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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas priekšlikumā, 
ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas Savienības un tās dalībvalstu drošības un aizsardzības 
rīcībpolitikas pamatā ir Eiropas Pamattiesību hartā un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Statūtos nostiprinātie principi — Statūtos visām valstīm ir izteikta prasība to 
savstarpējās attiecībās atturēties no spēka pielietošanas draudiem vai tā faktiskas 
pielietošanas — un starptautiskās tiesības, kā arī cilvēktiesību un cilvēka cieņas 
ievērošanas principi, un vienota izpratne par vispārējām vērtībām — cilvēka 
neaizskaramām un neatņemamām tiesībām, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un 
tiesiskas valsts principu; uzsver, ka minētās vispārējās vērtības ir jāievēro visos ar 
aizsardzību saistītajos Savienības centienos, vienlaikus veicinot mieru, stabilitāti, 
drošību un progresu Eiropā un pasaulē;

2. aicina ANO un plašāku starptautisko sabiedrību veikt visus vajadzīgos regulējuma 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka mākslīgā intelekta (MI) izstrāde izmantošana militārām 
vajadzībām un tiesībaizsardzības spēku, piemēram, policijas un robežkontroles 
struktūru, civiltiesiskās jaudas pastiprināšanas nolūkā, un MI iespējoto sistēmu izpēte, 
izstrāde un izmantošana no bruņoto spēku puses notiktu, stingri ievērojot 
starptautiskajās tiesībās, tostarp starptautiskajās humanitārajās tiesībās (SHT) un 
cilvēktiesību aktos noteiktos ierobežojumus; uzsver, ka ES ir jācenšas starptautiskā 
līmenī pieņemt tās tehniskos un ētiskos standartus, ar kuriem reglamentē MI iespējotās 
militārās sistēmas, un ciešā sadarbībā ar līdzīgi domājošiem partneriem censties 
izstrādāt starptautisku tiesisko regulējumu, kurā būtu vispārīgi un pienācīgi formulētas 
uz demokrātiskām vērtībām balstītas kopīgas normas, kas tādējādi novērstu minēto 
sistēmu izmantošanu spiegošanā, masveida, mērķtiecīgā un politiskā uzraudzībā, 
dezinformācijā un datu manipulācijā, kā arī kiberieroču sacensībā; prasa pastiprināt 
sadarbību ar NATO, lai noteiktu kopējus standartus un uzlabotu MI iespējoto sistēmu 
sadarbspēju; aicina Komisiju veicināt dialogu, ciešāku sadarbību un sinerģiju starp 
dalībvalstīm, pētniekiem, akadēmiskajām aprindām, pilsoniskās sabiedrības 
rīcībspēkiem un privāto sektoru, jo īpaši vadošajiem uzņēmumiem, un bruņotajiem 
spēkiem, lai nodrošinātu, ka politikas veidošanas procesos tiktu iekļauti arī ar 
aizsardzību saistīti MI noteikumi;

3. piemēram, uzskata, ka, projektējot un izstrādājot MI iespējotās sistēmas nolūkā tās 
izmantot bruņotos konfliktos un tās tajos arī izmantojot, ir jāievēro starptautisko 
humanitāro tiesību vispārējie principi, kā tas ir paredzēts Martens klauzulā, un ka 
minētās sistēmas nekad nedrīkst pārkāpt vai tām nedrīkst atļaut pārkāpt sabiedriskās 
sirdsapziņas un humānisma imperatīvus; uzskata, ka atbilstība starptautiskajām 
humanitārajām tiesībām ir minimālais MI sistēmu izmantošanas karadarbībā 
pieņemamības standarts; aicina MI pētniecības aprindas integrēt šo principu visās MI 
iespējotās sistēmās, kuras ir paredzēts izmantot karadarbībā; uzskata, ka neviena iestāde 
nedrīkst pieļaut atkāpi no šiem principiem vai izdot licenci par MI iespējotu sistēmu, 
kas ir tiem pretēja; tādēļ aicina autonomu letālu ieroču sistēmu (LAWS) izstrādātājus 
jebkādu šādu sistēmu projektēšanu, izmēģināšanu un ražošanu izbeigt;
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4. atzinīgi vērtē ANO Valdību ekspertu grupas (GGE) izveidi jautājumos, kas attiecas uz 
valsts atbildīgas rīcības kibervidē pastiprināšanu saistībā ar starptautisko drošību, un 
aicina ES pilnībā piedalīties tās darbā;

