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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věc vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do 
návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že bezpečnostní a obranná politika Evropské unie a jejích členských států je 
založena na zásadách zakotvených v Listině základních práv EU a Chartě OSN, která 
vyzývá všechny členské státy, aby se ve svých vztazích zdržely hrozby silou nebo 
použití síly, a na zásadách mezinárodního práva, zásadách lidských práv a úctě k lidské 
důstojnosti a na obecné shodě na univerzálních hodnotách, tj. nedotknutelných 
a nezadatelných právech lidských bytostí, svobodě, demokracii, rovnosti a právním 
státu; zdůrazňuje, že veškeré obranné úsilí v rámci Unie musí tyto univerzální hodnoty 
respektovat a zároveň prosazovat mír, stabilitu, bezpečnost a pokrok v Evropě a ve 
světě;

2. vyzývá OSN a širší mezinárodní společenství, aby vyvinuly veškeré regulační úsilí 
nezbytné k zajištění toho, aby vývoj a používání umělé inteligence k vojenským účelům 
a ke zvýšení civilních kapacit v oblasti prosazování práva, jako jsou policejní složky 
a jednotky pohraniční kontroly, a výzkum, vývoj a využívání systémů umělé inteligence 
armádou probíhalo v přísných mezích stanovených mezinárodním právem, včetně 
mezinárodního humanitárního práva a práva v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že EU 
by měla usilovat o přijetí technických a etických norem pro systémy umělé inteligence 
používané ve vojenské oblasti a v úzké spolupráci s podobně smýšlejícími partnery se 
snažit o zavedení mezinárodního regulačního rámce, který by stanovil společné normy 
založené na demokratických hodnotách zasazených do náležitého rámce tak, aby se 
zabránilo používání těchto systémů ke špionáži, hromadnému, cílenému a politickému 
dohledu, šíření dezinformací a manipulaci s údaji a k závodu v kybernetickém zbrojení; 
vyzývá k intenzivnější spolupráci s NATO za účelem zavedení společných norem 
a zlepšení interoperability systémů umělé inteligence; vyzývá Komisi, aby podporovala 
dialog, užší spolupráci a součinnost mezi členskými státy, výzkumnými pracovníky, 
akademickou obcí, subjekty občanské společnosti, soukromým sektorem, zejména 
vedoucími společnostmi, a armádou s cílem zajistit inkluzivní procesy tvorby politik, 
pokud jde o právní předpisy týkající se umělé inteligence v oblasti obrany;

3. domnívá se zejména, že návrh, vývoj a používání systémů umělé inteligence 
v ozbrojených konfliktech musí podle Martensovy doložky splňovat zásady 
mezinárodního humanitárního práva a nikdy nesmí porušit ani umožnit porušení zásad 
lidskosti a obecně platných etických norem; je přesvědčen, že dodržování 
mezinárodního humanitárního práva je minimální podmínkou přípustnosti používání 
systému umělé inteligence ve válce; vyzývá výzkumnou obec zabývající se umělou 
inteligencí, aby tuto zásadu začlenila do všech systémů umělé inteligence, které mají 
být použity ve válečných konfliktech; domnívá se, že pokud tato pravidla nejsou 
splněna, nemůže žádný orgán udělit výjimku ani certifikovat systém umělé inteligence, 
který tato pravidla porušuje; vyzývá proto vývojáře smrtících autonomních zbraňových 
systémů, aby zastavili veškeré navrhování, vytváření prototypů a výrobu takových 
systémů;
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4. vítá vytvoření skupiny vládních odborníků OSN pro posílení odpovědného chování 
státu v kybernetickém prostoru v souvislosti s mezinárodní bezpečností a vyzývá EU, 
aby se plně zapojila do její práce;

5. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby připravil prostor pro 
celosvětová jednání s cílem zavést režim kontroly zbrojení v oblasti umělé inteligence 
a aktualizovat všechny stávající nástroje Smlouvy zaměřené na kontrolu zbraní, 
odzbrojení a nešíření zbraní, aby zohledňovaly systémy umělé inteligence používané ve 
válce; vyzývá k přijetí společného postoje Rady, kterým se stanoví společná pravidla 
pro řízení kontroly vývozu vojenské technologie a vybavení, aby byly plně zohledněny 
a zahrnuty zbraňové systémy umělé inteligence;

