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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 
quanto à matéria de fundo:

– a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que as políticas de segurança e defesa da União Europeia e dos seus 
Estados-Membros são norteadas pelos princípios consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e na Carta das Nações Unidas e por um entendimento 
comum dos valores universais de respeito dos direitos invioláveis e inalienáveis da 
pessoa humana, da dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade e do 
Estado de Direito; destaca que todos os esforços relacionados com a defesa no quadro 
da União têm de respeitar estes valores universais promovendo, em simultâneo, a paz, a 
segurança e o progresso na Europa e no mundo; considera que a utilização de IA deve 
assentar num conjunto comum de princípios éticos, de acordo com o qual a utilização 
deve ser responsável, equitativa, rastreável, fiável e governável;

2. Saúda a aprovação, pelas Altas Partes Contratantes, da Convenção sobre Certas Armas 
Convencionais (CCAC) na sua reunião anual de 2019, de 11 princípios orientadores 
para o desenvolvimento e a utilização de sistemas de armas autónomas; lamenta, 
contudo, o facto de não se chegar a acordo sobre um instrumento juridicamente 
vinculativo que regule sistema de armas letais autónomo (SALA), com um mecanismo 
de execução eficaz; saúda e apoia o documento intitulado «Orientações éticas para uma 
IA de confiança» do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre a Inteligência Artificial, da 
Comissão, publicado em 9 de abril de 2019, bem como a respetiva posição sobre os 
sistemas de armas letais autónomos (SALA); insta os Estados-Membros a 
desenvolverem estratégias nacionais para a definição e o estatuto dos sistemas de armas 
letais autónomos (SALA), tendo em vista uma estratégia global a nível da União e a 
promoverem, conjuntamente com o Alto Representante/Vice-Presidente da Comissão 
(«AR/VP»), e o Conselho, o debate sobre os SALA no quadro da Convenção sobre 
Certas Armas Convencionais  das Nações Unidas (CCAC) e de outros fóruns relevantes, 
e a elaboração de normas internacionais relativas aos parâmetros éticos e jurídicos do 
desenvolvimento e da utilização de sistemas de armas letais totalmente autónomos, 
semiautónomos e telecomandados; recorda, neste contexto, a sua resolução sobre 
sistemas de armamento autónomo, de 12 de setembro de 2018, e apela, uma vez mais, 
ao desenvolvimento e à adoção urgentes de uma posição comum sobre sistemas de 
armas letais autónomos, a uma proibição internacional do desenvolvimento, produção e 
utilização de sistemas de armas letais autónomos que permitam levar a cabo ataques 
sem controlo humano significativo e sem respeito pelo princípio da intervenção 
humana, em conformidade com a declaração dos investigadores mundiais mais 
proeminentes em matéria de IA na sua carta aberta de 2015; congratula-se com o acordo 
do Conselho e do Parlamento com vista à exclusão dos sistemas de armas letais 
autónomos, sem possibilidade de «controlo humano significativo sobre as decisões de 
seleção de alvos e lançamento de ataques», das ações financiadas ao abrigo do Fundo 
Europeu de Defesa; considera que os aspetos éticos de outras aplicações de IA na 
defesa, como os serviços de informação, vigilância e reconhecimento (ISR), ou as 
ciberoperações, não podem ser ignorados, impondo-se conceder especial atenção ao 
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desenvolvimento e à implantação de veículos aéreos não tripulados em operações 
militares;