5. aicina AP/PV radīt globālu sarunu priekšnoteikumus nolūkā izveidot MI bruņojuma 
kontroles kārtību un atjaunināt visus spēkā esošos līgumu instrumentus, kas ir veltīti 
bruņojuma kontrolei, atbruņošanās un neizplatīšanai, lai ņemtu vērā karadarbībā 
izmantotās MI iespējotās sistēmas; prasa, lai Padome kopējā nostājā, ar ko nosaka 
kopīgus noteikumus, kuri reglamentē militāru tehnoloģiju un aprīkojuma eksporta 
kontroli, pilnībā ņemtu vērā un aptvertu ar MI iespējotās ieroču sistēmas;

6. uzsver, ka valstīm, konfliktā iesaistītajām pusēm un privātpersonām, karadarbībā 
izmantojot MI iespējotās sistēmas, vienmēr ir jāievēro savas saistības un jābūt 
atbildīgām saskaņā ar spēkā esošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem, un ka tām visu 
laiku ir jāatbild par darbībām, kas izriet no šādu sistēmu izmantošanas; atgādina, ka 
atbildīgi par apzinātām, netīšām vai nevēlamām sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas 
MI iespējotās sistēmas, vienmēr ir cilvēki; uzsver, ka lēmums radīt letālas sekas, 
izmantojot lielā mērā autonomas ieroču sistēmas, vienmēr ir jāpieņem operatoriem 
cilvēkiem, kuri veic saprātīgu kontroli un uzraudzību un kuriem ir nepieciešamais 
spriestspējas līmenis, kā tas izriet no samērības un nepieciešamības principa; uzsver, ka 
MI iespējotām sistēmām nekad nedrīkst ļaut lēmumus pieņemt cilvēku vietā; 

7. vērš uzmanību uz vajadzību MI iespējotas sistēmas projektēšanas, izstrādes, testēšanas 
un ieviešanas posmos pienācīgi ņemt vērā ne tikai iespējamos riskus attiecībā uz 
civiliedzīvotāju nejaušiem upuriem un ievainojumiem, neparedzētu bojāeju un civilās 
infrastruktūras bojājumiem, bet arī riskus, kas ir saistīti ar organizētās noziedzības un 
teroristu grupu netīšu iesaistīšanos, manipulācijām, izplatīšanu, kiberuzbrukumiem vai 
iejaukšanos un pārņemšanu, kā rezultātā saasinās destabilizējošā ietekme, kas mūsu 
sabiedrības, bruņotos spēkus un iestādes padara ievainojamas;

8. ir nobažījies par to, ka ne visi starptautiskās sabiedrības locekļi ievēros uz cilvēku 
vērstu regulatīvo pieeju MI; mudina ES un dalībvalstis novērtēt MI tehnoloģiju izstrādi 
autoritārās valstīs, kuras izvairās no ES vadībā pieņemto noteikumu ievērošanas, jo 
īpaši tādu tehnoloģiju izstrādi, kas tajās ir paredzētas militāriem un uzraudzības 
nolūkiem;

9. uzsver, ka ir vajadzīgas stabilas testēšanas, izvērtēšanas, licencēšanas, uzraudzības un 
pārbaudes sistēmas, kuru pamatā būtu precīzas juridiskas un demokrātiskas normas un 
viennozīmīgas drošības un drošuma normas, ar kurām nodrošina, ka visā MI iespējoto 
sistēmu ekspluatācijas militārajā jomā ciklā, jo īpaši cilvēka un iekārtas mijiedarbības, 
mašīnmācīšanās un pielāgošanas jauniem apstākļiem un salāgošanās ar tiem posmos, 
sistēmas un to radītās sekas paredzētās robežas nepārsniedz un ka vienmēr tās tiek 
izmantotas piemērojamajām starptautiskajām tiesībām atbilstošā veidā; uzskata, ka, 
gadījumā, ja minētos ierobežojumus militāro operāciju apstākļos pārkāpj, civilās vai 
militārās iestādes, kas MI sistēmas pielietoja, ir jāsauc pie atbildības;

