ta' 
pożizzjoni komuni dwar sistemi tal-armi letali awtonomi, għal projbizzjoni 
internazzjonali fuq l-iżvilupp, il-produzzjoni u l-użu ta' sistemi tal-armi letali awtonomi 
li jippermettu li jsiru attakki mingħajr kontroll uman sinifikanti u mingħajr rispett tal-
prinċipju ta' "human-in-the-loop", f'konformità mad-dikjarazzjoni tar-riċerkaturi l-aktar 
prominenti tal-IA fid-dinja fl-ittra miftuħa tagħhom tal-2015; jilqa' l-ftehim tal-Kunsill 
u tal-Parlament li jiġu esklużi armi awtonomi letali "mingħajr il-possibbiltà ta' kontroll 
uman sinifikattiv fuq id-deċiżjonijiet dwar l-għażla u l-intervent meta jitwettqu attakki" 
minn azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond Ewropew għad-Difiża; jemmen li l-aspetti etiċi 
ta' applikazzjonijiet oħra tal-IA fid-difiża, bħall-operazzjonijiet ta' intelligence, 
sorveljanza u rikonjizzjoni (ISR) jew ta' ċiberoperazzjonijiet ma jridux jiġu traskurati, u 
trid tingħata attenzjoni speċjali għall-iżvilupp u l-użu ta' droni f'operazzjonijiet militari;

3. Jirrakkomanda li kwalunkwe qafas Ewropew li jirregola l-użu ta' sistemi abilitati bl-
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intelliġenza artifiċjali (IA) fid-difiża, kemm f'sitwazzjoni ta' ġlied kif ukoll mingħajr 
ġlied, irid jirrispetta r-reġimi legali applikabbli kollha, b'mod partikolari d-dritt 
umanitarju internazzjonali u d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, filwaqt 
li jrid ikun f'konformità mad-dritt, il-prinċipji u l-valuri tal-Unjoni; jenfasizza li l-
Unjoni għandu jkollha rwol globali biex tkun fuq quddiem fil-ħolqien ta' qafas 
regolatorju kredibbli u vinkolanti tal-IA msejjes fuq valuri demokratiċi u approċċ 
iċċentrat fuq il-bniedem; jistieden lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha jiżviluppaw 
mekkaniżmi konġunti biex jivvalutaw malajr u bir-reqqa r-riskji u l-opportunitajiet 
inerenti relatati mal-IA fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, ispirati mill-
aħjar prattiki ta' Stati Membri aktar avvanzati, u jipprovdu għall-aġġustament u l-
infurzar meħtieġa fejn ikunu neċessarji, filwaqt li jqisu d-differenzi f'termini ta' 
infrastrutturi tekniċi u ta' sigurtà madwar l-Unjoni;

4. Jirrikonoxxi li għall-kuntrarju tal-bażijiet industrijali tad-difiża, l-innovazzjonijiet kritiċi 
tal-IA jistgħu jiġu minn Stati Membri żgħar, u b'hekk, approċċ standardizzat tal-PSDK 
għandu jiżgura li l-Istati Membri iżgħar u l-SMEs ma jiġux esklużi. Jenfasizza li ġabra 
ta' kapaċitajiet komuni tal-IA tal-UE mqabbla ma' kunċetti operattivi tal-Istati Membri 
tista' tnaqqas id-distakki tekniċi li jistgħu jirriżultaw f'sitwazzjoni fejn jitħallew barra l-
istati li ma jkollhomx it-teknoloġija rilevanti, l-għarfien espert tal-industrija jew il-
kapaċità li jimplimentaw sistemi tal-IA fil-ministeri tad-difiża tagħhom;

5. Jenfasizza li l-kamp ta' applikazzjoni ġeografiku ta' tali qafas għandu jkopri l-
komponenti kollha tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati 
żviluppati, introdotti jew użati fl-Unjoni, inkluż f'każijiet fejn parti mit-teknoloġiji taf 
tkun lokalizzata barra mill-Unjoni jew ma jkollhiex lokazzjoni speċifika;