3. Recomenda que todo e qualquer quadro europeu  que regulamente a utilização dos 
sistemas de inteligência artificial (IA) no domínio da defesa, tanto em situações de 
combate, como de não combate, tem de respeitar todos os regimes jurídicos aplicáveis, 
em particular o Direito internacional humanitário e o Direito internacional em matéria 
de direitos humanos, assim como a legislação, os princípios e os valores da União; 
salienta que a União deve desempenhar um papel global na condução de uma agenda 
regulamentar da IA credível e vinculativa, assente em valores democráticos e numa 
abordagem antropocêntrica; exorta a União e os seus Estados-Membros a 
desenvolverem mecanismos conjuntos para avaliar rápida e minuciosamente os riscos e 
as oportunidades inerentes à IA no que diz respeito à aplicação do Direito da União, 
inspirando-se nas melhores práticas dos Estados-Membros mais avançados, e a 
preverem os ajustamentos necessários e a respetiva execução, sempre que necessário, 
tendo em conta as disparidades em termos de infraestruturas técnicas e de segurança na 
União;

4. Reconhece que, ao contrário do que acontece com as bases industriais de defesa, as 
inovações críticas em matéria de IA poderão chegar de Estados-Membros pequenos, 
pelo que uma abordagem normalizada da PCSD deverá assegurar que os Estados-
Membros de menor dimensão e as PME não sejam postos de lado; salienta que um 
conjunto de capacidades comuns da UE em matéria de IA adaptado aos conceitos 
operacionais de cada Estado-Membro poderá colmatar as lacunas técnicas que poderiam 
deixar os Estados sem as devidas tecnologias,  os conhecimentos especializados ou  
capacidade para aplicar os sistemas de IA nos seus ministérios da defesa;

5. Sublinha que o âmbito geográfico de aplicação de um tal quadro deve abranger todas as 
componentes da inteligência artificial, da robótica e das tecnologias conexas 
desenvolvidas, implantadas ou utilizadas na União, designadamente nos casos em que 
uma parte das tecnologias se encontre fora da União ou não tenha uma localização 
específica;

6. Destaca que as tecnologias emergentes não abrangidas pelo Direito internacional devem 
ser avaliadas à luz do princípio do respeito pela humanidade e dos imperativos de 
consciência pública; sublinha que a utilização e a ética dos sistemas assentes na IA na 
defesa têm de ser constantemente avaliadas do ponto de vista dos direitos humanos, 
nomeadamente da segurança e da proteção humanas, da saúde e da liberdade, da 
privacidade, da integridade e da dignidade, e monitorizada em permanência, em 
particular no atinente às suas vantagens e desvantagens, bem como ao seu impacto na 
proteção dos direitos humanos universais; considera que as vantagens tecnológicas no 
domínio dos sistemas assentes na IA para a defesa devem ser acompanhadas de um 
amplo debate sobre a utilização da IA e do seu impacto nas sociedades e comunidades, 
bem como dos potenciais benefícios económicos e sociais, e que os riscos decorrentes 
da utilização da IA devem ser devidamente comunicados;

7. Considera que as atividades de segurança e defesa atuais e futuras no quadro da União 
tirarão partido da IA, da robótica e da autonomia e das tecnologias conexas, e que uma 
IA fiável, robusta e digna de confiança poderia contribuir para um exército moderno e 
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eficaz; que a União tem, por conseguinte, de assumir um papel de liderança na 
investigação e no desenvolvimento de sistemas de IA no domínio da segurança e da 
defesa; entende que a utilização de aplicações assentes na IA no sector da defesa oferece 
uma série de vantagens diretas a quem comanda as operações, designadamente dados de 
melhor qualidade, um melhor conhecimento da situação, uma maior celeridade no 
processo decisório, uma redução do risco de danos colaterais graças a uma melhor 
cablagem, proteção das forças no terreno, bem como maior fiabilidade do equipamento 
militar e, consequentemente, um menor risco para os seres humanos e menos baixas; 
salienta que o desenvolvimento de uma IA fiável no domínio da defesa é indispensável 
para assegurar a autonomia estratégica da Europa em termos operacionais e de 
capacidades; recorda que os sistemas de IA estão também a tornar-se elementos 
fundamentais na luta contra as novas ameaças à segurança, como a guerra cibernética e 
híbrida, tanto em linha, como fora de linha; destaca, ao mesmo tempo, todos os riscos e 
desafios da utilização não regulamentada da IA; faz notar que a IA pode ser sujeita a 
manipulação, a erros e a imprecisões;