10. īpaši norāda, ka visām militārajā jomā izmantotajām MI iespējotajām sistēmām izvirzīto 
minimālo prasību kopumam ir jābūt spējai kaujas apstākļos nošķirt kareivjus no 
nekarojošām personām, militāros mērķus no civila rakstura mērķiem, atpazīt situācijas, 
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kad militārpersona padodas vai karadarbībā iesaistīta nav, nolūkā nepieļaut patvaļīgas 
sekas, precīzi dozēt pielietotā spēka apmēru un nevērsties pret noteiktas kategorijas 
personām, personām nenodarīt nevajadzīgas ciešanas, pret tām neizturēties nedz 
nežēlīgi, nedz pazemojoši, kā arī nepieļaut minēto sistēmu neobjektivitāti un tās 
neapmācīt, balstoties uz neobjektīviem datiem, un nodrošināt to izmantošanas atbilstību 
starptautiskajām humanitārajām tiesībām, vispārējiem humānisma, nošķiršanas, 
proporcionalitātes, piesardzības un militārā spēkā lietošanas galīgās nepieciešamības 
gadījuma principiem pirms konfrontācijas un bruņoto triecienu laikā; pasvītro, cik 
svarīga ir algoritmu, oriģinālo datu un lēmumu pieņemšanas procesu ex-ante 
pārskatīšanas kvalitāte;

11. uzsver —, lai nodrošinātu, ka starptautisko humanitāro tiesību principi, jo īpaši 
nošķiršana, proporcionalitāte un piesardzība uzbrukuma gadījumā, tiek pilnībā 
piemēroti visā pavēļu un kontroles ķēdē, drošības un aizsardzības jomā izmantojot MI 
iespējotās sistēmas, ir jāpanāk, lai attiecīgais operators (cilvēks) pilnībā izprastu 
situāciju, lai MI iespējotās sistēmas būtu paredzamas un nekļūdīgas un lai MI iespējotās 
sistēmas un operatori (cilvēki) spētu atklāt potenciālas apstākļu un darbības vides 
izmaiņas, kā arī, lai tie varētu iejaukties uzbrukumā vai pārtraukt to; uzsver, ka MI 
iespējotajām sistēmām ir jānodrošina iespēja militārajai vadībai īstenot jēgpilnu 
kontroli, uzņemties pilnu atbildību un būt saucamiem pie atbildības par visiem to 
izmantošanas gadījumiem;

12. mudina valstis novērtēt to, vai un kā autonomas militāras ierīces ir veicinājušās minēto 
valstu drošību un ko to drošībai MI iespējotas ieroču sistēmas varētu sniegt, jo īpaši, ja 
runa ir par šādu tehnoloģiju potenciālu atbalstīt un stiprināt cilvēku īstenotu lēmumu 
pieņemšanas procesu atbilstoši starptautiskajām humanitārajām tiesībām un to 
principiem; atgādina, ka jebkurš autonoms letāls ierocis vai ierocis ar augstu 
autonomijas pakāpi var darboties nepareizi slikti izstrādātas programmas vai 
ienaidnieka valsts vai naidīgas nevalstiskas struktūras veikta kiberuzbrukuma dēļ; 

13. atgādina par Parlamenta 2018. gada 12. septembra rezolūciju par autonomo ieroču 
sistēmām; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Padomes un Parlamenta vienošanos par tādu 
autonomu letālu ieroču izslēgšanu no Eiropas Aizsardzības fonda finansēto darbību 
klāsta, “kuru izmantošanā nav iespējama pietiekama cilvēka kontrole pār selektivitātes 
un spēka lietošanas lēmumu pieņemšanu gadījumos, kad uzbrukumi tiek vērsti pret 
cilvēkiem”;

14. prasa izveidot Eiropas Mākslīgā intelekta aģentūru, kuras pilnvaras aptvertu kopējos 
standartus un licencēšanas un uzraudzības regulējumu, kā arī spēcīgu divpusējo 
sadarbību ar NATO, ja runa ir par MI ieviešanu, izstrādi un izmantošanu kaujaslauka 
apstākļos;