6. Jissottolinja li t-teknoloġiji emerġenti li mhumiex koperti mid-dritt internazzjonali 
għandhom jiġu ġġudikati bil-prinċipju tar-rispett tal-umanità u l-prinċipji tal-kuxjenza 
pubblika; jissottolinja li l-użu u l-etika ta' sistemi abilitati bl-IA fid-difiża jridu jiġu 
vvalutati b'mod kostanti, mill-perspettiva tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari s-
sikurezza, is-saħħa u s-sigurtà, il-libertà, il-privatezza, l-integrità u d-dinjità tal-bniedem 
u jiġu mmonitorjati kostantement, speċjalment mill-perspettiva tal-vantaġġi u l-
iżvantaġġi tagħhom, kif ukoll l-impatt tagħhom fuq il-protezzjoni tad-drittijiet 
universali tal-bniedem; jemmen li l-vantaġġi teknoloġiċi fil-qasam ta' sistemi abilitati 
bl-IA fid-difiża jridu jimxu id f'id ma' diskussjoni profonda dwar l-użu tal-IA u l-impatt 
tagħha fuq is-soċjetajiet u l-komunitajiet u l-benefiċċji potenzjali ekonomiċi u soċjetali, 
u r-riskji li jirriżultaw mill-użu tal-IA jridu jiġu kkomunikati b'mod xieraq;

7. Iqis li l-attivitajiet kurrenti u futuri relatati mas-sigurtà u d-difiża fi ħdan il-qafas tal-
Unjoni ser ikunu bbażati fuq l-IA, ir-robotika, l-awtonomija u fuq teknoloġiji relatati, u 
li IA affidabbli, robusta u fdata fuqha tista' tikkontribwixxi għal militar modern u 
effettiv; għalhekk, l-Unjoni jeħtiġilha tassumi rwol minn ta' quddiem fir-riċerka u l-
iżvilupp ta' sistemi tal-IA fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża; jemmen li l-użu ta' 
applikazzjonijiet abilitati bl-IA fis-sigurtà u d-difiża jistgħu joffru għadd ta' benefiċċji 
diretti lill-kmandant tal-operazzjoni, bħall-fatt li d-data li tinġabar tkun ta' kwalità ogħla, 
li wieħed jagħraf aħjar is-sitwazzjoni, jieħu deċiżjonijiet b'akbar rapidità, li r-riskju ta' 
ħsara kollaterali jonqos bis-saħħa ta' networks aħjar ta' kejbils, il-protezzjoni tal-forzi 
fuq il-post, kif ukoll affidabbiltà akbar tat-tagħmir militari u b'hekk inqas riskju għall-
bnedmin u għal vittmi umani; jenfasizza li l-iżvilupp ta' IA affidabbli fil-qasam tad-
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difiża huwa essenzjali biex tiġi żgurata awtonomija strateġika Ewropea fil-qasam tal-
kapaċità u dak operattiv; ifakkar li s-sistemi tal-IA qed isiru wkoll elementi ewlenin fil-
ġlieda kontra t-theddid emerġenti għas-sigurtà, bħall-gwerra ċibernetika u l-gwerra 
ibrida kemm fl-isfera online kif ukoll offline; fl-istess ħin, jissottolinja r-riskji u l-isfidi 
kollha tal-użu mhux regolat tal-IA; jinnota li l-IA tista' tiġi esposta għal manipulazzjoni, 
żbalji u ineżattezzi;

8. Jitlob li jiġu stabbiliti sinerġiji u networks bejn id-diversi ċentri ta' riċerka Ewropej dwar 
l-IA, kif ukoll fora multilaterali oħra, bħall-Kunsill tal-Ewropa, l-Organizzazzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO), l-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u l-Unjoni Internazzjonali tat-
Telekomunikazzjoni (ITU), sabiex l-isforzi tagħhom jiġu allinjati u biex jiġi kkoordinat 
aħjar l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-IA;

9. Jenfasizza li t-teknoloġiji tal-IA għandhom, essenzjalment, użu doppju, u l-iżvilupp tal-
IA f'attivitajiet relatati mad-difiża jibbenefika minn skambji bejn it-teknoloġiji militari u 
dawk ċivili; jenfasizza li l-IA f'attivitajiet relatati mad-difiża hija teknoloġija ta' tfixkil 
trasversali li l-iżvilupp tagħha jista' jipprovdi opportunitajiet għall-kompetittività u l-
awtonomija strateġika tal-Unjoni;

