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Grozījums Nr. 1
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu drošības un 
aizsardzības politikas pamatā ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu principi un 
vienota izpratne par cilvēka neaizskaramo 
un neatņemamo tiesību, brīvības, 
demokrātijas, līdztiesības un tiesiskuma 
vispārējām vērtībām; uzsver, ka visos ar 
aizsardzību saistītajos Savienības centienos 
šīs universālās vērtības ir jāievēro, 
vienlaikus veicinot mieru, drošību un 
progresu Eiropā un pasaulē;

1. vērš uzmanību uz to, ka, īstenojot 
Eiropas Savienības un tās dalībvalstu 
drošības un aizsardzības politiku, ir 
jāievēro pienākumi, kas ir noteikti 
Ziemeļatlantiskajā līgumā un kas izriet no 
minētās politikas īstenošanas praksē no 
Amerikas Savienoto Valstu puses, kā arī 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti un 
attiecībā uz minēto politiku ir jāpanāk 
vienota izpratne par vispārējām vērtībām 
— cilvēka neaizskaramajām un 
neatņemamajām tiesībām, brīvību, 
demokrātiju, līdztiesību un tiesiskumu; 
uzsver, ka minētās vispārējās vērtības ir 
jāievēro visos ar aizsardzību saistītajos 
Savienības centienos, vienlaikus veicinot 
mieru, drošību un progresu Eiropā un 
pasaulē;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu drošības un 
aizsardzības politikas pamatā ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu principi un 
vienota izpratne par cilvēka neaizskaramo 
un neatņemamo tiesību, brīvības, 
demokrātijas, līdztiesības un tiesiskuma 
vispārējām vērtībām; uzsver, ka visos ar 
aizsardzību saistītajos Savienības centienos 
šīs universālās vērtības ir jāievēro, 

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu drošības un 
aizsardzības politikas pamatā ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu principi un 
starptautiskās tiesības, kā arī cilvēktiesību 
principi un prasība ievērot cilvēka cieņu, 
un vienota izpratne par vispārējām 
vērtībām — cilvēka neaizskaramajām un 
neatņemamajām tiesībām, brīvību, 
demokrātiju, līdztiesību un tiesiskumu; 
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vienlaikus veicinot mieru, drošību un 
progresu Eiropā un pasaulē;

uzsver, ka minētās vispārējās vērtības ir 
jāievēro visos ar aizsardzību saistītajos 
Savienības centienos, vienlaikus veicinot 
mieru, drošību un progresu Eiropā un 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu drošības un 
aizsardzības politikas pamatā ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu principi un 
vienota izpratne par cilvēka neaizskaramo 
un neatņemamo tiesību, brīvības, 
demokrātijas, līdztiesības un tiesiskuma 
vispārējām vērtībām; uzsver, ka visos ar 
aizsardzību saistītajos Savienības centienos 
šīs universālās vērtības ir jāievēro, 
vienlaikus veicinot mieru, drošību un 
progresu Eiropā un pasaulē;

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu drošības un 
aizsardzības politikas pamatā ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu principi, 
aizliegums valstīm savstarpējās attiecībās 
pielietot spēku un vienota izpratne par 
vispārējām vērtībām — cilvēka 
neaizskaramajām un neatņemamajām 
tiesībām, brīvību, demokrātiju, līdztiesību 
un tiesiskumu; uzsver, ka minētās 
vispārējās vērtības ir jāievēro visos ar 
aizsardzību saistītajos Savienības 
centienos, vienlaikus veicinot mieru, 
drošību un progresu Eiropā un pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu drošības un 
aizsardzības politikas pamatā ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu principi un 

1. uzsver, ka Eiropas Savienības un 
tās dalībvalstu drošības un aizsardzības 
politikas pamatā ir Eiropas Pamattiesību 
hartā noteiktie principi un ANO Statūtu 
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vienota izpratne par cilvēka neaizskaramo 
un neatņemamo tiesību, brīvības, 
demokrātijas, līdztiesības un tiesiskuma 
vispārējām vērtībām; uzsver, ka visos ar 
aizsardzību saistītajos Savienības centienos 
šīs universālās vērtības ir jāievēro, 
vienlaikus veicinot mieru, drošību un 
progresu Eiropā un pasaulē;

principi un vienota izpratne par vispārējām 
vērtībām — cilvēka neaizskaramajām un 
neatņemamajām tiesībām, brīvību, 
demokrātiju, līdztiesību un tiesiskumu; 
uzsver, ka minētās vispārējās vērtības ir 
jāievēro visos ar aizsardzību saistītajos 
Savienības centienos, vienlaikus veicinot 
mieru, drošību un progresu Eiropā un 
pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Miriam Lexmann

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu drošības un 
aizsardzības politikas pamatā ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu principi un 
vienota izpratne par cilvēka neaizskaramo 
un neatņemamo tiesību, brīvības, 
demokrātijas, līdztiesības un tiesiskuma 
vispārējām vērtībām; uzsver, ka visos ar 
aizsardzību saistītajos Savienības centienos 
šīs universālās vērtības ir jāievēro, 
vienlaikus veicinot mieru, drošību un 
progresu Eiropā un pasaulē;

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu drošības un 
aizsardzības politikas pamatā ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu principi un 
vienota izpratne par vispārējām vērtībām 
— cilvēka neaizskaramajām un 
neatņemamajām tiesībām, cilvēka cieņu, 
brīvību, demokrātiju, līdztiesību un 
tiesiskumu; uzsver, ka minētās vispārējās 
vērtības ir jāievēro visos ar aizsardzību 
saistītajos Savienības centienos, vienlaikus 
veicinot mieru, drošību un progresu Eiropā 
un pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu drošības un 

1. vērš uzmanību uz to, ka Eiropas 
Savienības un tās dalībvalstu drošības un 
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aizsardzības politikas pamatā ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu principi un 
vienota izpratne par cilvēka neaizskaramo 
un neatņemamo tiesību, brīvības, 
demokrātijas, līdztiesības un tiesiskuma 
vispārējām vērtībām; uzsver, ka visos ar 
aizsardzību saistītajos Savienības centienos 
šīs universālās vērtības ir jāievēro, 
vienlaikus veicinot mieru, drošību un 
progresu Eiropā un pasaulē;

aizsardzības politikas pamatā ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Statūtu principi un 
vienota izpratne par vispārējām vērtībām 
— cilvēka neaizskaramajām un 
neatņemamajām tiesībām, brīvību, 
demokrātiju, līdztiesību un tiesiskumu; 
uzsver, ka minētās vispārējās vērtības ir 
jāievēro visos ar aizsardzību saistītajos 
Savienības centienos, vienlaikus veicinot 
mieru, stabilitāti, drošību un progresu 
Eiropā un pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina ANO un plašāku 
starptautisko sabiedrību veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
mākslīgā intelekta (MI) izmantošana 
militārajā jomā un MI iespējoto sistēmu 
izmantošana no bruņoto spēku puses tiek 
veikta, stingri ievērojot starptautiskajās 
tiesībās un starptautiskajās humanitārajās 
tiesībās (SHT) noteiktos ierobežojumus;

2. aicina ANO un plašāku 
starptautisko sabiedrību veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
mākslīgā intelekta (MI) izmantošana 
militārajā jomā un MI iespējoto sistēmu 
izmantošana no bruņoto spēku puses tiek 
veikta, stingri ievērojot starptautiskajās 
tiesībās un starptautiskajās humanitārajās 
tiesībās (SHT) noteiktos ierobežojumus; 
atzīst, ka eiroatlantiskās drošības 
galvenais garants ir NATO un ka 
starptautiska vienprātība par MI 
regulējumu ir jāpanāk, cieši sadarbojoties 
ar dalībvalstīm, Ziemeļatlantijas Padomi 
un līdzīgi domājošiem partneriem, 
piemēram, ASV, Apvienoto Karalisti, 
Kanādu vai Japānu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina ANO un plašāku 
starptautisko sabiedrību veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
mākslīgā intelekta (MI) izmantošana 
militārajā jomā un MI iespējoto sistēmu 
izmantošana no bruņoto spēku puses tiek 
veikta, stingri ievērojot starptautiskajās 
tiesībās un starptautiskajās humanitārajās 
tiesībās (SHT) noteiktos ierobežojumus;