6. zdůrazňuje, že při používání systémů umělé inteligence ve válečných konfliktech musí 
státy, strany konfliktu a jednotlivci vždy dodržovat své povinnosti a závazky 
vyplývající z použitelného mezinárodního práva a musí nést odpovědnost za důsledky 
používání těchto systémů; připomíná, že člověk zůstává zodpovědný za úmyslné, 
neúmyslné či nežádoucí účinky způsobené systémy umělé inteligence ve válečném 
konfliktu; zdůrazňuje, že rozhodnutí vykonat smrtící útok prostřednictvím zbraňových 
systémů s vysokou mírou autonomie musí vždy učinit lidský operátor, který provede 
účinnou kontrolu a dohled a uplatní nezbytnou úroveň posouzení v souladu se zásadami 
přiměřenosti a nezbytnosti; zdůrazňuje, že systémy umělé inteligence nemohou za 
žádných okolností nahradit lidské rozhodování; 

7. zdůrazňuje, že při navrhování, vývoji, testování a zavádění systému umělé inteligence je 
nezbytné náležitě zohlednit možná rizika, zvláště pokud jde o náhodné civilní oběti 
a zranění, ztráty na životech a škody na civilní infrastruktuře, ale i rizika spojená 
s nežádoucím používáním, manipulací, šířením, kybernetickými útoky nebo s jejich 
infiltrací a přivlastněním ze strany organizovaných zločineckých a teroristických 
skupin, protože mohou mít destabilizační účinky vedoucí k eskalaci konfliktu 
zaměřeného na oslabení naší společnosti, armády i institucí;

8. je znepokojen tím, že ne všichni členové mezinárodního společenství se v oblasti umělé 
inteligence budou řídit regulačním přístupem zaměřeným na člověka; naléhavě vyzývá 
EU a členské státy, aby v autoritářských státech, které nedodržují předpisy EU v oblasti 
řízení, posoudily vývoj technologií umělé inteligence, zejména technologií vojenských 
a kontrolních;

9. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí spolehlivé systémy testování, hodnocení, certifikace, 
monitorování a ověřování založené na jednoznačných právních a demokratických 
normách a jasných ustanoveních týkajících se bezpečnosti, které zajistí, aby v průběhu 
celého životního cyklu systémů umělé inteligence ve vojenské oblasti, zejména ve 
fázích interakce mezi člověkem a strojem, strojového učení a přizpůsobování a adaptace 
na nové okolnosti, systémy a jejich vlivy nepřekračovaly předepsané limity a byly vždy 
použité způsobem, který je v souladu s platným mezinárodním právem; domnívá se, že 
v případě překročení těchto limitů při operaci by měly nést odpovědnost civilní nebo 
vojenské orgány, které systémy umělé inteligence použily;

10. zdůrazňuje, že každý systém umělé inteligence používaný ve vojenské oblasti musí 
splňovat minimální soubor požadavků, být schopen rozlišit v boji bojující od 
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nebojujících, rozlišit mezi vojenskými a civilními cíli nebo rozpoznat případy, kdy se 
bojovník vzdává nebo je vyřazen z boje, nesmí mít nerozlišující účinky, musí 
individualizovat použití síly a nezaměřovat se na určitou kategorii osob, nesmí 
způsobovat zbytečné utrpení osobám ani s nimi krutým či ponižujícím způsobem 
zacházet, nesmí být předpojatý nebo naprogramovaný na základě předpojatých údajů 
a musí být používán v souladu s obecnými zásadami mezinárodního humanitárního 
práva, tj. zásadou lidskosti, rozlišování, přiměřenosti, obezřetnosti a zásadou vojenské 
nutnosti před zásahem a při něm; zdůrazňuje význam kvality algoritmů, původních 
údajů a předběžného přezkumu rozhodovacích procesů;

11. zdůrazňuje, že používání systémů umělé inteligence v oblasti bezpečnosti a obrany 
vyžaduje, aby měl operátor úplný přehled o situaci, aby byl systém umělé inteligence 
předvídatelný a spolehlivý, aby byl operátor schopen odhalit případné změny okolností 
a operačního prostředí a do útoku zasáhnout nebo jej zastavit, aby tak bylo zajištěno, že 
budou v celém řetězci velení uplatňovány v plné míře zásady mezinárodního 
humanitárního práva, zejména zásada rozlišování mezi civilními a vojenskými cíli 
a zásada přiměřenosti a obezřetnosti při útoku; zdůrazňuje, že vojenské velení musí mít 
vždy možnost vykonávat účinnou kontrolu a převzít za systémy umělé inteligence 
a veškeré jejich využití plnou odpovědnost;

12. vybízí státy, aby provedly posouzení toho, zda a jakým způsobem by autonomní 
vojenské prostředky přispěly k jejich národní bezpečnosti a jak by mohla jejich národní 
bezpečnost ze zbraňových systémů umělé inteligence těžit, zejména pokud jde 
o potenciál těchto technologií podpořit a zlepšit lidské rozhodování v souladu 
s mezinárodním humanitárním právem a jeho zásadami; připomíná, že jakékoli smrtící 
autonomní zbraňové systémy nebo zbraně s vysokým stupněm autonomie by mohly 
fungovat nesprávně z důvodu chybně napsaného kódu nebo kybernetického útoku 
spáchaného nepřátelským státem nebo nestátním subjektem; 