10. Jenfasizza li, abbażi tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' April 2019 "Nibnu l-
Fiduċja fl-Intelliġenza Artifiċjali Ċċentrata Fuq il-Bniedem", li permezz tagħha t-
teknoloġija tirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem u l-bnedmin iżommu l-awtorità 
fuq sistemi awtomatizzati ta' teħid ta' deċiżjonijiet , filwaqt li tikkomplementa u 
tappoġġja l-awtonomija tal-bniedem u t-teħid ta' deċiżjonijiet, l-Unjoni teħtieġ qafas 
regolatorju robust tal-IA li jkun iffukat fuq is-sigurtà u d-difiża, filwaqt li jsegwi 
perkors ta' responsabbiltà u trasparenza, ta' protezzjoni taċ-ċittadini tagħna u tad-data 
tagħhom, u tad-difiża tal-valuri tagħna, li l-politiki tagħha jkollhom l-għan li 
jippreservaw il-paċi, jipprevjenu l-kunflitti u jsaħħu s-sigurtà internazzjonali, filwaqt li 
jisfruttaw l-opportunitajiet li joffru dawk it-teknoloġiji, kif ukoll jiġi realizzat li s-
sistemi abilitati bl-IA se jkunu element ewlieni fl-iżviluppi futuri tad-difiża u l-
kapaċitajiet difensivi;

11. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżguraw li l-algoritmi użati fis-sistemi ta' 
difiża, filwaqt li jżommu l-kunfidenzjalità meħtieġa, ikunu rregolati mill-prinċipju tat-
trasparenza, inkluż reġim ċar ta' responsabbiltà għar-riżultati tal-użu tal-IA; jissottolinja 
li tali algoritmi jridu jiġu kostantement aġġustati għall-progress fit-teknoloġiji tal-IA;

12. Jissottolinja li l-Unjoni jeħtiġilha tkun minn ta' quddiem fl-appoġġ ta' sforzi 
multilaterali fil-qafas tal-Grupp ta' Esperti Governattivi tas-CCW tan-NU u fora 
rilevanti oħra, biex jiġi diskuss qafas regolatorju internazzjonali effettiv li jiżgura 
kontroll uman sinifikanti fuq sistemi tal-armi awtonomi sabiex dawk it-teknoloġiji jiġu 
kkontrollati billi jiġu stabbiliti proċessi ddefiniti tajjeb, ibbażati fuq punti ta' riferiment, 
u li tiġi adottata leġiżlazzjoni għall-użu etiku tagħhom, b'konsultazzjoni ma' partijiet 
ikkonċernati bħal dawk tal-militar, tal-industrija, tal-infurzar tal-liġi, tal-akkademja u 
tas-soċjetà ċivili, biex jifhmu l-aspetti etiċi relatati u biex jiġu kkontrollati r-riskji 
inerenti ta' tali teknoloġiji u għall-prevenzjoni tal-użu għal skopijiet malizzjużi; dawn 
jinkludu b'mod partikolari ħsara mhux intenzjonata lill-persuni, kemm materjali kif 
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ukoll immaterjali, bħall-ksur tad-drittijiet fundamentali jew ħsara fiżika; l-Unjoni, 
filwaqt li taħdem flimkien mal-Istati Membri, jeħtiġilha tiddetermina r-reġimi xierqa ta' 
responsabbiltà applikabbli għall-innovazzjonijiet fl-IA u għal teknoloġiji oħra 
immersivi fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża, u b'hekk tistabbilixxi bażi ġuridika għall-
obbligu ta' rendikont u l-mekkaniżmi ta' traċċabbiltà; jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni u l-oqfsa normattivi ma jridu jiġu ssuperati minn ebda avvanz teknoloġiku futur, 
il-progress fl-IA u metodi ġodda ta' gwerra u għalhekk iridu jiġu appoġġjati minn skemi 
ta' monitoraġġ sinifikanti li għandhom jiġu aġġustati b'mod kostanti għall-prevenzjoni 
ta' lakuni legali jew żoni mhux ċari; jissottolinja li aktar riċerka u żvilupp tal-IA 
għandhom jiżguraw li s-sistemi abilitati bl-IA jkunu mgħammra aħjar biex jifhmu 
kuntesti uniċi;

13. Japprova l-prinċipju ewlieni ta' "etika ppjanata", li permezz tiegħu l-prinċipji etiċi huma 
inkorporati fi prodotti u servizzi tal-IA mill-bidu tal-proċess ta' tfassil;