2. aicina ANO un plašāku 
starptautisko sabiedrību veikt visus 
vajadzīgos regulējuma pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka mākslīgā intelekta (MI) 
izmantošana militārajā jomā un 
tiesībaizsardzības civilajā jomā, 
piemēram, no policijas un robežkontroles 
spēku puses, un MI iespējoto sistēmu 
izmantošana no bruņoto spēku puses 
notiktu, stingri ievērojot starptautiskajās 
tiesībās, tostarp starptautiskajās 
humanitārajās tiesībās (SHT) un 
cilvēktiesību aktos noteiktos 
ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina ANO un plašāku 
starptautisko sabiedrību veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
mākslīgā intelekta (MI) izmantošana 
militārajā jomā un MI iespējoto sistēmu 
izmantošana no bruņoto spēku puses tiek 
veikta, stingri ievērojot starptautiskajās 
tiesībās un starptautiskajās humanitārajās 
tiesībās (SHT) noteiktos ierobežojumus;

2. aicina ANO un plašāku 
starptautisko sabiedrību veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
mākslīgā intelekta (MI) izmantošana 
militārajā jomā un MI iespējoto sistēmu 
izpēte, izstrāde un izmantošana no bruņoto 
spēku puses notiek, stingri ievērojot 
starptautiskajās tiesībās un starptautiskajās 
humanitārajās tiesībās (SHT) noteiktos 
ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Andreas Schieder
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina ANO un plašāku 
starptautisko sabiedrību veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
mākslīgā intelekta (MI) izmantošana 
militārajā jomā un MI iespējoto sistēmu 
izmantošana no bruņoto spēku puses tiek 
veikta, stingri ievērojot starptautiskajās 
tiesībās un starptautiskajās humanitārajās 
tiesībās (SHT) noteiktos ierobežojumus;

2. aicina ANO un plašāku 
starptautisko sabiedrību veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
mākslīgā intelekta (MI) izstrāde un 
izmantošana militārajā jomā un MI 
iespējoto sistēmu izmantošana no bruņoto 
spēku puses notiek, stingri ievērojot 
starptautiskajās tiesībās un starptautiskajās 
humanitārajās tiesībās (SHT) noteiktos 
ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina ANO un plašāku 
starptautisko sabiedrību veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
mākslīgā intelekta (MI) izmantošana 
militārajā jomā un MI iespējoto sistēmu 
izmantošana no bruņoto spēku puses tiek 
veikta, stingri ievērojot starptautiskajās 
tiesībās un starptautiskajās humanitārajās 
tiesībās (SHT) noteiktos ierobežojumus;

2. aicina ANO un plašāku 
starptautisko sabiedrību veikt visus 
vajadzīgos pasākumus, lai mākslīgā 
intelekta (MI) izmantošana militārajā jomā 
aizliegtu, un nodrošināt, ka MI iespējotās 
sistēmas tiek izmantotas, stingri ievērojot 
starptautiskajās tiesībās un starptautiskajās 
humanitārajās tiesībās (SHT) noteiktos 
ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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2.a atgādina, ka Eiropas Parlaments 
aicinājumu aizliegt (letālus) autonomus 
ieročus ir izteicis jau divreiz (2014. un 
2018. gadā);

Or. en

Grozījums Nr. 13
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. piemēram, uzskata, ka ar mākslīgo 
intelektu iespējotām sistēmām ir jāievēro 
Martens klauzulas principi un ka tās 
nedrīkst pārkāpt vai atļaut pārkāpt 
sabiedrības apziņas un cilvēces 
imperatīvus; uzskata, ka tas ir galvenais uz 
MI balstītas sistēmas pieņemamības 
karadarbībā kritērijs; aicina MI pētniecības 
aprindas integrēt šo principu visās ar 
mākslīgo intelektu saistītajās sistēmās, 
kuras ir paredzēts izmantot karadarbībā; 
uzskata, ka neviena iestāde pieļaut atkāpi 
no šiem principiem vai sertificēt MI 
iespējotu sistēmu nedrīkst;

3. piemēram, uzskata, ka MI 
iespējotām sistēmām ir jāievēro Martens 
klauzulas principi un ka tās nedrīkst 
pārkāpt vai atļaut pārkāpt sabiedrības 
apziņas un cilvēces imperatīvus; uzskata, 
ka tas ir galvenais MI iespējotās sistēmas 
pieņemamības karadarbībā kritērijs; aicina 
MI pētniecības aprindas integrēt šo 
principu visās uz MI balstītajās sistēmās, 
kuras ir paredzēts izmantot karadarbībā; 
uzskata, ka neviena iestāde pieļaut atkāpi 
no šiem principiem vai sertificēt MI 
iespējoto sistēmu nedrīkst; tādēļ aicina 
Krieviju un Amerikas Savienotās Valstis, 
kuras ir galvenās autonomu letālu ieroču 
sistēmu (LAWS) izstrādātājvalstis, 
jebkādu šādu sistēmu projektēšanu, 
izmēģināšanu un ražošanu izbeigt;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. piemēram, uzskata, ka ar mākslīgo 3. piemēram, uzskata, ka, izstrādājot 
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intelektu iespējotām sistēmām ir jāievēro 
Martens klauzulas principi un ka tās 
nedrīkst pārkāpt vai atļaut pārkāpt 
sabiedrības apziņas un cilvēces 
imperatīvus; uzskata, ka tas ir galvenais uz 
MI balstītas sistēmas pieņemamības 
karadarbībā kritērijs; aicina MI pētniecības 
aprindas integrēt šo principu visās ar 
mākslīgo intelektu saistītajās sistēmās, 
kuras ir paredzēts izmantot karadarbībā; 
uzskata, ka neviena iestāde pieļaut atkāpi 
no šiem principiem vai sertificēt MI 
iespējotu sistēmu nedrīkst;

MI iespējotas sistēmas un tās izmantojot 
bruņotos konfliktos, ir jāievēro Martens 
klauzula un ka minētās sistēmas nekad 
nedrīkst pārkāpt vai tām nedrīkst atļaut 
pārkāpt sabiedrības apziņas un cilvēces 
imperatīvus; uzskata, ka to piemērotība 
izmantošanai saskaņā ar starptautiskajām 
humanitārajām tiesībām ir minimālais 
standarts, kas ir jāievēro, lai MI iespējotu 
sistēmu atļautu karadarbībā; aicina MI 
pētniecības aprindas integrēt šo principu 
visās MI iespējotajās sistēmās, kuras ir 
paredzēts izmantot karadarbībā; uzskata, ka 
neviena iestāde pieļaut atkāpi no šiem 
principiem, proti, tos pārkāpt, vai sertificēt 
MI iespējoto sistēmu nedrīkst;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. piemēram, uzskata, ka ar mākslīgo 
intelektu iespējotām sistēmām ir jāievēro 
Martens klauzulas principi un ka tās 
nedrīkst pārkāpt vai atļaut pārkāpt 
sabiedrības apziņas un cilvēces 
imperatīvus; uzskata, ka tas ir galvenais uz 
MI balstītas sistēmas pieņemamības 
karadarbībā kritērijs; aicina MI pētniecības 
aprindas integrēt šo principu visās ar 
mākslīgo intelektu saistītajās sistēmās, 
kuras ir paredzēts izmantot karadarbībā; 
uzskata, ka neviena iestāde pieļaut atkāpi 
no šiem principiem vai sertificēt MI 
iespējotu sistēmu nedrīkst;

3. piemēram, uzskata, ka, izstrādājot 
MI iespējotās sistēmas un tās izmantojot 
bruņotos konfliktos, ir jāievēro 
starptautisko humanitāro tiesību 
vispārējie principi, kā tas ir paredzēts 
Martens klauzulā, un ka minētās sistēmas 
nekad nedrīkst pārkāpt vai nedrīkst 
tām atļaut pārkāpt sabiedrības apziņas un 
cilvēces imperatīvus; uzskata, ka minētajai 
klauzulai ir jābūt MI iespējotās 
sistēmas atļaušanas karadarbībā 
mērauklai; aicina MI pētniecības aprindas 
integrēt šo principu visās MI iespējotajās 
sistēmās, kuras ir paredzēts izmantot 
karadarbībā; uzskata, ka neviena iestāde 
pieļaut atkāpi no šiem principiem vai 
sertificēt MI iespējoto sistēmu nedrīkst;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. piemēram, uzskata, ka ar mākslīgo 
intelektu iespējotām sistēmām ir jāievēro 
Martens klauzulas principi un ka tās 
nedrīkst pārkāpt vai atļaut pārkāpt 
sabiedrības apziņas un cilvēces 
imperatīvus; uzskata, ka tas ir galvenais uz 
MI balstītas sistēmas pieņemamības 
karadarbībā kritērijs; aicina MI pētniecības 
aprindas integrēt šo principu visās ar 
mākslīgo intelektu saistītajās sistēmās, 
kuras ir paredzēts izmantot karadarbībā; 
uzskata, ka neviena iestāde pieļaut atkāpi 
no šiem principiem vai sertificēt MI 
iespējotu sistēmu nedrīkst;