8. Apela à criação de sinergias e de redes entre os vários centros de investigação europeus 
no domínio da IA e outras instâncias multilaterais, tais como o Conselho da Europa, a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a 
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE), a 
Organização Mundial do Comércio e a União Internacional das Telecomunicações 
(UIT), para alinhar os seus esforços e melhor coordenar o desenvolvimento da 
tecnologia de IA;

9. Sublinha que, na sua essência, as tecnologias de IA são de dupla utilização e que o 
desenvolvimento da IA nas atividades relacionadas com a defesa beneficia com os 
intercâmbios entre as tecnologias militares e civis; salienta que, nas atividades 
relacionadas com a defesa, a IA é uma tecnologia de disrupção transversal, cujo 
desenvolvimento pode proporcionar oportunidades para a competitividade e a 
autonomia estratégica da União;

10. Realça que, de acordo com a comunicação da Comissão, de 8 de abril de 2019, 
intitulada «Aumentar a confiança numa inteligência artificial centrada no ser humano», 
a tecnologia deve respeitar  plenamente os direitos humanos, os quais têm de prevalecer 
sobre os sistemas decisórios automatizados, ao mesmo tempo que complementa e apoia 
a autonomia humana e o processo decisório, a União carece de um quadro regulamentar 
sólido em matéria de IA centrado na segurança e na defesa, norteado pelo sentido de 
responsabilidade e pela transparência, tendo em vista a proteção dos nossos cidadãos e 
dos respetivos dados, assim como a defesa dos nossos valores, que as políticas da União 
visam preservar a paz, prevenir conflitos e reforçar a segurança internacional, 
aproveitando, em simultâneo, as oportunidades oferecidas por essas tecnologias, 
reconhecendo que os sistemas ativados pela IA constituirão um elemento primordial no 
desenvolvimento futuro da defesa e das capacidades defensivas;

11. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a garantirem que os algoritmos usados pelos 
sistemas de defesa, mantendo embora a confidencialidade requerida, se regem pelo 
princípio da transparência, nomeadamente um regime de responsabilização clara pelos 
resultados do recurso à  IA; sublinha que estes algoritmos têm de ser constantemente 
adaptados aos progressos das tecnologias de IA;
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12. Realça que a União deve estar na vanguarda do apoio aos esforços multilaterais, no 
âmbito do Grupo de Peritos Governamentais CCAC da ONU e de outros fóruns 
relevantes, para discutir um quadro regulamentar internacional eficaz que garanta um 
controlo humano significativo dos sistemas de armas autónomos, a fim de dominar 
essas tecnologias através da criação de processos bem definidos e baseados em padrões 
de referência e da adoção de legislação para a sua utilização ética, em consulta com os 
intervenientes militares, a indústria, as autoridades policiais, o meio académico e as 
partes interessadas da sociedade civil, de molde a compreender os aspetos éticos 
conexos, a conter os riscos inerentes a essas tecnologias e a impedir a sua utilização 
para fins maliciosos; esses riscos incluem, em particular, danos não intencionais 
causados a pessoas, quer sejam materiais ou imateriais, como a violação de direitos 
fundamentais ou danos causados à integridade física; entende que a União, trabalhando 
em conjunto com os Estados-Membros, tem de determinar quais os regimes de 
responsabilização aplicáveis às inovações na IA e a outras tecnologias imersivas no 
domínio da segurança e defesa, instituindo, deste modo, uma base jurídica para os 
mecanismos de prestação de contas e rastreabilidade; salienta que a legislação e os 
quadros normativos da União não podem ser ultrapassados por quaisquer futuros 
avanços tecnológicos, progressos no domínio da IA e novos métodos bélicos e que, por 
conseguinte, têm de ser apoiados por mecanismos de monitorização significativos, que 
devem ser constantemente ajustados para evitar lacunas jurídicas ou zonas de 
indefinição; sublinha que a prossecução da investigação e do desenvolvimento da IA 
deve garantir que os sistemas assentes na IA estejam mais bem equipados para 
compreender este contexto único;