13. připomíná své usnesení ze dne 12. září 2018 o autonomních zbraňových systémech; vítá 
v tomto ohledu dohodu Rady a Parlamentu o vyloučení smrtících autonomních zbraní 
„bez možnosti smysluplné lidské kontroly nad rozhodnutími o výběru a zapojení při 
provádění útoků“ z akcí financovaných z Evropského obranného fondu;

14. vyzývá ke zřízení Evropské agentury pro umělou inteligenci, jejíž působnost by 
zahrnovala společné normy, rámce certifikace a monitorování a rovněž silnou 
dvoustrannou spolupráci s NATO, pokud jde o zavádění, rozvoj a využívání umělé 
inteligence ve vojenské oblasti;

15. připomíná svůj postoj ze dne 12. září 2018 k autonomním zbraňovým systémům, podle 
nějž útoky nesmí být vedeny bez smysluplného lidského zásahu; vyzývá místopředsedu 
Komise, vysokého představitele, členské státy a Evropskou radu, aby přijaly společný 
postoj k autonomním zbraňovým systémům, který zajistí smysluplnou lidskou kontrolu 
nad klíčovými funkcemi zbraňových systémů, a to i během jejich zavádění; znovu 
opakuje svou podporu činnosti skupině vládních odborníků vysokých smluvních stran 
Úmluvy OSN o některých konvenčních zbraních v souvislosti se smrtícími zbraňovými 
systémy, která zůstává příslušným mezinárodním fórem pro diskuse a jednání 
o právních výzvách, jež představují autonomní zbraňové systémy; vyzývá 
k zintenzivnění stávajících multilaterálních snah, tak aby technický vývoj a nové 
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metody vedení boje nepředběhly vytvoření normativního a regulačního rámce; vyzývá 
místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby se nadále účastnil probíhajících 
jednání o mezinárodní regulaci v oblasti smrtících autonomních zbraňových systémů se 
státy, které jsou smluvními stranami Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých 
konvenčních zbraní, a bezodkladně přispěl k pokroku v úsilí o vytvoření nového 
celosvětového normativního rámce a právně závazného nástroje zaměřeného na 
definice, koncepty a vlastnosti smrtících autonomních zbraňových systémů, etické 
a právní otázky ohledně lidské kontroly, zejména pokud jde o kritické funkce, jako je 
výběr a zaměření cíle, zachování lidské zodpovědnosti a nezbytná úroveň interakce 
mezi člověkem a strojem, včetně konceptu lidské kontroly a lidského úsudku, aby 
zajistil soulad s mezinárodním humanitárním právem a právem v oblasti lidských práv 
v různých fázích životního cyklu zbraně založené na umělé inteligenci s cílem přijmout 
konkrétní doporučení ohledně vyjasnění, posouzení a rozvoje aspektů normativního 
rámce pro vznikající technologie v oblasti smrtících autonomních zbraňových systémů;

16. zdůrazňuje, že Evropská unie musí usilovat o dosažení strategické odolnosti, aby se 
v době krize nikdy znovu neocitla nepřipravena, a zdůrazňuje, že je to zásadní zejména 
v souvislosti s umělou inteligencí a jejím uplatněním pro vojenské účely; zdůrazňuje, že 
dodavatelské řetězce pro vojenské systémy umělé inteligence, které mohou vést 
k technologické závislosti, by se měly přehodnotit a tato závislost by měla být postupně 
odstraněna; vyzývá ke zvýšení investic do evropské umělé inteligence pro obranu a do 
kritické infrastruktury, která ji podporuje;

17. konstatuje, že dynamika současných závodů ve zbrojení mezi národními státy, které 
jsou vojenskými mocnostmi v oblasti vývoje smrtících autonomních zbraňových 
systémů, předbíhá pokrok a účinné a všeobecné uplatňování a prosazování společných 
pravidel a právních rámců, neboť informace o vývoji a zavádění těchto systémů jsou 
důvěrné a národní státy mají vlastní zájem na vytvoření co nejrychlejších 
a nejefektivnějších obranných schopností, a to bez ohledu na stávající či možné budoucí 
právní rámce nebo zásady;

18. je přesvědčen, že pro celosvětovou bezpečnost je rozhodující, aby existoval účinný 
mechanismus pro prosazování pravidel o nešíření smrtících autonomních zbraňových 
systémů a všech budoucích útočných technologií založených na umělé inteligenci.
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