3. piemēram, uzskata, ka MI 
iespējotās sistēmas ir jāizstrādā, ievērojot 
Martens klauzulas principus, un 
ka minētās sistēmas nekad nedrīkst 
pārkāpt vai nedrīkst tām atļaut pārkāpt 
sabiedrības apziņas un cilvēces 
imperatīvus; uzskata, ka tas ir galvenais 
MI iespējotās sistēmas pieņemamības 
karadarbībā kritērijs; aicina MI pētniecības 
aprindas integrēt šo principu visās MI 
iespējotās sistēmās, kuras ir paredzēts 
izmantot karadarbībā; uzskata, ka neviena 
iestāde pieļaut atkāpi no šiem principiem 
vai sertificēt MI iespējotu sistēmu nedrīkst;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina AP/PV uzstāt uz MI 
starptautiska normatīva regulējuma 
pieņemšanas nepieciešamību, lielvarām 
vienojoties par kopīgām normām, kuru 
pamatā būtu pienācīgi formulētas 
demokrātiskās vērtības, nolūkā nepieļaut 
to izmantošanu izlūkošanā, masu, 
mērķtiecīgā un politiskā uzraudzībā, 
dezinformācijā un datu manipulācijā un 
kiberbruņošanās sacensībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b 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;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c 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 MI iespējotās karadarbības 
sistēmas; aicina, izstrādājot kopīgo 
nostāju ieroču eksporta jautājumā, 
pilnībā ņemt vērā un atspoguļot MI 
iespējoto ieroču sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder
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Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d atkārtoti pauž atbalstu tās ANO 
GGE darbam, kuras kompetencē ir 
autonomu letālu ieroču sistēmu (LAWS) 
jautājumi un kura joprojām ir uzskatāma 
par būtisku starptautisku forumu, kurā 
diskutē un notiek sarunas par autonomu 
ieroču sistēmu radītiem tiesiskiem 
izaicinājumiem; mudina ANO veicināt 
dialogu starp dalībvalstīm, pētniekiem, 
akadēmiskajām aprindām, pilsoniskās 
sabiedrības humanitārās palīdzības 
sniedzējiem un privāto sektoru, lai radītu 
iekļaujošus politikas veidošanas procesus 
attiecībā uz jaunām starptautiskām 
normām, ar kurām nepieļauj autonomu 
letālu ieroču sistēmu izstrādi, 
izmantošanu un izplatīšanu; prasa visus 
šā brīža daudzpusējos centienus paātrināt, 
lai normatīvie un regulatīvie regulējumi 
neatpaliktu no tehnoloģiskās attīstības un 
jauniem karadarbības paņēmieniem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotas 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības 
par apzinātām, netīšām vai nevēlamām 

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotās 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības 
par apzinātām, netīšām vai nevēlamām 
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sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas MI 
iespējotas sistēmas;

sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas MI 
iespējotās sistēmas; uzsver, ka lēmums 
radīt letālas sekas, izmantojot autonomas 
ieroču sistēmas, vienmēr ir jāpieņem 
operatoriem cilvēkiem, kuriem ir 
nepieciešamais tās spriestspējas 
līmenis, ar kuru var ievērot samērības un 
nepieciešamības principu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotas 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības 
par apzinātām, netīšām vai nevēlamām 
sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas MI 
iespējotas sistēmas;

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotās 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības 
par apzinātām, netīšām vai nevēlamām 
sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas MI 
iespējotas sistēmas, un ka cilvēkam 
vienmēr ir jāuzņemas atbildība; neviena 
MI iespējotā sistēma — nedz 
militāra, nedz jebkura cita — nedrīkst 
automātiski pieņemt lēmumu par cilvēka 
dzīves izbeigšanu, lai kādi arī nebūtu 
apstākļi;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotas 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības 
par apzinātām, netīšām vai nevēlamām 
sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas MI 
iespējotas sistēmas;

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotās 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības 
par apzinātām, netīšām vai nevēlamām 
sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas MI 
iespējotās sistēmas; atgādina, ka MI 
iespējoto sistēmu pamatā ir jābūt cilvēku 
uzraudzībai un nedrīkst pieļaut, ka tās 
kļūst nekontrolējamas; uzsver, ka 
MI iekārtas nekādā ziņā nedrīkst aizstāt 
cilvēku pieņemtus lēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotas 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības 
par apzinātām, netīšām vai nevēlamām 
sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas MI 
iespējotas sistēmas;

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotās 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības 
par apzinātām, netīšām vai nevēlamām 
sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas MI 
iespējotas sistēmas, un ka tādēļ, militārā 
sadursmē piemērojot MI iespējotās 
sistēmas, vienmēr ir jānodrošina cilvēku 
uzraudzība; 

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotas 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības 
par apzinātām, netīšām vai nevēlamām 
sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas MI 
iespējotas sistēmas;

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotās 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības 
par apzinātām, netīšām vai nevēlamām 
sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas MI 
iespējotās sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotas 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie atbildības 
par apzinātām, netīšām vai nevēlamām 
sekām, ko kaujas apstākļos ir radījušas MI 
iespējotas sistēmas;

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
izmantojot MI iespējotās sistēmas, vienmēr 
ir jāievēro saistības, kas tām ir noteiktas 
starptautiskajos tiesību aktos, un visu laiku 
ir jābūt atbildīgām par darbībām, kas izriet 
no šādu sistēmu izmantošanas; atgādina, ka 
MI iekārtas nekādā gadījumā nevar saukt 
pie atbildības par apzinātām, netīšām vai 
nevēlamām sekām, ko ir radījušas MI 
iespējotās sistēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotas 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro saistības, kas 
tām ir noteiktas starptautiskajos tiesību 
aktos, un visu laiku ir jābūt atbildīgām par 
darbībām, kas izriet no šādu sistēmu 
izmantošanas; atgādina, ka MI iekārtas 
nekādā gadījumā nevar saukt pie 
atbildības par apzinātām, netīšām vai 
nevēlamām sekām, ko kaujas apstākļos ir 
radījušas MI iespējotas sistēmas;

4. uzsver, ka valstīm, konfliktā 
iesaistītajām pusēm un privātpersonām, 
karadarbībā izmantojot MI iespējotās 
sistēmas, vienmēr ir jāievēro savas 
saistības un jābūt atbildīgām saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem, un 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;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pasvītro vajadzību, ka MI 
iespējotas sistēmas projektēšanas, 
izstrādes, testēšanas un izmantošanas 
posmos ir pienācīgi jāņem vērā ne tikai 
iespējamie riski attiecībā uz 
civiliedzīvotāju upuriem un 
ievainojumiem, nejaušu bojāeju un 
kaitējumu civilajai infrastruktūrai, bet arī 
riski, kas ir saistīti ar teroristu grupu netīšu 
iesaistīšanos, to veiktām manipulācijām, 
izplatīšanu, kiberuzbrukumu vai 
iejaukšanos un pārņemšanu;

5. pasvītro vajadzību, ka MI 
iespējotās sistēmas projektēšanas, 
izstrādes, testēšanas un izmantošanas 
posmos ir pienācīgi jāņem vērā ne tikai 
iespējamie riski, jo īpaši attiecībā uz 
civiliedzīvotāju upuriem un miesas 
bojājumiem, nejaušu bojāeju un kaitējumu 
civilajai infrastruktūrai, bet arī riski, kas ir 
saistīti ar teroristu grupu netīšu 
iesaistīšanos, to veiktām manipulācijām, 
izplatīšanu, kiberuzbrukumu vai 
iejaukšanos un pārņemšanu, kā arī 
saasinošām destabilizējošām sekām;
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Or. en

