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Poprawka 1
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich opiera się na 
zasadach Karty Narodów Zjednoczonych 
oraz na wspólnym rozumieniu 
uniwersalnych wartości, takich jak 
nienaruszalne i niezbywalne prawa 
człowieka, wolność, demokracja, równość i 
państwo prawa; podkreśla, że we 
wszystkich działaniach związanych z 
obronnością w ramach Unii Europejskiej 
należy przestrzegać tych uniwersalnych 
wartości, jednocześnie wspierając pokój, 
bezpieczeństwo oraz postęp w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla, że w polityce 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich – w ramach 
ograniczeń związanych z zobowiązaniami 
wynikającymi z postanowień Traktatu 
Północnoatlantyckiego i ich operacyjnego 
wdrażania przez Stany Zjednoczone – 
dokłada się starań, by przestrzegać zasad 
Karty Narodów Zjednoczonych oraz 
wspólnego rozumienia uniwersalnych 
wartości, takich jak nienaruszalne i 
niezbywalne prawa człowieka, wolność, 
demokracja, równość i państwo prawa; 
podkreśla, że w działaniach związanych z 
obronnością w ramach Unii Europejskiej 
należy przestrzegać tych uniwersalnych 
wartości, jednocześnie wspierając pokój, 
bezpieczeństwo oraz postęp w Europie i na 
świecie;

Or. fr

Poprawka 2
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich opiera się na 
zasadach Karty Narodów Zjednoczonych 
oraz na wspólnym rozumieniu 
uniwersalnych wartości, takich jak 
nienaruszalne i niezbywalne prawa 
człowieka, wolność, demokracja, równość i 

1. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich opiera się na 
zasadach Karty Narodów Zjednoczonych i 
prawa międzynarodowego, na zasadach 
poszanowania praw człowieka i godności 
ludzkiej oraz na wspólnym rozumieniu 
uniwersalnych wartości, takich jak 
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państwo prawa; podkreśla, że we 
wszystkich działaniach związanych z 
obronnością w ramach Unii Europejskiej 
należy przestrzegać tych uniwersalnych 
wartości, jednocześnie wspierając pokój, 
bezpieczeństwo oraz postęp w Europie i na 
świecie;

nienaruszalne i niezbywalne prawa 
człowieka, wolność, demokracja, równość i 
państwo prawa; podkreśla, że we 
wszystkich działaniach związanych z 
obronnością w ramach Unii Europejskiej 
należy przestrzegać tych uniwersalnych 
wartości, jednocześnie wspierając pokój, 
bezpieczeństwo oraz postęp w Europie i na 
świecie;

Or. en

Poprawka 3
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich opiera się na 
zasadach Karty Narodów Zjednoczonych 
oraz na wspólnym rozumieniu 
uniwersalnych wartości, takich jak 
nienaruszalne i niezbywalne prawa 
człowieka, wolność, demokracja, równość i 
państwo prawa; podkreśla, że we 
wszystkich działaniach związanych z 
obronnością w ramach Unii Europejskiej 
należy przestrzegać tych uniwersalnych 
wartości, jednocześnie wspierając pokój, 
bezpieczeństwo oraz postęp w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich opiera się na 
zasadach Karty Narodów Zjednoczonych, 
zakazie użycia siły przez państwa we 
wzajemnych stosunkach oraz na 
wspólnym rozumieniu uniwersalnych 
wartości, takich jak nienaruszalne i 
niezbywalne prawa człowieka, wolność, 
demokracja, równość i państwo prawa; 
podkreśla, że we wszystkich działaniach 
związanych z obronnością w ramach Unii 
Europejskiej należy przestrzegać tych 
uniwersalnych wartości, jednocześnie 
wspierając pokój, bezpieczeństwo oraz 
postęp w Europie i na świecie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich opiera się na 
zasadach Karty Narodów Zjednoczonych 
oraz na wspólnym rozumieniu 
uniwersalnych wartości, takich jak 
nienaruszalne i niezbywalne prawa 
człowieka, wolność, demokracja, równość i 
państwo prawa; podkreśla, że we 
wszystkich działaniach związanych z 
obronnością w ramach Unii Europejskiej 
należy przestrzegać tych uniwersalnych 
wartości, jednocześnie wspierając pokój, 
bezpieczeństwo oraz postęp w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich opiera się na 
zasadach zapisanych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
zasadach Karty Narodów Zjednoczonych 
oraz na wspólnym rozumieniu 
uniwersalnych wartości, takich jak 
nienaruszalne i niezbywalne prawa 
człowieka, wolność, demokracja, równość i 
państwo prawa; podkreśla, że we 
wszystkich działaniach związanych z 
obronnością w ramach Unii Europejskiej 
należy przestrzegać tych uniwersalnych 
wartości, jednocześnie wspierając pokój, 
bezpieczeństwo oraz postęp w Europie i na 
świecie;