13. Subscreve o princípio fulcral da «ética desde a conceção», segundo o qual os princípios 
éticos são incorporados nos produtos e serviços da IA desde o início do processo de 
conceção;

14. Recorda que a maioria das atuais potências militares do mundo já encetaram esforços 
significativos de investigação e desenvolvimento relacionados com a dimensão militar 
da IA; considera que a UE tem de garantir que não fica para trás neste domínio; salienta 
que, para qualquer aplicação de sistemas de defesa baseados na IA, a União deve definir 
normas técnicas e organizacionais de acordo com o princípio da «segurança desde a 
conceção», prevendo supervisão humana específica, para assegurar a resistência destes 
sistemas a vulnerabilidades que possam ser exploradas em caso de ataques externos, 
ciberataques e à influência digital visando os dados, o modelo ou a infraestrutura 
subjacente, tanto de software como de hardware, bem como a sua conformidade com os 
mais elevados padrões de fiabilidade, monitorização ativa e supervisão no que diz 
respeito à recolha e tratamento dos dados operacionais ao longo de todo o ciclo de vida 
do sistema; destaca a importância da transparência e da responsabilização dos 
algoritmos de IA; assinala a importância da distinção entre transparência dos algoritmos 
e transparência no seu uso; sublinha que todos os sistemas e aplicações de IA destinados 
a extrair e a sintetizar dados, e a extrapolar os seus resultados para fundamentar as 
decisões sobre assuntos relacionados com a defesa e a segurança nacionais, devem ter 
um objetivo específico e cumprir as disposições estabelecidas no atual quadro 
regulamentar para a recolha e o tratamento de dados; salienta que as aplicações de IA 
concebidas para o tratamento de dados para efeitos de recolha de informações em 
atividades relacionadas com a defesa devem cumprir as normas de tratamento de dados, 
para evitar riscos de vigilância não intencional ou violação de direitos individuais; 
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entende que, nas aplicações de alto risco de tecnologias assentes na IA, como o 
reconhecimento facial, para o qual não existe um quadro regulamentar definitivo ao 
nível da UE, a União tem de se assegurar que o seu desenvolvimento e uso são 
legítimos, proporcionados e respeitam os direitos individuais; salienta que as 
autoridades policiais nacionais competentes têm de respeitar a legislação relevante, ao 
mesmo tempo que desenvolvem e implantam sistemas e tecnologias que permitam 
manter a ordem pública, a fim de atenuar os riscos desproporcionados de um 
policiamento preditivo; reconhece que o principal garante da segurança euro-atlântica é 
a OTAN e apela a uma maior cooperação no seio desta aliança para o estabelecimento 
de normas comuns e interoperabilidade dos sistemas de IA na defesa; salienta que a 
relação transatlântica é crucial para preservar os valores comuns e combater as ameaças 
futuras e emergentes;

15. Realça a necessidade de adotar disposições e requisitos claros de fiabilidade, segurança 
e proteção, com certificações adequadas para os sistemas de IA no sector da segurança e 
da defesa, de introduzir critérios de transparência nas diferentes fases, nomeadamente 
conceção, produção e operação, e de levar a cabo uma monitorização constante, testes 
regulares e verificação ao longo de todo o ciclo de vida; sublinha a necessidade de 
garantir o cumprimento das normas aplicáveis e das certificações obtidas nos casos em 
que a IA modifique, por exemplo, através da aprendizagem automática, a 
funcionalidade e o comportamento dos sistemas em que está integrada, para assegurar a 
plena rastreabilidade e explicabilidade das, e a responsabilização pelas, decisões 
tomadas com a intervenção da IA e respetivos resultados, bem como um controlo 
humano significativo sempre que esses sistemas sejam suscetíveis de matar seres 
humanos;