14. Ifakkar li l-parti l-kbira mis-setgħat militari kurrenti madwar id-dinja diġà huma involuti 
fi sforzi sinifikanti ta' R&I relatati mad-dimensjoni militari tal-IA; iqis li l-Unjoni 
jeħtiġilha tiżgura li ma tibqax lura f'dan ir-rigward; jenfasizza li għal kwalunkwe 
applikazzjoni ta' difiża ta' sistemi abilitati bl-IA, l-Unjoni għandha tistabbilixxi 
standards tekniċi u organizzattivi, f'konformità mal-prinċipju ta' "Sigurtà sa mit-
Tfassil", li jippermettu sorveljanza speċifika mill-bniedem, biex tiġi żgurata r-reżiljenza 
ta' dawn is-sistemi kontra l-vulnerabbiltajiet li jistgħu jiġu sfruttati minn attakki esterni, 
attakki ċibernetiċi u influwenza diġitali li jkollhom fil-mira d-data, il-mudell jew l-
infrastruttura sottostanti, kemm is-software u l-hardware, kif ukoll il-konformità 
tagħhom mal-ogħla standards ta' affidabbiltà possibbli, il-monitoraġġ attiv u s-
superviżjoni fir-rigward tal-ġbir, il-ħżin u l-isfruttament tad-data operattiva tul iċ-ċiklu 
kollu tal-ħajja ta' sistema; jenfasizza l-importanza għat-trasparenza u l-obbligu ta' 
rendikont tal-algoritmi tal-IA; jinnota d-distinzjoni importanti bejn it-trasparenza tal-
algoritmi u t-trasparenza tal-użu tal-algoritmi; jenfasizza li s-sistemi u l-
applikazzjonijiet tal-IA maħsuba biex jisiltu u jissintetizzaw id-data, u jestrapolaw 
riżultati minnhom biex jipprovdu informazzjoni għal deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet 
relatati mad-difiża u s-sigurtà nazzjonali, iridu jkunu speċifiċi fil-kamp ta' applikazzjoni 
u jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-qafas regolatorju kurrenti f'termini 
ta' ġbir u pproċessar ta' data; jenfasizza li l-applikazzjonijiet tal-IA mfassla biex 
jipproċessaw data għal finijiet ta' intelligence f'attivitajiet relatati mad-difiża għandhom 
jikkonformaw ma' standards ta' pproċessar tad-data biex jiġu evitati riskji ta' sorveljanza 
mhux intenzjonata jew ksur ta' drittijiet individwali; jemmen li għal applikazzjonijiet 
b'riskju għoli ta' teknoloġiji abilitati bl-IA, bħar-rikonoxximent tal-wiċċ, li ma 
għandhomx qafas regolatorju definittiv fil-livell tal-UE, l-Unjoni jeħtiġilha tiżgura li l-
iżvilupp u l-użu tagħhom ikunu ġusti, proporzjonali u jirrispettaw id-drittijiet tal-
individwi; jenfasizza li sabiex itaffu r-riskji sproporzjonati taż-żamma tal-ordni 
pubbliku bi previżjoni, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-infurzar tal-liġi 
jeħtiġilhom jirrispettaw il-leġiżlazzjoni rilevanti waqt li jiżviluppaw u japplikaw sistemi 
u teknoloġiji abilitati bl-IA biex iżommu l-ordni pubbliku; jirrikonoxxi li l-garanti 
primarju tas-sigurtà Ewro-Atlantika huwa n-NATO u jitlob kooperazzjoni akbar fi ħdan 
l-Alleanza tan-NATO għall-istabbiliment ta' standards komuni u interoperabbiltà tas-
sistemi tal-IA fid-difiża; jenfasizza li r-relazzjoni transatlantika hija kruċjali fil-
preservazzjoni tal-valuri kondiviżi u fil-ġlieda kontra t-theddid futur u emerġenti;
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15. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu adottati dispożizzjonijiet u rekwiżiti ċari ta' affidabbiltà, 
sikurezza u sigurtà b'ċertifikazzjonijiet xierqa għas-sistemi tal-IA fis-sigurtà u d-difiża, 
li jiġu introdotti kriterji ta' trasparenza fil-fażijiet diversi, jiġifieri d-disinn, il-
produzzjoni u l-operat, u li jitwettqu monitoraġġ kostanti, testijiet regolari u verifika tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja kollu kemm hu; jissottolinja l-ħtieġa li tiġi żgurata konformità mal-
istandards applikabbli u ċ-ċertifikazzjonijiet miksuba meta l-IA timmodifika, 
pereżempju permezz tat-tagħlim mekkaniku, il-funzjonalità u l-komportament tas-
sistemi li fihom tkun integrata, sabiex b'hekk jiġu żgurati t-traċċabbiltà, il-fatt li 
jingħataw spjegazzjoni u rendikont dwar id-deċiżjonijiet li jittieħdu bl-involviment tal-
IA u l-eżiti tagħhom, kif ukoll il-kontroll sinifikattiv mill-bniedem meta tali sistemi 
jistgħu joqtlu lill-bnedmin;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tintegra l-bini tal-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà fil-politika 
industrijali tagħha sabiex tiżgura l-iżvilupp u l-użu ta' sistemi abilitati bl-IA u sistemi 
robotiċi sikuri, reżiljenti u robusti; jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-użu ta' 
protokolli u applikazzjonijiet taċ-ċibersigurtà bbażati fuq il-blockchain biex jittejbu r-
reżiljenza, il-fiduċja u r-robustezza tal-infrastrutturi tal-IA permezz ta' mudelli mingħajr 
intermedjarji ta' kriptaġġ tad-data; iħeġġeġ lill-partijiet ikkonċernati Ewropej jirriċerkaw 
u jikkonċepixxu mekkaniżmi avvanzati li jiffaċilitaw id-detezzjoni ta' sistemi abilitati 
bl-IA u sistemi robotiċi korrotti u malizzjużi li jistgħu jimminaw is-sigurtà tal-Unjoni u 
taċ-ċittadini;