Or. en

Poprawka 5
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich opiera się na 
zasadach Karty Narodów Zjednoczonych 
oraz na wspólnym rozumieniu 
uniwersalnych wartości, takich jak 
nienaruszalne i niezbywalne prawa 
człowieka, wolność, demokracja, równość i 
państwo prawa; podkreśla, że we 
wszystkich działaniach związanych z 
obronnością w ramach Unii Europejskiej 
należy przestrzegać tych uniwersalnych 
wartości, jednocześnie wspierając pokój, 
bezpieczeństwo oraz postęp w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich opiera się na 
zasadach Karty Narodów Zjednoczonych 
oraz na wspólnym rozumieniu 
uniwersalnych wartości, takich jak 
nienaruszalne i niezbywalne prawa 
człowieka, godność ludzka, wolność, 
demokracja, równość i państwo prawa; 
podkreśla, że we wszystkich działaniach 
związanych z obronnością w ramach Unii 
Europejskiej należy przestrzegać tych 
uniwersalnych wartości, jednocześnie 
wspierając pokój, bezpieczeństwo oraz 
postęp w Europie i na świecie;



PE652.560v01-00 6/43 AM\1206408PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 6
Andreas Schieder

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich opiera się na 
zasadach Karty Narodów Zjednoczonych 
oraz na wspólnym rozumieniu 
uniwersalnych wartości, takich jak 
nienaruszalne i niezbywalne prawa 
człowieka, wolność, demokracja, równość i 
państwo prawa; podkreśla, że we 
wszystkich działaniach związanych z 
obronnością w ramach Unii Europejskiej 
należy przestrzegać tych uniwersalnych 
wartości, jednocześnie wspierając pokój, 
bezpieczeństwo oraz postęp w Europie i na 
świecie;

1. podkreśla, że polityka 
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej 
i jej państw członkowskich opiera się na 
zasadach Karty Narodów Zjednoczonych 
oraz na wspólnym rozumieniu 
uniwersalnych wartości, takich jak 
nienaruszalne i niezbywalne prawa 
człowieka, wolność, demokracja, równość i 
państwo prawa; podkreśla, że we 
wszystkich działaniach związanych z 
obronnością w ramach Unii Europejskiej 
należy przestrzegać tych uniwersalnych 
wartości, jednocześnie wspierając pokój, 
stabilność, bezpieczeństwo oraz postęp w 
Europie i na świecie;

Or. en

Poprawka 7
Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa ONZ i szerszą społeczność 
międzynarodową do podjęcia wszelkich 
niezbędnych starań w celu zapewnienia, by 
stosowanie sztucznej inteligencji (AI) w 
sprawach wojskowych oraz 
wykorzystywanie systemów opartych na 
AI przez wojsko nie wykraczało poza 
ściśle określone granice ustalone przez 
prawo międzynarodowe i międzynarodowe 

2. wzywa ONZ i szerszą społeczność 
międzynarodową do podjęcia wszelkich 
niezbędnych starań w celu zapewnienia, by 
stosowanie sztucznej inteligencji (AI) w 
sprawach wojskowych oraz 
wykorzystywanie systemów opartych na 
AI przez wojsko nie wykraczało poza 
ściśle określone granice ustalone przez 
prawo międzynarodowe i międzynarodowe 
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prawo humanitarne (MPH); prawo humanitarne (MPH); dostrzega, że 
głównym gwarantem bezpieczeństwa 
euroatlantyckiego jest NATO oraz że 
należy osiągnąć międzynarodowe 
porozumienie w sprawie regulacji 
dotyczących AI w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, Radą 
Północnoatlantycką oraz partnerami o 
podobnym nastawieniu, takimi jak USA, 
Zjednoczone Królestwo, Kanada czy 
Japonia;