16. Solicita à Comissão que integre o reforço das capacidades em matéria de cibersegurança 
na sua política industrial, de molde a assegurar o desenvolvimento e a implantação de 
sistemas de robótica e de IA seguros, resilientes e robustos; exorta a Comissão a 
explorar o recurso a protocolos e aplicações de cibersegurança baseadas em cadeias de 
blocos, para melhorar a resiliência, a fiabilidade e a robustez das infraestruturas de IA 
através de modelos de encriptação de dados sem intermediários; incentiva as partes 
interessadas europeias a investigarem e conceberem características avançadas que 
facilitem a deteção de sistemas de IA e de robótica corruptos e maliciosos, suscetíveis 
de comprometer a segurança da União e dos cidadãos;

17. Sublinha que todos os sistemas de IA de defesa devem ter um quadro de missão 
concreto e bem definido, no qual o ser humano conserve a faculdade de detetar e 
desativar ou desligar os sistemas implantados, caso estes se afastem do quadro de 
missão definido e atribuído pelo controlo humano ou se envolvam em qualquer ação 
não intencional ou que redunde numa escalada;  considera que os sistemas, produtos e 
as tecnologias baseados em IA para uso militar devem estar equipados com uma «caixa 
negra» para registar todas as transações de dados realizadas pela máquina;

18. Sublinha que toda a responsabilidade e prestação de contas pela decisão de conceber, 
desenvolver, implantar e utilizar sistemas de IA tem de assentar em operadores 
humanos, uma vez que se impõe um controlo humano significativo em todo e qualquer 
sistema de armamento e intenção humana na decisão de utilizar a força na execução de 
qualquer decisão de sistemas de armas ativadas por IA que possam ter consequências 
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letais; destaca que o controlo humano deve ser mantido no comando e no controlo dos 
sistemas baseados na IA, de acordo com os princípios da intervenção humana, da 
supervisão humana e do comando de humano ao nível da direção das operações 
militares; salienta que os sistemas assentes na IA têm de permitir que a liderança militar 
dos exércitos assuma a sua total responsabilidade pela utilização de força letal, preste 
contas  e exerça o nível necessário de discernimento, de que as máquinas não dispõem, 
uma vez que tem de assentar na distinção, proporcionalidade e precaução, para tomar 
medidas mortais ou de ação destrutiva em larga escala através desses sistemas; realça a 
necessidade de estabelecer quadros claros e rastreáveis de autorização e de prestação de 
contas para a implantação de armas inteligentes e outros sistemas baseados na IA, 
fazendo uso de características únicas do utilizador, como as especificações biométricas, 
para permitir que a implantação seja feita exclusivamente por pessoal autorizado;

19. Convida a Comissão a trabalhar em conjunto com as autoridades nacionais competentes 
dos Estados-Membros e outras partes interessadas que participam no desenvolvimento e 
na implantação de sistemas, produtos e tecnologias baseadas na IA, com vista à criação 
de um quadro seguro e resiliente, mediante o qual o código fonte dos sistemas baseados 
na IA seja partilhado, controlado e verificado, a fim de atenuar eventuais desvios em 
relação aos princípios orientadores e ao quadro ético subjacente à tecnologia da IA no 
sector da segurança e da defesa; sugere à Comissão que a UE mantenha a propriedade 
intelectual da investigação financiada pela UE sobre sistemas, produtos e tecnologias 
baseados na IA no sector da segurança e da defesa;

20. Sublinha que a União tem de promover uma melhor compreensão das vantagens, 
oportunidades e implicações militares da IA, da robótica, das funções e características 
autónomas, inclusive o potencial para a indústria de defesa europeia,  trabalhando em 
conjunto com responsáveis militares; considera que a União deve promover a aquisição 
das competências e dos conhecimentos necessários sobre processos de desenvolvimento 
tecnológico e métodos operacionais em toda a cadeia de abastecimento e ao longo de 
todo o ciclo de vida das capacidades militares assentes na IA; destaca a necessidade 
urgente de estabelecer uma maior independência estratégica e tecnológica europeia no 
domínio dos sistemas assentes na IA, nomeadamente das infraestruturas críticas em que 
se baseia;