Grozījums Nr. 29
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pasvītro vajadzību, ka MI iespējotas 
sistēmas projektēšanas, izstrādes, 
testēšanas un izmantošanas posmos ir 
pienācīgi jāņem vērā ne tikai iespējamie 
riski attiecībā uz civiliedzīvotāju upuriem 
un ievainojumiem, nejaušu bojāeju un 
kaitējumu civilajai infrastruktūrai, bet arī 
riski, kas ir saistīti ar teroristu grupu netīšu 
iesaistīšanos, to veiktām manipulācijām, 
izplatīšanu, kiberuzbrukumu vai 
iejaukšanos un pārņemšanu;

5. pasvītro vajadzību, ka MI iespējotas 
sistēmas projektēšanas, izstrādes, 
testēšanas un izmantošanas posmos ir 
pienācīgi jāņem vērā ne tikai iespējamie 
riski attiecībā uz civiliedzīvotāju 
nejaušiem upuriem un miesas bojājumiem, 
bojāeju un kaitējumu civilajai 
infrastruktūrai, bet arī riski, kas ir saistīti ar 
teroristu grupu un organizētās noziedzības 
netīšu iesaistīšanos, to veiktām 
manipulācijām, izplatīšanu, 
kiberuzbrukumu vai iejaukšanos un 
pārņemšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ne visi starptautiskās 
kopienas pārstāvji ievēros Savienības 
izstrādāto regulatīvo pieeju, kuras pamatā 
ir cilvēks, un ka autoritāras valstis 
izstrādās pretēju regulējumu, saskaņā ar 
kuru tās uz dalībvalstu rēķina arī turpmāk 
nodrošinās militāras priekšrocības un 
pārākumu MI jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a īpaši norāda uz nepieciešamību 
pieņemt  aizsardzības jomā izmantotās MI 
sistēmas reglamentējošas precīzas 
drošības un drošuma normas un prasības 
un veikt regulārus testus un pārbaudes 
visā ekspluatācijas ciklā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka MI pielietojumi Eiropas 
drošības un aizsardzības politikā vienmēr 
ir jākvalificē kā augsta riska pielietojumi, 
ņemot vērā MI iekārtu pieņemto lēmumu 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b mudina dalībvalstis sekot līdzi MI 
tehnoloģiju izstrādāšanai un novērtēt 
to, jo īpaši militārajā un uzraudzīšanas 
jomā, autoritārās valstīs, kas izvairās no 
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tādu noteikumu ievērošanas, kuru ir 
izstrādājusi ES, lai nepieļautu situāciju, 
kurā mūsu sabiedrības, bruņotie spēki un 
iestādes kļūst neaizsargāti pret 
hibrīdkaru;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ir vajadzīgas stabilas 
testēšanas un novērtēšanas sistēmas, kuru 
pamatā būtu normas, ar kurām nodrošina, 
ka visā MI iespējoto sistēmu ekspluatācijas 
militārajā jomā ciklā, jo īpaši cilvēka un 
mašīnas mijiedarbības, mašīnmācīšanās un 
pielāgošanas un salāgošanās ar jauniem 
apstākļiem posmos, sistēmas paredzētās 
robežas nepārsniedz un vienmēr atbilst 
piemērojamajiem starptautiskajiem tiesību 
aktiem;

6. uzsver, ka ir vajadzīgas stabilas 
testēšanas un novērtēšanas sistēmas, kuru 
pamatā būtu normas, ar kurām nodrošina, 
ka visā MI iespējoto sistēmu ekspluatācijas 
militārajā jomā ciklā, jo īpaši cilvēka 
un iekārtas mijiedarbības, mašīnmācīšanās 
un pielāgošanas un salāgošanās ar jauniem 
apstākļiem posmos, sistēmas paredzētās 
robežas nepārsniedz un vienmēr atbilst 
piemērojamajiem starptautiskajiem tiesību 
aktiem; uzskata, ka, gadījumā, ja minētos 
ierobežojumus karadarbības apstākļos 
pārkāpj, šīs civilās vai militārās iestādes, 
kas izmantoja MI sistēmas, ir jāsauc pie 
atbildības, tostarp Starptautiskajā 
Krimināltiesā (SKT);

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ir vajadzīgas stabilas 
testēšanas un novērtēšanas sistēmas, kuru 

6. uzsver, ka ir vajadzīgas stabilas 
testēšanas, novērtēšanas, sertifikācijas 
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pamatā būtu normas, ar kurām nodrošina, 
ka visā MI iespējoto sistēmu ekspluatācijas 
militārajā jomā ciklā, jo īpaši cilvēka un 
mašīnas mijiedarbības, mašīnmācīšanās un 
pielāgošanas un salāgošanās ar jauniem 
apstākļiem posmos, sistēmas paredzētās 
robežas nepārsniedz un vienmēr atbilst 
piemērojamajiem starptautiskajiem tiesību 
aktiem;

un uzraudzīšanas sistēmas, kuru pamatā 
būtu demokrātiskas normas, ar kurām 
nodrošina, ka visā MI iespējoto sistēmu 
ekspluatācijas militārajā jomā ciklā, jo 
īpaši cilvēka un iekārtas mijiedarbības, 
mašīnmācīšanās un pielāgošanas un 
salāgošanās ar jauniem apstākļiem posmos, 
sistēmas un to radītās sekas paredzētās 
robežas nepārsniedz un lietotāji 
vienmēr spēs ievērot spēkā esošos 
starptautiskos tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ir vajadzīgas stabilas 
testēšanas un novērtēšanas sistēmas, kuru 
pamatā būtu normas, ar kurām nodrošina, 
ka visā MI iespējoto sistēmu ekspluatācijas 
militārajā jomā ciklā, jo īpaši cilvēka un 
mašīnas mijiedarbības, mašīnmācīšanās un 
pielāgošanas un salāgošanās ar jauniem 
apstākļiem posmos, sistēmas paredzētās 
robežas nepārsniedz un vienmēr atbilst 
piemērojamajiem starptautiskajiem tiesību 
aktiem;

6. uzsver, ka ir vajadzīgas stabilas 
testēšanas un novērtēšanas sistēmas, kuru 
pamatā būtu precīzas juridiskās normas, ar 
kurām nodrošina, ka visā MI iespējoto 
sistēmu ekspluatācijas militārajā jomā 
ciklā, jo īpaši cilvēka un iekārtas 
mijiedarbības, mašīnmācīšanās un 
pielāgošanas un salāgošanās ar jauniem 
apstākļiem posmos, sistēmas paredzētās 
robežas nepārsniedz un vienmēr ir 
izmantojamas piemērojamajiem 
starptautiskajiem tiesību aktiem atbilstošā 
veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ir vajadzīgas stabilas 
testēšanas un novērtēšanas sistēmas, kuru 
pamatā būtu normas, ar kurām nodrošina, 
ka visā MI iespējoto sistēmu ekspluatācijas 
militārajā jomā ciklā, jo īpaši cilvēka un 
mašīnas mijiedarbības, mašīnmācīšanās un 
pielāgošanas un salāgošanās ar jauniem 
apstākļiem posmos, sistēmas paredzētās 
robežas nepārsniedz un vienmēr atbilst 
piemērojamajiem starptautiskajiem tiesību 
aktiem;

6. uzsver, ka ir vajadzīgas stabilas 
testēšanas un novērtēšanas sistēmas, kuru 
pamatā būtu normas, ar kurām nodrošina, 
ka visā MI iespējoto sistēmu ekspluatācijas 
militārajā jomā ciklā, jo īpaši cilvēka 
un iekārtas mijiedarbības, mašīnmācīšanās 
un pielāgošanas un salāgošanās ar jauniem 
apstākļiem posmos, sistēmas paredzētās 
robežas nepārsniedz un tiek izmantotas 
atbilstoši piemērojamajiem 
starptautiskajiem tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina dalībvalstis būt par ikviena 
nolīguma pamata izlēmējspēkiem, praksē 
izmantojot starptautiskos juridiskos 
precedentus attiecībā uz KADP, NATO un 
atsevišķām komandstruktūrām, lai 
pārliecinātos, kā vislabāk izstrādāt visus 
MI iespējoto kaujaslauka sistēmu 
regulējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ar MI iespējotām 
sistēmām, ko izmanto militārajā jomā, 
izvirzīto minimālo prasību kopums ir 

svītrots
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spēja kaujas apstākļos nošķirt kareivjus 
no civilām personām nolūkā nepieļaut 
patvaļīgu darbību, neradīt nevajadzīgas 
ciešanas cilvēkiem, novērst neobjektivitāti 
vai neapmācīt, pamatojoties uz 
neobjektīviem datiem, un nodrošināt 
atbilstību SHT principiem par militāru 
nepieciešamību un proporcionalitāti 
spēka lietošanā un piesardzību pirms 
konfrontācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ar MI iespējotām 
sistēmām, ko izmanto militārajā jomā, 
izvirzīto minimālo prasību kopums ir spēja 
kaujas apstākļos nošķirt kareivjus no 
civilām personām nolūkā nepieļaut 
patvaļīgu darbību, neradīt nevajadzīgas 
ciešanas cilvēkiem, novērst neobjektivitāti 
vai neapmācīt, pamatojoties uz 
neobjektīviem datiem, un nodrošināt 
atbilstību SHT principiem par militāru 
nepieciešamību un proporcionalitāti 
spēka lietošanā un piesardzību pirms 
konfrontācijas;