Or. en

Poprawka 8
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa ONZ i szerszą społeczność 
międzynarodową do podjęcia wszelkich 
niezbędnych starań w celu zapewnienia, by 
stosowanie sztucznej inteligencji (AI) w 
sprawach wojskowych oraz 
wykorzystywanie systemów opartych na 
AI przez wojsko nie wykraczało poza 
ściśle określone granice ustalone przez 
prawo międzynarodowe i międzynarodowe 
prawo humanitarne (MPH);

2. wzywa ONZ i szerszą społeczność 
międzynarodową do podjęcia wszelkich 
niezbędnych starań regulacyjnych w celu 
zapewnienia, by stosowanie sztucznej 
inteligencji (AI) w sprawach wojskowych i 
w cywilnych służbach egzekwowania 
prawa, takich jak policja i siły kontroli 
granic, oraz wykorzystywanie systemów 
opartych na AI przez wojsko nie 
wykraczało poza ściśle określone granice 
ustalone przez prawo międzynarodowe, w 
tym międzynarodowe prawo humanitarne 
(MPH) i prawo dotyczące praw człowieka;

Or. en

Poprawka 9
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wzywa ONZ i szerszą społeczność 
międzynarodową do podjęcia wszelkich 
niezbędnych starań w celu zapewnienia, by 
stosowanie sztucznej inteligencji (AI) w 
sprawach wojskowych oraz 
wykorzystywanie systemów opartych na 
AI przez wojsko nie wykraczało poza 
ściśle określone granice ustalone przez 
prawo międzynarodowe i międzynarodowe 
prawo humanitarne (MPH);

2. wzywa ONZ i szerszą społeczność 
międzynarodową do podjęcia wszelkich 
niezbędnych starań w celu zapewnienia, by 
stosowanie sztucznej inteligencji (AI) w 
sprawach wojskowych oraz badania, 
rozwój i wykorzystywanie systemów 
opartych na AI przez wojsko nie 
wykraczało poza ściśle określone granice 
ustalone przez prawo międzynarodowe i 
międzynarodowe prawo humanitarne 
(MPH);

Or. en

Poprawka 10
Andreas Schieder

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa ONZ i szerszą społeczność 
międzynarodową do podjęcia wszelkich 
niezbędnych starań w celu zapewnienia, by 
stosowanie sztucznej inteligencji (AI) w 
sprawach wojskowych oraz 
wykorzystywanie systemów opartych na 
AI przez wojsko nie wykraczało poza 
ściśle określone granice ustalone przez 
prawo międzynarodowe i międzynarodowe 
prawo humanitarne (MPH);

2. wzywa ONZ i szerszą społeczność 
międzynarodową do podjęcia wszelkich 
niezbędnych starań w celu zapewnienia, by 
rozwój i stosowanie sztucznej inteligencji 
(AI) w sprawach wojskowych oraz 
wykorzystywanie systemów opartych na 
AI przez wojsko nie wykraczało poza 
ściśle określone granice ustalone przez 
prawo międzynarodowe i międzynarodowe 
prawo humanitarne (MPH);

Or. en

Poprawka 11
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. wzywa ONZ i szerszą społeczność 
międzynarodową do podjęcia wszelkich 
niezbędnych starań w celu zapewnienia, by 
stosowanie sztucznej inteligencji (AI) w 
sprawach wojskowych oraz 
wykorzystywanie systemów opartych na 
AI przez wojsko nie wykraczało poza ściśle 
określone granice ustalone przez prawo 
międzynarodowe i międzynarodowe prawo 
humanitarne (MPH);

2. wzywa ONZ i szerszą społeczność 
międzynarodową do podjęcia wszelkich 
niezbędnych starań w celu zakazania 
stosowania sztucznej inteligencji (AI) w 
sprawach wojskowych oraz apeluje, by 
wykorzystywanie systemów opartych na 
AI nie wykraczało poza ściśle określone 
granice ustalone przez prawo 
międzynarodowe i międzynarodowe prawo 
humanitarne (MPH);

Or. en

Poprawka 12
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że Parlament 
Europejski już dwukrotnie (w 2014 r. i 
2018 r.) apelował o zakaz stosowania 
autonomicznych (śmiercionośnych) 
systemów uzbrojenia;