21. Considera que é necessário reforçar a cooperação entre os Estados-Membros e a 
Comissão para garantir regras transnacionais coerentes na União, de molde a incentivar 
a cooperação entre as indústrias europeias e possibilitar o desenvolvimento e a 
implantação de tecnologias assentes na IA compatíveis com as normas de segurança e 
de proteção prescritas e com o quadro ético que rege o desenvolvimento e a implantação 
de tecnologias de IA;

22. Reconhece que, no atual contexto de guerra híbrida e avançada, o volume e a velocidade 
das informações durante as fases iniciais de uma crise podem ultrapassar os analistas 
humanos e que um sistema de IA pode processar as informações, de modo a assegurar 
que os decisores humanos consigam acompanhar todo o espetro de informações num 
lapso de tempo adequado para uma resposta rápida;

23. Salienta a importância primordial para a IA de investir no capital humano, promovendo 
as competências e a formação necessárias no domínio das tecnologias de segurança e 
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defesa da IA, com particular ênfase na ética dos sistemas operacionais semiautónomos e 
autónomos baseados na responsabilização humana num mundo assente na IA; destaca, 
em particular, a importância de garantir que os especialistas em ética neste domínio 
disponham de competências adequadas e recebam formação adequada; insta a Comissão 
a apresentar, o mais rapidamente possível, o seu reforço da «Agenda de Competências», 
anunciado no Livro Branco sobre a Inteligência Artificial, em 19 de fevereiro de 2020;

24. Realça que a computação quântica pode representar a mudança mais revolucionária nos 
conflitos desde o advento da tecnologia nuclear, pelo que exorta a União e os 
Estados-Membros a conferirem prioridade ao desenvolvimento das tecnologias de 
computação quântica; reconhece que os atos de agressão – incluindo os ataques a 
infraestruturas críticas apoiados pela computação quântica – criarão um ambiente de 
conflito no qual o tempo de decisão será fortemente comprimido, passando de dias e 
horas, para minutos e segundos, forçando os Estados-Membros a desenvolver 
capacidades para se protegerem e formarem os seus decisores e o pessoal militar, para 
que possam dar resposta dentro desses lapsos de tempo;

25. Sublinha a necessidade de ultrapassar a atual fragmentação na União no que respeita à 
legislação nacional relacionada com a IA, à investigação, à inovação e aos 
conhecimentos especializados no domínio da IA, que põe em perigo o funcionamento 
do mercado interno e o objetivo de garantir um desenvolvimento fiável e seguro da IA 
na Europa; congratula-se, neste contexto, com a inclusão de projetos relacionados com a 
IA no âmbito do Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial (EDIDP); considera 
que o futuro Fundo Europeu de Defesa (FED) e a cooperação estruturada permanente 
(CEP) também proporcionam quadros bem adaptados para os futuros projetos 
relacionados com a IA, que contribuiriam para racionalizar os esforços da União neste 
domínio, bem como para promover simultaneamente o objetivo da União de reforçar os 
direitos humanos, o Direito internacional e as soluções multilaterais; salienta que os 
projetos relacionados com a IA devem ser sincronizados com os programas civis mais 
vastos da União consagrados à IA; observa que, em conformidade com o Livro Branco 
da Comissão sobre a inteligência artificial, os centros de excelência e de ensaio 
centrados na investigação e no desenvolvimento de IA no sector da segurança e da 
defesa devem ser instituídos de acordo com especificações rigorosas, que sustentem a 
participação e o investimento de partes interessadas do sector privado;