17. Jenfasizza li s-sistemi kollha tal-IA fil-qasam tad-difiża jrid ikollhom qafas ta' missjoni 
konkret u definit b'mod preċiż, fejn il-bnedmin iżommu l-kapaċità ta' detezzjoni u 
diżinvolviment jew diżattivazzjoni tas-sistemi użati, jekk dawn imorru lil hinn mill-
qafas ta' missjoni tagħhom definit u assenjat minn kmandant uman, jew jingaġġaw fi 
kwalunkwe azzjoni eskalatorja jew mhux intenzjonata; iqis li s-sistemi, il-prodotti u t-
teknoloġiji abilitati bl-IA u maħsuba għall-użu militari għandhom ikunu mgħammra 
b'"kaxxa sewda" biex tiġi rreġistrata kull tranżazzjoni ta' data mwettqa mill-magna;

18. Jissottolinja li r-responsabbiltà sħiħa u l-obbligu ta' rendikont għad-deċiżjoni ta' tfassil, 
żvilupp, applikazzjoni u użu ta' sistemi tal-IA jridu jkunu f'idejn operaturi umani, peress 
li jrid ikun hemm monitoraġġ u kontroll sinifikanti mill-bniedem fuq kwalunkwe 
sistema tal-armi u intenzjoni tal-bniedem fid-deċiżjoni li tintuża l-forza fl-eżekuzzjoni 
ta' kwalunkwe deċiżjoni ta' sistemi ta' armi abilitati bl-IA li jista' jkollhom konsegwenzi 
letali; jissottolinja li l-kontroll mill-bniedem għandu jibqa' effettiv għall-kmand u l-
kontroll ta' sistemi abilitati bl-IA, billi jiġu segwiti l-prinċipji ta' "human-in-the loop", 
"human-on-loop" u "human-in-command" fil-livell tat-tmexxija militari; jenfasizza li s-
sistemi abilitati bl-IA jridu jippermettu li t-tmexxija militari tal-armati tassumi r-
responsabbiltà sħiħa tagħha u tagħti rendikont sħiħ għall-użu ta' forza letali u li teżerċita 
l-livell meħtieġ ta' ġudizzju, li l-magni ma jistgħux ikollhom, peress li trid tkun ibbażata 
fuq id-distinzjoni, il-proporzjonalità u l-prekawzjoni, għat-teħid ta' azzjoni distruttiva 
letali jew fuq skala kbira permezz ta' tali sistemi; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu stabbiliti 
oqfsa ċari u traċċabbli ta' awtorizzazzjoni u ta' obbligu ta' rendikont għall-użu ta' armi 
intelliġenti u ta' sistemi oħra abilitati bl-IA, bl-użu ta' karatteristiċi uniċi tal-utent bħall-
ispeċifikazzjonijiet bijometriċi li jippermettu l-applikazzjoni esklussivament minn 
persunal awtorizzat;

19. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem flimkien mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-
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Istati Membri u ma' partijiet ikkonċernati oħra li jipparteċipaw fl-iżvilupp u l-użu ta' 
sistemi, prodotti u teknoloġiji abilitati bl-IA biex jistabbilixxu qafas sikur, sigur u 
reżiljenti li permezz tiegħu il-kodiċi sors ta' sistemi abilitati bl-IA jiġi kondiviż, 
immonitorjat u vverifikat biex jiġu mmitigati devjazzjonijiet potenzjali mill-prinċipji 
regolatorji u l-qafas etiku li huma fil-bażi tat-teknoloġija tal-IA fil-qasam tas-sigurtà u 
d-difiża; jissuġġerixxi lill-Kummissjoni li l-Unjoni jeħtiġilha żżomm is-sjieda tal-
proprjetà intellettwali tar-riċerka ffinanzjata mill-Unjoni fuq sistemi, prodotti u 
teknoloġiji abilitati bl-IAs fis-sigurtà u d-difiża;

20. Jissottolinja li l-Unjoni jeħtiġilha tippromwovi fehim aħjar tal-implikazzjonijiet militari, 
il-vantaġġi u l-opportunitajiet u d-dgħufijiet tal-IA, tar-robotika u tal-funzjonijiet u l-
elementi awtonomi, inkluż il-potenzjal għall-industrija tad-difiża Ewropea, billi taħdem 
flimkien mal-uffiċjali militari; iqis li l-Unjoni jeħtiġilha tippromwovi l-ksib tal-ħiliet u 
tal-għarfien meħtieġa dwar il-proċessi tal-iżvilupp tat-teknoloġija u dwar il-metodi 
operattivi tul il-katina tal-provvista kollha u fiċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta' kapaċitajiet 
militari abilitati bl-IA; jissottolinja l-ħtieġa urġenti li tiġi stabbilita aktar indipendenza 
strateġika u teknoloġika Ewropea fil-qasam tas-sistemi abilitati bl-IA, inkluża l-
infrastruttura kritika li hija bbażata fuqha;

21. Jemmen li kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni hija meħtieġa 
biex jiġu ggarantiti regoli transfruntiera koerenti fl-Unjoni, biex tinkoraġġixxi l-
kollaborazzjoni bejn l-industriji Ewropej u jkun jista' jsir żvilupp u użu ta' teknoloġiji 
abilitati bl-IA konsistenti mal-istandards ta' sikurezza u sigurtà preskritti, u l-qafas etiku 
li jirregola l-iżvilupp u l-użu tat-teknoloġija tal-IA;

22. Jirrikonoxxi, fil-kuntest tal-gwerra ibrida u avvanzata tal-lum, li l-volum u l-veloċità ta' 
informazzjoni matul il-fażijiet bikrija ta' kriżi jistgħu jkunu enormi għall-analisti umani 
u li sistema tal-IA tista' tipproċessa l-informazzjoni biex tiżgura li l-bnedmin li jieħdu 
deċiżjonijiet ikunu qed isegwu l-ispettru sħiħ ta' informazzjoni f'perjodu ta' żmien 
xieraq għal rispons rapidu;

23. Jenfasizza l-importanza li jsir investiment fl-iżvilupp tal-kapital uman għall-intelliġenza 
artifiċjali, filwaqt li jitrawmu l-ħiliet u l-edukazzjoni meħtieġa fil-qasam tat-teknoloġiji 
tal-IA tas-sigurtà u d-difiża b'enfasi partikolari fuq l-etika ta' sistemi operattivi 
semiawtonomi u awtonomi, ibbażati fuq l-għoti ta' rendikont mill-bniedem f'dinja 
abilitata bl-IA; jenfasizza b'mod partikolari l-importanza li jkun żgurat li l-etiċisti f'dan 
il-qasam ikollhom ħiliet xierqa u jirċievu taħriġ xieraq; jistieden lill-Kummissjoni 
tippreżenta mill-aktar fis possibbli t-"Tisħiħ tal-Aġenda għall-Ħiliet" tagħha, imħabbra 
fil-White Paper dwar l-Intelliġenza Artifiċjali fid-19 ta' Frar 2020;

