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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. rámutat, hogy az Európai Unió és a tagállamok biztonság- és védelmi politikái az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában és az  ENSZ Alapokmányában – amely felszólítja 
az összes államot, hogy egymással való kapcsolataikban tartózkodjanak az erőszakkal 
való fenyegetéstől és erőszak alkalmazásától – rögzített elvein, valamint a nemzetközi 
jog, valamint az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elvein 
nyugszanak, és a sérthetetlen és elidegeníthetetlen emberi jogok, a szabadság, a 
demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság egyetemes értékeinek közös értelmezése 
vezérli őket; hangsúlyozza, hogy az uniós keretben valamennyi védelemmel kapcsolatos 
erőfeszítésnek tiszteletben kell tartania ezeket az egyetemes értékeket, előmozdítva a 
békét, a stabilitást, a biztonságot és a haladást Európában és a világban;

2. felhívja az ENSZ-t és a szélesebb nemzetközi közösséget, hogy tegyék meg az összes 
szükséges szabályozási erőfeszítést annak biztosítására, hogy a mesterséges 
intelligencia (MI) katonai felhasználását, illetve a bűnüldözési polgári kapacitások – 
például a rendőri és határellenőrzési erőknél történő alkalmazásai – növelését célzó 
fejlesztése és alkalmazása, valamint az MI-rendszerek katonai tanulmányozása, 
fejlesztése és felhasználása a nemzetközi jog, ezen belül a nemzetközi humanitárius jog 
és az emberi jogi jogszabályok szigorúan megvont határai között maradjanak; 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak törekednie kell a mesterséges intelligencián alapuló 
katonai rendszerekre vonatkozó technikai és etikai normák nemzetközi elfogadására, és 
a hasonlóan gondolkodó partnerekkel szoros együttműködésben szorgalmaznia kell egy 
olyan közös normákat meghatározó nemzetközi szabályozási keret kialakítására, amely 
demokratikus értékeken alapul és megfelelő kereteket biztosít, megakadályozva a 
mesterséges intelligencia kémkedésre, tömeges, célzott és politikai megfigyelésre, 
dezinformációra és adatmanipulálásra történő felhasználását, illetve egy kibertéri 
fegyverkezési verseny kialakulását; fokozott együttműködésre szólít fel a NATO-val 
közös szabványok létrehozása és a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek 
interoperabilitásának javítása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a 
párbeszédet, a szorosabb együttműködést és a szinergiákat a tagállamok, a kutatók, a 
tudományos élet képviselői, a civil társadalom szereplői és a magánszektor – különösen 
a vezető vállalatok – és a katonaság között annak biztosítása érdekében, hogy az MI-re 
vonatkozó szabályozással kapcsolatos politikai döntéshozatali folyamatok inkluzívak 
legyenek;

3. úgy véli különösen, hogy a Martens-záradék értelmében az MI-rendszerek tervezésének, 
kidolgozásának és fegyveres konfliktusok során történő használatának meg kell felelnie 
a nemzetközi humanitárius jog általános elveinek, és az soha nem sértheti és nem is 
engedhető meg, hogy sérthesse közös lelkiismeretünk és az emberség parancsait; úgy 
véli, hogy a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartása a minimális 
elfogadhatósági követelmény az MI-n alapuló rendszerek hadviselésben való 
használatára vonatkozóan; felhívja az MI kutatásával foglalkozó közösséget, hogy ezt 
az elvet építse be valamennyi MI-n alapuló, hadviselés során alkalmazandó rendszerbe; 
véleménye szerint egyetlen hatóság sem adhat felmentést ezen elvek alól vagy igazolhat 
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egy azokat megsértő, MI-n alapuló rendszert; ezért felhívja a halált okozó autonóm 
fegyverrendszerek legfőbb fejlesztőit, hogy állítsák le az ilyen rendszerek tervezését, 
prototípus-készítését és gyártását;

4. üdvözli a nemzetközi biztonság összefüggésében az államok kibertérben való 
felelősségteljes magatartását előmozdító, ENSZ-en belüli kormányzati szakértői csoport 
létrehozását, és felszólítja az EU-t, hogy teljes mértékben vegyen részt annak 
munkájában;

5. felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy készítse elő az utat az MI-alapú fegyverzetek 
ellenőrzési rendszerének bevezetésére irányuló globális tárgyalásokhoz, és aktualizáljon 
minden meglévő, a fegyverzet-ellenőrzésre, a leszerelésre és a nonproliferációra 
vonatkozó szerződési dokumentumot, hogy azok figyelembe vegyék a hadviselésben 
alkalmazott MI-rendszereket is; kéri, hogy a katonai technológia és felszerelések 
kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló tanácsi 
közös álláspont teljes mértékben vegye figyelembe és tartalmazza az MI-alapú 
fegyverrendszereket is;

6. hangsúlyozza, hogy konfliktusban részt vevő, hadviselés során MI-n alapuló 
rendszereket alkalmazó államok vagy egyének mindenkor kötelesek tartani magukat az 
alkalmazandó nemzetközi jog alapján rájuk háruló kötelezettségeikhez és 
felelősségeikhez, és elszámolással tartoznak az ilyen rendszerek felhasználásával 
folytatott tevékenységeikért; emlékeztet rá, hogy továbbra is az emberek felelősek az 
MI-n alapuló rendszerek által a csatamezőn szándékosan, szándéktalanul vagy nem 
kívántan okozott hatásokért; hangsúlyozza, hogy a magas szintű autonómiával 
rendelkező fegyverrendszerek útján halált okozó fellépésről való döntést minden 
esetben emberi szereplőknek kell meghozniuk érdemi ellenőrzés és felügyelet, valamint 
megfelelő mérlegelés alapján, összhangban az arányosság és a szükségesség elvével; 
hangsúlyozza, hogy az MI-n alapuló rendszerek semmilyen körülmények között nem 
helyettesíthetik az emberi döntéshozatalt; 

7. rámutat, hogy az MI-n alapuló rendszerek tervezése, fejlesztése, kipróbálása és 
telepítése során megfelelően figyelembe kell venni különösen a járulékos polgári 
áldozatokkal vagy sérülésekkel, véletlen halálesetekkel és a polgári infrastruktúra 
károsodásával járó potenciális kockázatokat, továbbá a nem szándékolt alkalmazás, a 
kezelés, a proliferáció, a kibertámadások vagy a szervezett bűnözői és terrorista 
csoportok általi ráhatás és megszerzés kockázatát is, amelyek társadalmaink, 
katonaságaink és intézményeink sebezhetővé tételére törekedve egyre fokozódó 
destabilizáló hatásokat fejtenek ki;

8. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a nemzetközi közösség nem minden tagja követné az 
emberközpontú MI-n alapuló szabályozási megközelítést; sürgeti az EU-t és a 
tagállamokat, hogy értékeljék az MI-technológiák – különösen a katonai és 
megfigyelési célokra használt technológiák – fejlődését azokban az önkényuralmi 
államokban, amelyek nem tartják be az EU-vezette szabályozásokat;

9. hangsúlyozza, hogy olyan világos jogi és demokratikus normákon, valamint egyértelmű 
biztonsági és védelmi rendelkezéseken alapuló, robusztus tesztelési, értékelési, 
tanúsítási, megfigyelési és ellenőrzési rendszerekre van szükség, amelyek biztosítják, 
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hogy a katonai területen használt, MI-n alapuló rendszerek és azok hatásai e rendszerek 
teljes életciklusa során – különösen az ember és gép közti interakciók, a gépi tanulás és 
az új körülményekhez való alkalmazkodás fázisaiban – nem lépnek túl tervezett 
határaikon, és azokat mindenkor az alkalmazandó nemzetközi jognak megfelelő módon 
használják; úgy véli, hogy amennyiben ezeket a határokat egy műveleti területen 
túllépik, akkor az MI-rendszereket bevető polgári vagy katonai hatóságokat felelősségre 
kell vonni;