26. Salienta que a União tem de envidar esforços visando a resiliência estratégica, para que 
nunca volte a ser apanhada desprevenida em tempos de crise e sublinha que este aspeto 
é de importância crucial, em particular, no que respeita à inteligência artificial e à sua 
aplicação à defesa e à segurança; sublinha que as cadeias de abastecimento dos sistemas 
de IA da defesa e segurança que podem conduzir à dependência tecnológica devem ser 
recalibradas e que tais dependências devem ser gradualmente suprimidas; exorta a um 
maior investimento na IA para a defesa europeia e as infraestruturas críticas que a 
sustentam;

27. Salienta que o desenvolvimento de IA que respeite os direitos fundamentais e apoie o 
interesse público exige a agregação e partilha estratégica de dados na União entre 
entidades públicas e privadas, bem como o reforço de um ecossistema de IA da União 
que envolva partes interessadas públicas, privadas e da sociedade civil; insta a 
Comissão a promover o diálogo, uma cooperação mais estreita e sinergias entre os 
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Estados-Membros, os investigadores, os académicos, os intervenientes da sociedade 
civil e o sector privado, em particular as sociedades e empresas líderes, assim como os 
militares, para que se dotem de processos de elaboração de políticas inclusivas no que 
se refere à regulamentação em matéria de IA relacionada com a defesa, aproveitando ao 
máximo o potencial da IA, promovendo uma melhor compreensão dos riscos e 
benefícios, bem como garantindo a máxima segurança operacional;

28. Realça que, no contexto da guerra generalizada de desinformação conduzida, em 
particular, por intervenientes não europeus, as tecnologias de IA podem ter efeitos 
negativos em termos de ética, ao explorarem preconceitos em dados e algoritmos ou 
através de dados de aprendizagem deliberadamente modificados por um país terceiro, 
podendo também estar expostas a outras  formas de manipulação mal intencionadas, 
perigosas e imprevisíveis, com consequências inimagináveis; cumpre, por conseguinte, 
que a União continue a investir em investigação, na análise, na inovação e na 
transferência de conhecimentos transfronteiras e intersectorial, de modo a desenvolver 
tecnologias de IA que sejam claramente isentas de qualquer tipo de definição de perfis, 
de preconceitos e de discriminação e possam, efetivamente, contribuir para combater as 
notícias falsas e a desinformação, respeitando, em simultâneo, a privacidade dos dados e 
o quadro jurídico europeu;

29. Salienta a importância da criação de um código deontológico subjacente à implantação 
de sistemas de armamento assentes na IA em operações militares semelhante ao quadro 
regulamentar existente, que proíbe a implantação de armas químicas e biológicas; 
considera que a Comissão deve dar início à elaboração de normas sobre a utilização de 
sistemas de armas assentes na IA num cenário de guerra, de acordo com o Direito 
internacional humanitário, e que a União se deve empenhar na adoção internacional 
dessas normas; considera que a União deve participar na diplomacia da IA nas 
instâncias internacionais com parceiros que partilhem a mesma visão, como o G7, o 
G20 e a OCDE;

30. Toma conhecimento do Livro Branco da Comissão sobre a inteligência artificial, de 19 
de fevereiro de 2020, e lamenta que os aspetos militares não tenham sido tidos em 
conta; insta a Comissão e o VP/AR a apresentar, também no âmbito de uma abordagem 
global, uma estratégia sectorial de IA para as atividades relacionadas com a defesa no 
quadro da União, que garanta o respeito pelos direitos dos cidadãos e os interesses 
estratégicos da União, e que se funde numa abordagem coerente, desde o início dos 
sistemas assentes na IA até às suas utilizações militares, e que crie um Grupo de 
Trabalho sobre Segurança e Defesa no âmbito do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre 
Inteligência Artificial, que se debruce especificamente sobre os assuntos em matéria de 
política e de investimento, bem como sobre os aspetos éticos da IA no sector da 
segurança e da defesa; solicita ao Conselho, à Comissão e ao VP/AR que encetem um 
diálogo estruturado com o Parlamento para esse efeito.
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