7. uzsver, ka visām militārajā jomā 
izmantotajām MI iespējotajām sistēmām 
izvirzīto minimālo prasību kopums ir spēja 
kaujas apstākļos nošķirt kareivjus no 
civilām personām un militāru no civila 
mērķa un atpazīt situācijas, kad 
militārpersona padodas vai karadarbībā 
iesaistīta nav; izmantojot MI iespējotās 
sistēmas, nedrīkst pieļaut, ka sekas tiek 
radītas bez izšķirības, to pielietotā spēka 
mērķiem ir jābūt individuāliem, nevis 
vērstiem pret kādu konkrētu cilvēku 
kategoriju, un tās personām nedrīkst 
nodarīt nevajadzīgas ciešanas, tās nedrīkst 
būt nedz nežēlīgas, nedz pazemojošas, 
nedz neobjektīvas, nedz tikt apmācītas, 
balstoties uz neobjektīviem datiem, kā arī 
tās ir jāizmanto saskaņā ar SHT 
principiem, kuri pirms konfrontācijas 
un uzbrukuma apstākļos paredz 
izšķiršanu, samērīgumu un piesardzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ar MI iespējotām 
sistēmām, ko izmanto militārajā jomā, 
izvirzīto minimālo prasību kopums ir spēja 
kaujas apstākļos nošķirt kareivjus no 
civilām personām nolūkā nepieļaut 
patvaļīgu darbību, neradīt nevajadzīgas 
ciešanas cilvēkiem, novērst neobjektivitāti 
vai neapmācīt, pamatojoties uz 
neobjektīviem datiem, un nodrošināt 
atbilstību SHT principiem par militāru 
nepieciešamību un proporcionalitāti spēka 
lietošanā un piesardzību pirms 
konfrontācijas;

7. uzsver, ka visām militārajā jomā 
izmantotajām MI iespējotajām sistēmām 
izvirzīto minimālo prasību kopums ir spēja 
kaujas apstākļos nošķirt kareivjus no 
civilām personām nolūkā nepieļaut 
patvaļīgas sekas, tās personām nedrīkst 
nodarīt nevajadzīgas ciešanas, nedrīkst būt 
nedz nežēlīgas, nedz pazemojošas, nedz 
neobjektīvas, nedz tikt apmācītas, 
balstoties uz neobjektīviem datiem, un ar 
tām ir jānodrošina atbilstība SHT 
principiem par militāru nepieciešamību un 
proporcionalitāti spēka lietošanā un 
piesardzība pirms konfrontācijas; pasvītro, 
cik svarīga ir algoritmu kvalitāte, 
oriģinālie dati un lēmumu pieņemšanas 
procesu ex-ante pārskatīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ar MI iespējotām 
sistēmām, ko izmanto militārajā jomā, 
izvirzīto minimālo prasību kopums ir spēja 
kaujas apstākļos nošķirt kareivjus no 
civilām personām nolūkā nepieļaut 
patvaļīgu darbību, neradīt nevajadzīgas 
ciešanas cilvēkiem, novērst neobjektivitāti 
vai neapmācīt, pamatojoties uz 
neobjektīviem datiem, un nodrošināt 
atbilstību SHT principiem par militāru 
nepieciešamību un proporcionalitāti spēka 
lietošanā un piesardzību pirms 

7. uzsver, ka tām militārajā jomā 
izmantotajām MI iespējotajām sistēmām 
izvirzīto minimālo prasību kopums, kuras 
jo īpaši izmanto NATO dalībvalstis, ir 
spēja kaujas apstākļos nošķirt kareivjus no 
civilām personām nolūkā nepieļaut 
patvaļīgas sekas, tās personām nedrīkst 
nodarīt nevajadzīgas ciešanas, nedrīkst būt 
nedz nežēlīgas, nedz pazemojošas, nedz 
neobjektīvas, nedz tikt apmācītas, 
balstoties uz neobjektīviem datiem, un ar 
tām ir jānodrošina atbilstība SHT 
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konfrontācijas; principiem par militāru nepieciešamību un 
proporcionalitāti spēka lietošanā un 
piesardzība pirms konfrontācijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ar MI iespējotām 
sistēmām, ko izmanto militārajā jomā, 
izvirzīto minimālo prasību kopums ir spēja 
kaujas apstākļos nošķirt kareivjus no 
civilām personām nolūkā nepieļaut 
patvaļīgu darbību, neradīt nevajadzīgas 
ciešanas cilvēkiem, novērst neobjektivitāti 
vai neapmācīt, pamatojoties uz 
neobjektīviem datiem, un nodrošināt 
atbilstību SHT principiem par militāru 
nepieciešamību un proporcionalitāti spēka 
lietošanā un piesardzību pirms 
konfrontācijas;

7. uzsver, ka visām militārajā jomā 
izmantotajām MI iespējotajām sistēmām 
izvirzīto minimālo prasību kopums ir spēja 
kaujas apstākļos nošķirt kareivjus no 
civilām personām nolūkā nepieļaut 
patvaļīgas sekas, tās personām nedrīkst 
nodarīt nevajadzīgas ciešanas, nedrīkst būt 
nedz nežēlīgas, nedz pazemojošas, nedz 
neobjektīvas, nedz tikt apmācītas, 
balstoties uz neobjektīviem datiem, un ar 
tām ir jānodrošina atbilstība SHT 
vispārējiem principiem par militāru 
nepieciešamību un humānismu un 
īstenošanas principiem par 
proporcionalitāti spēka lietošanā un 
piesardzību pirms konfrontācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka ar MI iespējotām 
sistēmām, ko izmanto militārajā jomā, 
izvirzīto minimālo prasību kopums ir spēja 
kaujas apstākļos nošķirt kareivjus no 

7. uzsver, ka visām militārajā jomā 
izmantotajām MI iespējotajām sistēmām 
izvirzīto minimālo prasību kopums ir spēja 
nošķirt kareivjus no civilām personām, 
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civilām personām nolūkā nepieļaut 
patvaļīgu darbību, neradīt nevajadzīgas 
ciešanas cilvēkiem, novērst neobjektivitāti 
vai neapmācīt, pamatojoties uz 
neobjektīviem datiem, un nodrošināt 
atbilstību SHT principiem par militāru 
nepieciešamību un proporcionalitāti spēka 
lietošanā un piesardzību pirms 
konfrontācijas;

civilos mērķus no militāriem nolūkā 
nepieļaut patvaļīgas sekas, tās personām 
nedrīkst nodarīt nevajadzīgas ciešanas, 
nedrīkst būt nedz nežēlīgas, nedz 
pazemojošas, nedz neobjektīvas, nedz tikt 
apmācītas, balstoties uz neobjektīviem 
datiem, un ar tām ir jānodrošina atbilstība 
SHT principiem par humānismu, 
proporcionalitāti spēka lietošanā un 
militāro nepieciešamību un piesardzību 
uzbrukumā;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka ikvienā starptautiskā 
regulējumā, ar kuru reglamentē MI, ir 
jāņem vērā jaunākie kvantu skaitļošanas 
jomā notiekošie procesi, kas ir uzskatāmi 
par visdrastiskākajām izmaiņām, kādas ir 
notikušas konflikta operatīvo spēju jomā 
kopš atomieroču izgudrošanas, un tādēļ 
mudina panākt, lai Savienība un 
dalībvalstis kvantu skaitļošanas 
tehnoloģiju progresu un to reālistisku 
juridisko regulējumu pieņemšanu izvirzītu 
par prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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8. uzsver —, lai nodrošinātu, ka SHT 
principi, jo īpaši izšķiršana, 
proporcionalitāte un piesardzība 
uzbrukuma gadījumā, tiek pilnībā 
piemēroti visā komandu un kontroles ķēdē, 
drošības un aizsardzības jomā izmantojot 
MI iespējotas sistēmas, ir jāpanāk, lai 
attiecīgais operators pilnībā izprastu 
situāciju un spētu atklāt iespējamas 
apstākļu izmaiņas un pārtraukt 
uzbrukumu; uzsver, ka MI iespējotās 
sistēmas militāro vadību atbrīvot no 
pienākuma uzņemties pilnu atbildību 
nekad nedrīkst;