24. Jenfasizza li l-quantum computing jista' jirrappreżenta l-aktar bidla rivoluzzjonarja fil-
kunflitt mill-introduzzjoni tal-armi nukleari u b'hekk iħeġġeġ sabiex l-iżvilupp ulterjuri 
tat-teknoloġiji tal-quantum computing ikun prijorità għall-Unjoni u għall-Istati Membri; 
jirrikonoxxi li atti ta' aggressjoni, inklużi attakki fuq infrastruttura kritika, megħjuna 
mill-quantum computing se joħolqu ambjent ta' kunflitt fejn il-ħin biex jittieħdu 
deċiżjonijiet se jkun kompressat b'mod drammatiku minn jiem u sigħat għal minuti u 
sekondi, u dan iġiegħel lill-Istati Membri jiżviluppaw kapaċitajiet li jipproteġu lilhom 
infushom u jħarrġu kemm dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet kif ukoll il-persunal militari 
biex jirrispondu b'mod effettiv fi żmien qasir bħal dan;
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25. Jenfasizza l-ħtieġa li tingħeleb il-frammentazzjoni kurrenti fi ħdan l-Unjoni fir-rigward 
tal-leġiżlazzjoni nazzjonali relatata mal-IA, ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-għarfien espert 
fil-qasam tal-IA, ħaġa li tipperikola l-funzjonament tas-suq intern u l-objettiv li jiġi 
żgurat żvilupp affidabbli u sigur tal-IA fl-Ewropa; f'dan ir-rigward, jilqa' l-inklużjoni ta' 
proġetti relatati mal-IA fi ħdan il-Programm Ewropew għall-Iżvilupp Industrijali fil-
Qasam tad-Difiża (EDIDP); jemmen li l-Fond Ewropew għad-Difiża (EDF) futur u l-
Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) joffru wkoll oqfsa adattati tajjeb għal 
proġetti futuri relatati mal-IA li jgħinu fl-armonizzazzjoni aħjar tal-isforzi tal-Unjoni 
f'dan il-qasam, u jippromwovu fl-istess ħin l-objettiv tal-Unjoni ta' tisħiħ tad-drittijiet 
tal-bniedem, id-dritt internazzjonali, u s-soluzzjonijiet multilaterali; jenfasizza li l-
proġetti relatati mal-IA għandhom jiġu sinkronizzati mal-programmi ċivili usa' tal-
Unjoni ddedikati għall-IA; jinnota li f'konformità mal-White Paper tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar l-IA, iċ-ċentri ta' eċċellenza u ta' ttestjar, li jikkonċentraw fuq ir-riċerka u 
l-iżvilupp tal-IA fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża, għandhom jiġu stabbiliti bi 
speċifikazzjonijiet vigorużi li jkunu fil-bażi tal-parteċipazzjoni ta' partijiet ikkonċernati 
privati u l-investiment min-naħa ta' dawn tal-aħħar;

26. Jenfasizza li jeħtieġ li l-Unjoni taħdem bla heda għal reżiljenza strateġika sabiex ma 
terġa' qatt tinqabad mhux imħejjija fi żminijiet ta' kriżi, u jissottolinja li, speċjalment 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-intelliġenza artifiċjali u l-applikazzjoni tagħha għad-difiża 
u s-sigurtà, dan huwa ta' sinifikat kruċjali; jenfasizza li l-katini ta' provvista għas-sistemi 
tal-IA fid-difiża u s-sigurtà li jistgħu jwasslu għad-dipendenza teknoloġika għandhom 
jiġu kkalibrati mill-ġdid, u dawn id-dipendenzi għandhom jitneħħew gradwalment; 
jitlob investiment akbar fl-IA Ewropea għad-difiża u fl-infrastruttura kritika li ssostniha;