10. hangsúlyozza, hogy valamennyi katonai alkalmazású, MI-n alapuló rendszer esetében 
minimális követelmény, hogy a csatamezőn képes legyen megkülönböztetni a 
harcosokat a nem harcolóktól, a katonai célpontokat a polgári célpontoktól, és 
felismerni, ha a harcolók valamelyike megadja magát vagy harcképtelen, ne okozzon 
megkülönböztetés nélküli hatásokat, kezelje egyedileg az erő alkalmazását, ne vegye 
célba a személyek bizonyos kategóriáját, ne okozzon szükségtelen szenvedést 
embereknek, ne alkalmazzon kegyetlen vagy megalázó bánásmódot, ne legyen 
részrehajló vagy részrehajlóan elfogult adatok alapján betanított, valamint a bevetés 
előtt és a támadások alatt feleljen meg a nemzetközi humanitárius jog emberiességre, 
megkülönböztetésre, arányosságra, elővigyázatosságra és katonai szükségességre 
vonatkozó általános elveinek; kiemeli az algoritmusok, az eredeti adatok és a 
döntéshozatali folyamatok előzetes felülvizsgálata minőségének fontosságát;

11. hangsúlyozza, hogy az MI-n alapuló rendszerek biztonsági és védelmi területen történő 
felhasználása során az átfogó helyzetfelismerés az emberi kezelő részéről, az MI-n 
alapuló rendszernek és az emberi kezelőnek a körülmények és a műveleti környezet 
esetleges megváltozásának észlelésére való képességének és a támadásba való 
beavatkozásra vagy annak leállítására való képességének kiszámíthatósága és 
megbízhatósága a teljes parancsnoki és ellenőrzési láncban maradéktalanul szükséges a 
nemzetközi humanitárius jog elveinek – különösen a megkülönböztetésnek, az 
arányosságnak és a támadással kapcsolatos elővigyázatnak – való megfelelés 
érdekében; hangsúlyozza, hogy az MI-n alapuló rendszereknek mindenkor lehetővé kell 
tenniük a katonai vezetés számára az irányítás érdemi gyakorlását és e rendszerek 
valamennyi használatával kapcsolatos felelősségvállalást;

12. arra buzdítja az államokat, hogy végezzék el annak értékelését, hogy az autonóm 
katonai eszközök hozzájárultak-e nemzetbiztonságukhoz – és ha igen, hogyan –, illetve 
nemzetbiztonságuk mit nyerhetne az MI-n alapuló fegyverrendszerek révén, különösen 
ami e technológiák emberi döntéshozatalt támogató és erősítő lehetőségeit a nemzetközi 
humanitárius jognak és elveknek megfelelően; emlékeztet arra, hogy bármely halált 
okozó autonóm fegyverrendszer vagy nagyfokú autonómiával rendelkező fegyver 
meghibásodhat rosszul megírt kód, illetve ellenséges állam vagy nem állami szereplő 
által elkövetett esetleges kibertámadás miatt; 

13. emlékeztet az autonóm fegyverrendszerekről szóló, 2018. szeptember 12-i 
állásfoglalására; e tekintetben üdvözli, hogy a Tanács és a Parlament egyetért abban, 
hogy azok a halált okozó autonóm fegyverek, amelyek a „támadások során nem teszik 
lehetővé az érdemi emberi ellenőrzést a cél kiválasztására és a csapás végrehajtására 
vonatkozó döntések kapcsán”, nem jogosultak az Európai Védelmi Alap által nyújtott 
pénzügyi támogatásra;
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14. szorgalmazza egy mesterséges intelligenciával foglalkozó európai ügynökség 
létrehozását, amelynek megbízatása magában foglalná a közös szabványügyi, tanúsítási 
és nyomon követési keretrendszereket, valamint az MI katonai területen történő 
telepítésével, fejlesztésével és alkalmazásával kapcsolatos szoros kétoldalú 
együttműködés kialakítását a NATO-val;