8. uzsver —, lai nodrošinātu, ka SHT 
principi, jo īpaši izšķiršana, 
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 pilnībā izprastu 
situāciju un lai MI iespējoto sistēmu spēja 
atklāt potenciālas apstākļu un darbības 
vides izmaiņas un iejaukties uzbrukumā 
vai pārtraukt to būtu paredzama un 
nekļūdīga; uzsver, ka MI iespējotām 
sistēmām ir vienmēr jānodrošina iespēja 
militārajai vadībai uzņemties pilnīgu 
kontroli un atbildību un būt saucamai pie 
atbildības;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver —, lai nodrošinātu, ka SHT 
principi, jo īpaši izšķiršana, 
proporcionalitāte un piesardzība 
uzbrukuma gadījumā, tiek pilnībā 
piemēroti visā komandu un kontroles ķēdē, 
drošības un aizsardzības jomā izmantojot 
MI iespējotas sistēmas, ir jāpanāk, lai 
attiecīgais operators pilnībā izprastu 
situāciju un spētu atklāt iespējamas 
apstākļu izmaiņas un pārtraukt uzbrukumu; 
uzsver, ka MI iespējotās sistēmas militāro 
vadību atbrīvot no pienākuma uzņemties 
pilnu atbildību nekad nedrīkst;

8. uzsver —, lai nodrošinātu, ka SHT 
principi, jo īpaši izšķiršana, 
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 un spētu atklāt 
iespējamas apstākļu izmaiņas un pārtraukt 
uzbrukumu; uzsver, ka MI iespējotajām 
sistēmām vienmēr ir jānodrošina iespēja 
militārajai vadībai īstenot kontroli un 
uzņemties pilnu atbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 48
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Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver —, lai nodrošinātu, ka SHT 
principi, jo īpaši izšķiršana, 
proporcionalitāte un piesardzība 
uzbrukuma gadījumā, tiek pilnībā 
piemēroti visā komandu un kontroles ķēdē, 
drošības un aizsardzības jomā izmantojot 
MI iespējotas sistēmas, ir jāpanāk, lai 
attiecīgais operators pilnībā izprastu 
situāciju un spētu atklāt iespējamas 
apstākļu izmaiņas un pārtraukt uzbrukumu; 
uzsver, ka MI iespējotās sistēmas militāro 
vadību atbrīvot no pienākuma uzņemties 
pilnu atbildību nekad nedrīkst;

8. uzsver —, lai nodrošinātu, ka SHT 
principi, jo īpaši izšķiršana, 
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 situāciju izprastu 
vispusīgi un spētu atklāt iespējamas 
apstākļu izmaiņas un pārtraukt uzbrukumu; 
uzsver, ka MI iespējotajām sistēmām 
vienmēr ir jānodrošina iespēja militārajai 
vadībai uzņemties pilnu atbildību katru 
reizi, kad tās tiek lietotas;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka taktiskos scenārijos MI 
paņēmieni, piemēram, nostiprinājumu 
apzināšana, pateicoties kuriem, iekārtas 
var savstarpēji kopiskot savu pieredzi un 
optimālus risinājumus, ir izrādījušies ļoti 
nozīmīgi instrumenti, īstenojot militārās 
kampaņas, ļaujot iegūt augsti optimizētus 
un drošus misijas izlūkdatus, kas efektīvi 
sasniedz militārās vadības noteiktos 
mērķus un atbilst spēkā esošajiem SHT 
principiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina valstis novērtēt to, kā 
autonomas militāras ierīces ir 
veicinājušas valsts drošību un ko valstu 
drošībai MI iespējotas ieroču sistēmas var 
sniegt, jo īpaši, ja runa ir par šādu 
tehnoloģiju potenciālu samazināt cilvēka 
kļūdas, tādējādi veicinot SHT principu 
īstenošanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 51
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina valstis novērtēt to, kā 
autonomas militāras ierīces ir veicinājušas 
valsts drošību un ko valstu drošībai MI 
iespējotas ieroču sistēmas var sniegt, jo 
īpaši, ja runa ir par šādu tehnoloģiju 
potenciālu samazināt cilvēka kļūdas, 
tādējādi veicinot SHT principu īstenošanu;

9. aicina valstis novērtēt to, kā 
autonomas militāras ierīces ir veicinājušas 
minēto valstu drošību un ko to drošībai MI 
iespējotās ieroču sistēmas var sniegt, jo 
īpaši, ja runa ir par šādu tehnoloģiju 
potenciālu samazināt cilvēka kļūdas, 
tādējādi veicinot SHT principu īstenošanu; 
atgādina, ka jebkura LAWS vai ieroči ar 
augstu patstāvības pakāpi var darboties 
nepareizi slikti izstrādātas programmas 
vai naidīgas valsts, vai nevalstiskas 
struktūras veikta kiberuzbrukuma dēļ; 
aicina dalībvalstis precīzi noteikt un 
paziņot paredzamās ekonomiskās, 
diplomātiskās un militārās sekas, ar 
kurām saskarsies trešie rīcībspēki, kas 
īstenos kiberuzbrukumus pret Eiropas 
ieročiem ar augstu automatizācijas 
līmeni; uzskata, ka paredzētajai reakcijai 
ir jābūt ticamai un pietiekami bargai, lai 



PE652.560v01-00 30/39 AM\1206408LV.docx

LV

šādas darbības no naidīgu valstu un citu 
rīcībspēku puses nepieļautu;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina valstis novērtēt to, kā 
autonomas militāras ierīces ir veicinājušas 
valsts drošību un ko valstu drošībai MI 
iespējotas ieroču sistēmas var sniegt, jo 
īpaši, ja runa ir par šādu tehnoloģiju 
potenciālu samazināt cilvēka kļūdas, 
tādējādi veicinot SHT principu īstenošanu;

9. aicina valstis novērtēt to, kā 
autonomas militāras ierīces ir veicinājušas 
minēto valstu drošību un ko to drošībai MI 
iespējotās ieroču sistēmas var sniegt, jo 
īpaši, ja runa ir par šādu tehnoloģiju 
potenciālu samazināt cilvēka kļūdas, 
tādējādi veicinot SHT principu īstenošanu; 
uzsver, ka jautājumā par iespējamiem 
kara noziegumiem un noziegumiem pret 
cilvēci, obligāti ņemot vērā starptautiskās 
tiesības, ir jāievēro arī valstu stratēģiskā 
autonomija un to spēja sevi aizsargāt;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina valstis novērtēt to, kā 
autonomas militāras ierīces ir veicinājušas 
valsts drošību un ko valstu drošībai MI 
iespējotas ieroču sistēmas var sniegt, jo 
īpaši, ja runa ir par šādu tehnoloģiju 
potenciālu samazināt cilvēka kļūdas, 
tādējādi veicinot SHT principu īstenošanu;

9. mudina valstis novērtēt to, kā 
autonomas militāras ierīces ir veicinājušas 
minēto valstu drošību un ko to drošībai MI 
iespējotas ieroču sistēmas var sniegt, jo 
īpaši, ja runa ir par šādu tehnoloģiju 
potenciālu samazināt cilvēka kļūdas, 
tādējādi veicinot SHT un to principu 
īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina valstis novērtēt to, kā 
autonomas militāras ierīces ir 
veicinājušas valsts drošību un ko valstu 
drošībai MI iespējotas ieroču sistēmas var 
sniegt, jo īpaši, ja runa ir par šādu 
tehnoloģiju potenciālu samazināt cilvēka 
kļūdas, tādējādi veicinot SHT principu 
īstenošanu;

9. aicina valstis novērtēt to, vai 
autonoma militāra ierīce ir veicinājusi 
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 SHT;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atgādina par Parlamenta 2018. 
gada 12. septembra rezolūciju par 
autonomām 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";