27. Jenfasizza li l-iżvilupp ta' IA li tirrispetta d-drittijiet fundamentali u li tappoġġja l-
interess pubbliku jirrekjedi l-ġbir u l-kondiviżjoni strateġiċi tad-data fl-Unjoni bejn 
entitajiet privati u pubbliċi, kif ukoll it-tisħiħ ta' ekosistema tal-IA tal-Unjoni, li tinvolvi 
partijiet ikkonċernati pubbliċi, privati u tas-soċjetà ċivili; jistieden lill-Kummissjoni 
trawwem djalogu, kooperazzjoni aktar mill-qrib u sinerġiji fost l-Istati Membri, ir-
riċerkaturi, l-akkademiċi, l-atturi tas-soċjetà ċivili u s-settur privat, b'mod partikolari l-
kumpaniji u l-intrapriżi ewlenin, u l-militar sabiex ikun hemm proċessi ta' tfassil ta' 
politika inklużivi fir-rigward tar-regolamenti tal-IA relatati mad-difiża, filwaqt li jiġi 
sfruttat għalkollox il-potenzjal tal-IA, jitrawwem fehim aħjar tar-riskji u l-benefiċċji, kif 
ukoll tiġi żgurata s-sigurtà operattiva massima;

28. Jenfasizza li, fil-kuntest tal-gwerra tad-diżinformazzjoni mifruxa, li hija mmexxija 
b'mod partikolari minn atturi mhux Ewropej, it-teknoloġiji tal-IA jista' jkollhom effetti 
etikament negattivi billi jiġu sfruttati preġudizzji fid-data u fl-algoritmi jew billi d-data 
ta' tagħlim tiġi deliberatament alternata minn pajjiż terz, u tista' tiġi esposta wkoll għal 
forom oħra ta' manipulazzjoni malinja perikoluża b'modi imprevedibbli u 
b'konsegwenzi inkalkolabbli; għalhekk, hemm ħtieġa akbar li l-Unjoni tkompli tinvesti 
fir-riċerka, l-analiżi, l-innovazzjoni u t-trasferiment tal-għarfien transfruntier u 
transsettorjali, sabiex jiġu żviluppati teknoloġiji tal-IA li jkunu bla dubju ta' xejn nieqsa 
minn kwalunkwe tip ta' tfassil ta' profil, preġudizzju u diskriminazzjoni, u li jistgħu 
jikkontribwixxu b'mod effettiv għall-ġlieda kontra l-aħbarijiet foloz u d-
diżinformazzjoni, filwaqt li fl-istess ħin jirrispettaw il-privatezza tad-data u l-qafas 
legali Ewropew;
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29. Jenfasizza l-importanza tal-ħolqien ta' kodiċi ta' kondotta etiku li jkun fil-bażi tal-użu ta' 
sistemi li jużaw l-armi, abilitati bl-IA f'operazzjonijiet militari, simili għall-qafas 
regolatorju eżistenti li jipprojbixxi l-użu ta' armi kimiċi u bijoloġiċi; huwa tal-fehma li l-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi standards dwar l-użu ta' sistemi tal-armi abilitati bl-
IA fil-gwerer f'konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali, u li l-Unjoni għandha 
ssegwi l-adozzjoni internazzjonali ta' standards bħal dawn; iqis li l-Unjoni għandha 
tinvolvi ruħha fid-diplomazija tal-IA f'fora internazzjonali ma' sħab tal-istess fehma 
bħall-G7, il-G20, u l-OECD;

30. Jieħu nota tal-White Paper tal-Kummissjoni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali tad-
19 ta' Frar 2020 u jiddispjaċih li l-aspetti militari ma tqisux; jistieden lill-Kummissjoni u 
lir-RGħ/VP jippreżentaw, anke bħala parti minn approċċ ġenerali, strateġija settorjali 
tal-IA għall-attivitajiet relatati mad-difiża fi ħdan il-qafas tal-Unjoni, li tiżgura kemm ir-
rispett tad-drittijiet taċ-ċittadini kif ukoll l-interessi strateġiċi tal-Unjoni, u li tkun 
ibbażata fuq approċċ konsistenti li jibda mis-sistemi abilitati bl-IA għall-użi militari 
tagħhom, u li tistabbilixxi Grupp ta' Ħidma dwar is-Sigurtà u d-Difiża fi ħdan il-Grupp 
ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar l-Intelliġenza Artifiċjali li għandu jindirizza b'mod 
speċifiku kwistjonijiet ta' politika u ta' investiment, kif ukoll aspetti etiċi tal-IA fil-
qasam tas-sigurtà u d-difiża; jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-
VP/RGħ biex jidħlu fi djalogu strutturat mal-Parlament għal dak il-għan.
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