15. atgādina par Parlamenta 2018. gada 12. septembra nostāju autonomu ieroču sistēmu 
jautājumā, saskaņā ar kuru militāros triecienus bez cilvēku apzinātas līdzdalības veikt 
nedrīkst; aicina AP/PV, dalībvalstis un Eiropadomi pieņemt kopēju nostāju autonomu 
ieroču sistēmu jautājumā, saskaņā ar kuru cilvēki īstenotu apzinātu kontroli pār ieroču 
sistēmu svarīgākajām funkcijām, tostarp to izmantošanas laikā; atkārtoti pauž atbalstu 
Konvencijas par noteiktiem parastajiem ieročiem (CCW) dalībvalstu tās ANO GGE 
darbam LAWS jomā, kura joprojām ir uzskatāma par būtisku starptautisku forumu, kurā 
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diskutē par autonomu ieroču sistēmu radītiem tiesiskiem izaicinājumiem un tie tiek 
apspriesti sarunās; aicina paātrināt visus šā brīža daudzpusējos centienus, lai normatīvi 
un reglamentējoši noteikumi neatpaliktu no tehnoloģiju attīstības un jaunām 
karadarbības metodēm; aicina AP/PV saistībā ar patlaban notiekošajām diskusijām par 
starptautisku regulējumu attiecībā uz LAWS, kas būtu jāpieņem valstīm, kuras ir 
Konvencijas par noteiktu parastu ieroču lietojuma aizliegumu vai ierobežošanu (CCW) 
dalībvalstis, neatslābt un bez liekas vilcināšanās piedalīties tāda jauna globāla 
regulējuma un saistoša tiesību akta izstrādē, kurā galvenā vērība būtu pievērsta LAWS 
jomā parādošos tehnoloģiju definīcijām, koncepcijām un raksturlielumiem, ētiskajiem 
un juridiskajiem cilvēku kontroles jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz tādām 
svarīgākajām funkcijām kā mērķa izvēle un konfrontācija ar to, cilvēka atbildības un 
saukšanas pie atbildības pastāvīga nodrošināšana un cilvēka un iekārtas nepieciešamā 
mijiedarbības līmeņa īstenošana, tostarp koncepcijas par cilvēku kontroli un cilvēku 
spriestspēju īstenošana, lai panāktu atbilstību starptautiskajām humanitārajām tiesībām 
un cilvēktiesībām dažādos MI iespējotā ieroča ekspluatācijas posmos un līdz ar to 
vienotos par konkrētiem ieteikumiem attiecībā uz tāda normatīvā regulējuma aspektu 
precizēšanu, vērā ņemšanu un izstrādi, ar kuru reglamentētu LAWS jomā jaunradītās 
tehnoloģijas.

16. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jātiecas uz stratēģisku noturību, lai tā vairs nekad 
neizrādītos nesagatavota krīzes situācijai, un jo īpaši uzsver, ka ļoti būtiski tas ir tad, ja 
runa ir par MI un tā militāro pielietojumu; īpaši norāda, ka būtu jāpārstrādā to militāro 
MI sistēmu piegādes ķēžu parametri, kuras var izraisīt tehnoloģisku atkarību, un ka šāda 
atkarība būtu pakāpeniski jānovērš; prasa palielināt ieguldījumus Eiropas aizsardzības 
MI un svarīgajā, tās pamatā esošajā svarīgajā infrastruktūrā;

17. atzīst, ka mūsdienu bruņošanās sacensība, kurā piedalās lielākās militārās nācijvalstis un 
kura izpaužas kā LAWS izstrāde, notiek tik strauji, ka tā apsteidz kopēju noteikumu un 
tiesisku regulējumu izstrādi un faktisku vispārēju piemērošanu un piemērošanas 
kontroli, jo informācija par šo sistēmu izstrādi un izmantošanu ir konfidenciāla un 
nācijvalstīm pēc to būtības ir interese izveidot ātrākās un efektīvākās uzbrukuma spējas 
neatkarīgi no pašreizējā un iespējamā nākotnes tiesiskā regulējuma vai principiem;

18. uzskata, ka no pasaules drošības viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi izveidot efektīvu 
mehānismu, ar ko nodrošina noteikumu par LAWS neizplatīšanu un jebkādām 
turpmākām agresīvām MI iespējotām tehnoloģijām ievērošanu.
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