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a prasa izveidot Eiropas Mākslīgā 
intelekta aģentūru, kuras pilnvaras 
aptvertu kopējos standartu, licencēšanas 
un uzraudzības regulējumus, kā arī 
spēcīgu divpusējo sadarbību ar NATO, ja 
runa ir par MI izvietošanu, pilnveidi un 
izmantošanu kaujaslaukā;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina AP/PV saistībā ar patlaban 
notiekošajām diskusijām par starptautisku 
regulējumu attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču sistēmu, kas būtu jāpieņem valstīm, 
kuras ir Konvencijas par noteiktu parastu 
ieroču lietojuma aizliegumu vai 
ierobežošanu (CCW) dalībvalstis, palīdzēt 
virzīt konstruktīvā gultnē pasaules 
mēroga debates par galvenajiem 
jautājumiem un definīcijām, kurās 
vienprātība panākta nav, jo īpaši attiecībā 
uz MI iespējoto autonomo letālo ieroču 
koncepcijām un īpašībām un to funkcijām 
noteikt, izvēlēties un mijiedarboties ar 
mērķi, kā arī attiecībā uz koncepciju par 
cilvēka atbildību MI iespējotu sistēmu 
lietošanā aizsardzības nolūkā, tostarp 
koncepciju par cilvēku kontroli un 
spriestspēju katrā MI iespējota ieroča 
ekspluatācijas ekspluatācijas posmā.

10. atgādina, ka Eiropas Parlamenta 
nostāja tādu autonomu ieroču sistēmu 
jautājumā, ar kurām var uzbrukt bez 
cilvēku pietiekamas līdzdalības; aicina 
AP/PV, dalībvalstis un Eiropadomi 
pieņemt kopēju nostāju autonomu ieroču 
sistēmu jautājumā, lai 
nodrošinātu pietiekamu kontroli no 
cilvēku puses pār ieroču sistēmu 
svarīgākajām funkcijām, tostarp to 
izvietošanas laikā; aicina AP/PV saistībā 
ar patlaban notiekošajām diskusijām par 
autonomas letālas ieroču sistēmas 
reglamentējošu starptautisku regulējumu, 
kas būtu jāpieņem valstīm, kuras ir 
Konvencijas par noteiktu parastu ieroču 
lietojuma aizliegumu vai ierobežošanu 
(CCW) dalībvalstis, palīdzēt īstenot 
centienus izstrādāt jaunu globālu 
normatīvo regulējumu un tiesiski saistošu 
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instrumentu, lai galvenokārt reglamentētu 
autonomu letālu ieroču sistēmu 
definīcijas, koncepcijas 
un raksturlielumus, jo īpaši to svarīgākās 
funkcijas: noteikt, izvēlēties un 
mijiedarboties ar mērķi, katrā MI iespējotā 
ieroča ekspluatācijas posmā piemērot 
koncepciju par cilvēka atbildību MI 
iespējoto sistēmu lietošanā aizsardzības 
nolūkā, ņemt vērā nepieciešamo cilvēka 
un iekārtas mijiedarbības līmeni, tostarp 
koncepciju par cilvēku kontroli un 
spriestspēju, un nodrošināt atbilstību 
starptautiskajām humanitārajām tiesībām 
un cilvēktiesībām un ņemt vērā ētiskos 
apsvērumus.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Markéta Gregorová
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina AP/PV saistībā ar patlaban 
notiekošajām diskusijām par starptautisku 
regulējumu attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču sistēmu, kas būtu jāpieņem valstīm, 
kuras ir Konvencijas par noteiktu parastu 
ieroču lietojuma aizliegumu vai 
ierobežošanu (CCW) dalībvalstis, palīdzēt 
virzīt konstruktīvā gultnē pasaules mēroga 
debates par galvenajiem jautājumiem un 
definīcijām, kurās vienprātība panākta nav, 
jo īpaši attiecībā uz MI iespējoto 
autonomo letālo ieroču koncepcijām un 
īpašībām un to funkcijām noteikt, 
izvēlēties un mijiedarboties ar mērķi, kā 
arī attiecībā uz koncepciju par cilvēka 
atbildību MI iespējotu sistēmu lietošanā 
aizsardzības nolūkā, tostarp koncepciju par 
cilvēku kontroli un spriestspēju katrā MI 
iespējota ieroča ekspluatācijas 

10. aicina AP/PV saistībā ar patlaban 
notiekošajām diskusijām par starptautisku 
regulējumu attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču sistēmu palīdzēt virzīt konstruktīvā 
gultnē pasaules mēroga debates par 
galvenajiem jautājumiem un definīcijām, 
kurās vienprātība panākta nav, jo īpaši 
attiecībā uz MI iespējoto autonomu letālu 
ieroču koncepcijām un raksturlielumiem 
un to funkcijām noteikt un izvēlēties mērķi 
un konfrontēties ar to, kā arī katrā MI 
iespējota ieroča ekspluatācijas 
ekspluatācijas posmā piemērot koncepciju 
par cilvēka atbildību MI iespējoto sistēmu 
lietošanā aizsardzības nolūkā un cilvēka 
un iekārtas mijiedarbības pakāpi, tostarp 
koncepciju par cilvēku kontroli un 
spriestspēju; uzsver vajadzību steidzami 
paātrināt diskusijas, kurās tiek apspriesta 
CCW un, iespējams, diskusijas, kas notiek 
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ekspluatācijas posmā. arī citos forumos, lai nepalaistu garām 
brīdi, kad starptautiskā kopiena varētu 
reglamentēt patlaban militārajā jomā 
notiekošo revolūciju; atgādina par 
Parlamenta 2018. gada 12. septembra 
prasījumu steidzami izstrādāt un pieņemt 
ES kopējo nostāju autonomu letālu ieroču 
sistēmu jautājumā un noteikt 
starptautisku aizliegumu autonomas 
letālas ieroču sistēmas izstrādāt, ražot un 
izmantot, lai varētu veikt uzbrukumus bez 
cilvēku pietiekamas kontroles.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina AP/PV saistībā ar patlaban 
notiekošajām diskusijām par starptautisku 
regulējumu attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču sistēmu, kas būtu jāpieņem valstīm, 
kuras ir Konvencijas par noteiktu parastu 
ieroču lietojuma aizliegumu vai 
ierobežošanu (CCW) dalībvalstis, palīdzēt 
virzīt konstruktīvā gultnē pasaules mēroga 
debates par galvenajiem jautājumiem un 
definīcijām, kurās vienprātība panākta nav, 
jo īpaši attiecībā uz MI iespējoto 
autonomo letālo ieroču koncepcijām un 
īpašībām un to funkcijām noteikt, 
izvēlēties un mijiedarboties ar mērķi, kā 
arī attiecībā uz koncepciju par cilvēka 
atbildību MI iespējotu sistēmu lietošanā 
aizsardzības nolūkā, tostarp koncepciju 
par cilvēku kontroli un spriestspēju katrā 
MI iespējota ieroča ekspluatācijas 
ekspluatācijas posmā.

10. aicina AP/PV saistībā ar patlaban 
notiekošajām diskusijām par starptautisku 
regulējumu attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču sistēmu, kas būtu jāpieņem valstīm, 
kuras ir Konvencijas par noteiktu parastu 
ieroču lietojuma aizliegumu vai 
ierobežošanu (CCW) dalībvalstis, palīdzēt 
virzīt konstruktīvā gultnē pasaules mēroga 
debates par galvenajiem jautājumiem un 
definīcijām, kurās vienprātība panākta nav, 
jo īpaši attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču jomā jaunradošos tehnoloģiju 
koncepcijām un raksturlielumiem, 
ētiskajiem un juridiskajiem cilvēku 
kontroles jautājumiem, jo īpaši attiecībā 
uz tādām svarīgākajām funkcijām kā 
izvēlēties mērķi un konfrontēties ar to, 
katrā MI iespējotā ieroča ekspluatācijas 
ekspluatācijas posmā nodrošināt cilvēka 
atbildību un saukšanu pie atbildības un 
piemērot cilvēka un iekārtas nepieciešamo 
mijiedarbības līmeni, tostarp koncepciju 
par cilvēku kontroli un cilvēku 
spriestspēju, lai vienotos par konkrētiem 
ieteikumiem attiecībā uz normatīvā 
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regulējuma un operatīvā satvara aspektu 
precizēšanu, vērā ņemšanu un izstrādi par 
autonomu letālu ieroču sistēmu jomā 
jaunradušamies tehnoloģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina AP/PV saistībā ar patlaban 
notiekošajām diskusijām par starptautisku 
regulējumu attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču sistēmu, kas būtu jāpieņem valstīm, 
kuras ir Konvencijas par noteiktu parastu 
ieroču lietojuma aizliegumu vai 
ierobežošanu (CCW) dalībvalstis, palīdzēt 
virzīt konstruktīvā gultnē pasaules 
mēroga debates par galvenajiem 
jautājumiem un definīcijām, kurās 
vienprātība panākta nav, jo īpaši attiecībā 
uz MI iespējoto autonomo letālo ieroču 
koncepcijām un īpašībām un to funkcijām 
noteikt, izvēlēties un mijiedarboties ar 
mērķi, kā arī attiecībā uz koncepciju par 
cilvēka atbildību MI iespējotu sistēmu 
lietošanā aizsardzības nolūkā, tostarp 
koncepciju par cilvēku kontroli un 
spriestspēju katrā MI iespējota ieroča 
ekspluatācijas ekspluatācijas posmā.