15. emlékeztet a teljesen autonóm fegyverrendszerekkel kapcsolatos, 2018. szeptember 12-i 
álláspontjára, amely kimondja, hogy érdemi emberi ellenőrzés nélkül nem szabad 
támadásokat végrehajtani; felhívja az alelnököt/főképviselőt, a tagállamokat és az 
Európai Tanácsot, hogy fogadjanak el közös álláspontot a fegyverrendszerek kritikus 
funkciói felett – a bevetés időtartama alatt is – érdemi emberi ellenőrzést lehetővé tevő 
autonóm fegyverrendszerekről; ismételten támogatását fejezi ki az egyes hagyományos 
fegyverekről szóló ENSZ-egyezmény (CCW) magas szerződő feleinek a halált okozó 
autonóm fegyverrendszerekkel foglalkozó kormányzati szakértői csoportja által végzett 
munka iránt, amely továbbra is az autonóm fegyverrendszerek által jelentett jogi 
kihívásokkal kapcsolatos egyeztetések és tárgyalások illetékes nemzetközi fóruma; kéri 
minden jelenlegi többoldalú erőfeszítés felgyorsítását annak érdekében, hogy a 
technológiai fejlesztések és harcászati módszerek ne előzzék meg a normatív és 
szabályozói keretrendszereket; felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy a CCW- 
egyezmény részes államai között a halált okozó autonóm fegyverrendszerek nemzetközi 
szabályozásáról jelenleg folytatott megbeszélések keretében maradjon elkötelezett és 
haladéktalanul járuljon hozzá egy  új globális szabályozási keret és egy jogilag kötelező 
érvényű eszköz kidolgozásához, amely olyan kérdésekre összpontosít, mint a halált 
okozó autonóm fegyverrendszerek területén kialakulóban lévő technológiákkal 
kapcsolatos fogalmak koncepciók és jellemzők, az emberi ellenőrzés etikai és jogi 
kérdései – különös tekintettel a kritikus funkciókra, például a célpontok kiválasztására 
és megtámadására –, az emberi felelősség és elszámoltathatóság fenntartása, valamint az 
ember és gép közti interakció szükséges foka – beleértve az MI-n alapuló fegyver 
életciklusának különböző szakaszaihoz kapcsolódó emberi ellenőrzés és emberi 
ítélőképesség fogalmát –, annak érdekében, hogy kézzelfogható ajánlásokban 
állapodjon meg a halált okozó autonóm fegyverrendszerek területén kialakulóban lévő 
technológiák normatív és műveleti keretével kapcsolatos szempontok tisztázásáról, 
megfontolásáról és kidolgozásáról;

16. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak törekednie kell a stratégiai reziliencia 
elérésére, hogy az esetleges válsághelyzetek többé ne érjék felkészületlenül, és 
hangsúlyozza, hogy ez különösen döntő jelentőségű a mesterséges intelligencia és 
annak katonai alkalmazásai tekintetében; hangsúlyozza, hogy az MI-rendszerek 
esetlegesen technológiai függőséghez vezető ellátási láncait újra kell kalibrálni, és 
fokozatosan meg kell szüntetni; szorgalmazza a védelmi célú európai mesterséges 
intelligenciába és az azt kiszolgáló kritikus infrastruktúrába történő beruházások 
fokozását;

17. elismeri, hogy a jelentős katonai erővel rendelkező nemzetállamok között a halált okozó 
autonóm fegyverrendszerek területén napjainkban zajló fegyverkezési verseny üteme 
meghaladja a közös szabályok és jogi keretek kidolgozását és tényleges, egyetemes 
alkalmazását és érvényre juttatását, mivel az e rendszerek fejlesztésére és hadrendbe 
állítására vonatkozó információk titkosítva vannak, és a nemzetállamoknak alapvető 
érdekük, hogy a leggyorsabb és leghatékonyabb támadóképességet hozzák létre, az 
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aktuális vagy lehetséges jövőbeli jogi keretektől és elvektől függetlenül;

18. úgy véli, hogy a globális biztonság szempontjából rendkívül fontos, hogy hatékony 
mechanizmus álljon rendelkezésre a halált okozó autonóm fegyverrendszerek és minden 
más jövőbeli támadó jellegű MI-n alapuló tömegpusztító fegyver nonproliferációjának 
eredményes érvényre juttatására.
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Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nikos 
Androulakis Nikos, Juozas Olekas

RENEW Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, KLemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, 
Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

ID Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

VERTS Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Viola von Cramon-Taubadel, 
Thomas Waitz, Salima Yenbou

ECR Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie 
Weimers

NI Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

6 -
S&D Dietmar Köster

GUE Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Mick Wallace

NI Kostas Papdakis

4 0
ID Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