Or. en

Poprawka 13
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa w szczególności, że systemy 
oparte na AI muszą być zgodne z zasadami 
klauzuli Martensa i nigdy nie mogą 
naruszać nakazów sumienia społecznego i 
humanitaryzmu ani uzyskać przyzwolenia 
na ich naruszanie; uważa, że jest to 
ostateczny sprawdzian dopuszczalności 
systemu opartego na AI w działaniach 

3. uważa w szczególności, że systemy 
oparte na AI muszą być zgodne z zasadami 
klauzuli Martensa i nigdy nie mogą 
naruszać nakazów sumienia społecznego i 
humanitaryzmu ani uzyskać przyzwolenia 
na ich naruszanie; uważa, że jest to 
ostateczny sprawdzian dopuszczalności 
systemu opartego na AI w działaniach 
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wojennych; wzywa środowisko naukowe 
zajmujące się badaniami nad AI do 
włączenia tej zasady do wszystkich 
systemów opartych na AI, które mają być 
wykorzystywane w działaniach wojennych; 
uważa, że żaden organ nie może wydać 
odstępstwa od tych zasad ani certyfikacji 
systemu opartego na AI;

wojennych; wzywa środowisko naukowe 
zajmujące się badaniami nad AI do 
włączenia tej zasady do wszystkich 
systemów opartych na AI, które mają być 
wykorzystywane w działaniach wojennych; 
uważa, że żaden organ nie może wydać 
odstępstwa od tych zasad ani certyfikacji 
systemu opartego na AI; wzywa w związku 
z tym Rosję i Stany Zjednoczone, które są 
czołowymi twórcami systemów 
śmiercionośnej broni autonomicznej, by 
zaprzestały wszelkiego projektowania, 
tworzenia prototypów i produkowania 
takich systemów;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa w szczególności, że systemy 
oparte na AI muszą być zgodne z 
zasadami klauzuli Martensa i nigdy nie 
mogą naruszać nakazów sumienia 
społecznego i humanitaryzmu ani uzyskać 
przyzwolenia na ich naruszanie; uważa, że 
jest to ostateczny sprawdzian 
dopuszczalności systemu opartego na AI w 
działaniach wojennych; wzywa środowisko 
naukowe zajmujące się badaniami nad AI 
do włączenia tej zasady do wszystkich 
systemów opartych na AI, które mają być 
wykorzystywane w działaniach wojennych; 
uważa, że żaden organ nie może wydać 
odstępstwa od tych zasad ani certyfikacji 
systemu opartego na AI;

3. uważa w szczególności, że rozwój i 
zastosowanie systemów opartych na AI w 
konfliktach zbrojnych muszą być zgodne z 
klauzulą Martensa i nigdy nie mogą 
naruszać nakazów sumienia społecznego i 
humanitaryzmu ani uzyskać przyzwolenia 
na ich naruszanie; uważa, że możliwość ich 
zastosowania zgodnie z międzynarodowym 
prawem humanitarnym stanowi 
minimalny standard dopuszczalności 
systemu opartego na AI w działaniach 
wojennych; wzywa środowisko naukowe 
zajmujące się badaniami nad AI do 
włączenia tej zasady do wszystkich 
systemów opartych na AI, które mają być 
wykorzystywane w działaniach wojennych; 
uważa, że żaden organ nie może wydać 
odstępstwa od tych zasad ani certyfikacji 
systemu opartego na AI naruszającego te 
zasady;
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Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa w szczególności, że systemy 
oparte na AI muszą być zgodne z zasadami 
klauzuli Martensa i nigdy nie mogą 
naruszać nakazów sumienia społecznego i 
humanitaryzmu ani uzyskać przyzwolenia 
na ich naruszanie; uważa, że jest to 
ostateczny sprawdzian dopuszczalności 
systemu opartego na AI w działaniach 
wojennych; wzywa środowisko naukowe 
zajmujące się badaniami nad AI do 
włączenia tej zasady do wszystkich 
systemów opartych na AI, które mają być 
wykorzystywane w działaniach wojennych; 
uważa, że żaden organ nie może wydać 
odstępstwa od tych zasad ani certyfikacji 
systemu opartego na AI;