10. aicina AP/PV saistībā ar patlaban 
notiekošajām diskusijām par starptautisku 
regulējumu attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču sistēmu, kas būtu jāpieņem valstīm, 
kuras ir Konvencijas par noteiktu parastu 
ieroču lietojuma aizliegumu vai 
ierobežošanu (CCW) dalībvalstis atbalstīt 
pilnīgu visu autonomu ieroču sistēmu 
aizliegumu neatkarīgi no automatizācijas 
pakāpies, kāda ir noteikta CCW vai nesen 
izstrādātajā konvencijā par šo ieroču 
aizliegumu; turklāt prasa izbeigt jebkādus 
pētījumus par ieroču sistēmu pakāpenisku 
automatizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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10. aicina AP/PV saistībā ar patlaban 
notiekošajām diskusijām par starptautisku 
regulējumu attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču sistēmu, kas būtu jāpieņem valstīm, 
kuras ir Konvencijas par noteiktu parastu 
ieroču lietojuma aizliegumu vai 
ierobežošanu (CCW) dalībvalstis, palīdzēt 
virzīt konstruktīvā gultnē pasaules mēroga 
debates par galvenajiem jautājumiem un 
definīcijām, kurās vienprātība panākta nav, 
jo īpaši attiecībā uz MI iespējoto 
autonomo letālo ieroču koncepcijām un 
īpašībām un to funkcijām noteikt, 
izvēlēties un mijiedarboties ar mērķi, kā arī 
attiecībā uz koncepciju par cilvēka 
atbildību MI iespējotu sistēmu lietošanā 
aizsardzības nolūkā, tostarp koncepciju par 
cilvēku kontroli un spriestspēju katrā MI 
iespējota ieroča ekspluatācijas 
ekspluatācijas posmā.

10. aicina AP/PV saistībā ar patlaban 
notiekošajām diskusijām par starptautisku 
regulējumu attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču sistēmu, kas būtu jāpieņem valstīm, 
kuras ir Konvencijas par noteiktu parastu 
ieroču lietojuma aizliegumu vai 
ierobežošanu (CCW) dalībvalstis, palīdzēt 
virzīt konstruktīvā gultnē pasaules mēroga 
debates par galvenajiem jautājumiem un 
definīcijām, kurās vienprātība panākta nav 
(tāpēc, ka atsevišķas valstis tam 
pretdarbojas, sevišķi Amerikas Savienotās 
Valstis un Krievija), jo īpaši attiecībā uz 
MI iespējoto autonomu letālu ieroču 
koncepcijām un īpašībām un to funkcijām 
noteikt, izvēlēties un mijiedarboties ar 
mērķi, kā arī katrā MI iespējota ieroča 
ekspluatācijas ekspluatācijas posmā 
piemērot koncepciju par cilvēka atbildību 
MI iespējotu sistēmu lietošanā aizsardzības 
nolūkā un cilvēka un iekārtas 
mijiedarbības līmeni, tostarp koncepciju 
par cilvēku kontroli un spriestspēju.

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina AP/PV saistībā ar patlaban 
notiekošajām diskusijām par starptautisku 
regulējumu attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču sistēmu, kas būtu jāpieņem valstīm, 
kuras ir Konvencijas par noteiktu parastu 
ieroču lietojuma aizliegumu vai 
ierobežošanu (CCW) dalībvalstis, palīdzēt 
virzīt konstruktīvā gultnē pasaules mēroga 
debates par galvenajiem jautājumiem un 
definīcijām, kurās vienprātība panākta nav, 
jo īpaši attiecībā uz MI iespējoto 
autonomo letālo ieroču koncepcijām un 
īpašībām un to funkcijām noteikt, 

10. aicina AP/PV saistībā ar patlaban 
notiekošajām diskusijām par starptautisku 
regulējumu attiecībā uz autonomu letālu 
ieroču sistēmu, kas būtu jāpieņem valstīm, 
kuras ir Konvencijas par noteiktu parastu 
ieroču lietojuma aizliegumu vai 
ierobežošanu (CCW) dalībvalstis, arī 
turpmāk būt ieinteresētiem un palīdzēt 
virzīt konstruktīvā gultnē pasaules mēroga 
debates par galvenajiem jautājumiem un 
definīcijām, kurās vienprātība panākta nav, 
jo īpaši attiecībā uz MI iespējoto 
autonomu letālu ieroču koncepcijām un 
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izvēlēties un mijiedarboties ar mērķi, kā arī 
attiecībā uz koncepciju par cilvēka 
atbildību MI iespējotu sistēmu lietošanā 
aizsardzības nolūkā, tostarp koncepciju par 
cilvēku kontroli un spriestspēju katrā MI 
iespējota ieroča ekspluatācijas 
ekspluatācijas posmā.

īpašībām un to funkcijām noteikt, 
izvēlēties un mijiedarboties ar mērķi, kā arī 
katrā MI iespējota ieroča ekspluatācijas 
ekspluatācijas posmā piemērot koncepciju 
par cilvēka atbildību MI iespējotu sistēmu 
lietošanā aizsardzības nolūkā un cilvēka 
un iekārtas mijiedarbības līmeni, tostarp 
koncepciju par cilvēku kontroli un 
spriestspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a 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 jāmazina; 
prasa palielināt ieguldījumus Eiropas 
aizsardzības MI un svarīgajā tās pamatā 
esošajā infrastruktūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a atzīst, ka mūsdienu bruņošanās 
sacensība, kurā piedalās lielākās 
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militārās nācijvalstis un kura izpaužas kā 
autonomu letālu ieroču sistēmu izstrāde, 
notiek tik strauji, ka tā apsteidz kopēju 
noteikumu un tiesisku 
regulējumu sagatavošanu un efektīvu 
vispārēju piemērošanu un piemērošanas 
kontroli, jo šo sistēmu izstrāde un 
izmantošana 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;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Markéta Gregorová

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b aicina visus ANO Drošības 
padomes locekļus bruņotu un pilnīgi 
autonomu dronu eskadriļas kvalificēt kā 
masu iznīcināšanas ieročus (WMD), 
ņemot vērā to iespējamā kaitējuma pakāpi 
un tiem raksturīgo nespēju pilnībā nošķirt 
militāros mērķus no civilajiem; uzskata, 
ka visu tagadējo un nākotnes MI iespējoto 
WMD uzbrukuma tehnoloģiju 
neizplatīšanas efektīva kontrole ir 
neatsverama no globālās drošības 
viedokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

10.b uzsver, ka Eiropas Savienībai kā 
globālam rīcībspēkam ir jāturpina darbs 
pie savu tādu ētikas un tehnisko standartu 
starptautiskas pieņemšanas, ar kuriem 
reglamentē MI darbinātās militārās 
sistēmas; uzskata, ka 
Savienībai starptautiskos forumos ir 
jāveido MI diplomātijas attiecības ar 
līdzīgi domājošiem partneriem, piemēram, 
G7, G20 un ESAO;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.c prasa paplašināt sadarbību NATO 
aliansē, lai izstrādātu kopīgus MI 
darbināto militāro sistēmu standartus un 
sadarbspēju; uzsver, ka 
transatlantiskajām attiecībām ir izšķiroša 
nozīme kopīgu vērtību aizsardzībā un 
nākotnes un jaunu apdraudējumu 
novēršanā;

Or. en