3. uważa w szczególności, że 
wykorzystanie systemów opartych na AI w 
konfliktach zbrojnych musi, w oparciu o 
klauzulę Martensa, być zgodne z ogólnymi 
zasadami MPH i nigdy nie może naruszać 
nakazów sumienia społecznego i 
humanitaryzmu ani uzyskać przyzwolenia 
na ich naruszanie; uważa, że klauzula ta 
powinna stanowić podstawę 
dopuszczalności systemu opartego na AI w 
działaniach wojennych; wzywa środowisko 
naukowe zajmujące się badaniami nad AI 
do włączenia tej zasady do wszystkich 
systemów opartych na AI, które mają być 
wykorzystywane w działaniach wojennych; 
uważa, że żaden organ nie może wydać 
odstępstwa od tych zasad ani certyfikacji 
systemu opartego na AI;

Or. en

Poprawka 16
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa w szczególności, że systemy 
oparte na AI muszą być zgodne z zasadami 
klauzuli Martensa i nigdy nie mogą 
naruszać nakazów sumienia społecznego i 
humanitaryzmu ani uzyskać przyzwolenia 

3. uważa w szczególności, że systemy 
oparte na AI muszą być projektowane w 
sposób zgodny z zasadami klauzuli 
Martensa i nigdy nie mogą naruszać 
nakazów sumienia społecznego i 
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na ich naruszanie; uważa, że jest to 
ostateczny sprawdzian dopuszczalności 
systemu opartego na AI w działaniach 
wojennych; wzywa środowisko naukowe 
zajmujące się badaniami nad AI do 
włączenia tej zasady do wszystkich 
systemów opartych na AI, które mają być 
wykorzystywane w działaniach wojennych; 
uważa, że żaden organ nie może wydać 
odstępstwa od tych zasad ani certyfikacji 
systemu opartego na AI;

humanitaryzmu ani uzyskać przyzwolenia 
na ich naruszanie; uważa, że jest to 
ostateczny sprawdzian dopuszczalności 
systemu opartego na AI w działaniach 
wojennych; wzywa środowisko naukowe 
zajmujące się badaniami nad AI do 
włączenia tej zasady do wszystkich 
systemów opartych na AI, które mają być 
wykorzystywane w działaniach wojennych; 
uważa, że żaden organ nie może wydać 
odstępstwa od tych zasad ani certyfikacji 
systemu opartego na AI;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby 
nawoływał do przyjęcia 
międzynarodowych ram regulacyjnych 
dotyczących AI, które będą określać 
wspólne normy dla głównych mocarstw, 
będą opierać się na wartościach 
demokratycznych i zostaną odpowiednio 
opracowane w celu zapobiegania 
wykorzystaniu AI do szpiegostwa, nadzoru 
masowego, ukierunkowanego i 
politycznego, dezinformacji oraz 
manipulacji danymi, a także 
cybernetycznego wyścigu zbrojeń;

Or. en

Poprawka 18
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder



AM\1206408PL.docx 13/43 PE652.560v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie grupy ekspertów rządowych 
ONZ ds. promocji odpowiedzialnego 
zachowania państw w cyberprzestrzeni w 
kontekście bezpieczeństwa 
międzynarodowego oraz wzywa UE do 
pełnego uczestnictwa w pracach tej grupy;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby 
utorował drogę dla globalnych negocjacji 
dotyczących wprowadzenia systemu 
kontroli zbrojeń opartych na AI oraz 
aktualizacji wszystkich istniejących 
instrumentów traktatowych poświęconych 
kontroli zbrojeń, rozbrojeniu i 
nierozprzestrzenianiu, tak aby uwzględnić 
systemy oparte na AI w działaniach 
wojennych; domaga się, aby stanowisko 
Komisji w sprawie wywozu broni w pełni 
uwzględniało i obejmowało systemy 
uzbrojenia oparte na AI;

Or. en

Poprawka 20
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder
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Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. potwierdza poparcie dla prac 
grupy ekspertów rządowych ONZ ds. 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia, która stanowi 
istotne forum międzynarodowe 
umożliwiające prowadzenie dyskusji i 
negocjacji na temat wyzwań prawnych 
wynikających z autonomicznych systemów 
uzbrojenia; zachęca ONZ do wspierania 
dialogu między państwami członkowskimi, 
badaczami, pracownikami naukowymi, 
podmiotami społeczeństwa obywatelskiego 
działającymi w dziedzinie pomocy 
humanitarnej i sektorem prywatnym, tak 
aby stworzyć integracyjne procesy 
kształtowania polityki w odniesieniu do 
nowych przepisów międzynarodowych w 
celu zapobiegania rozwojowi, stosowaniu i 
rozprzestrzenianiu autonomicznych 
śmiercionośnych systemów uzbrojenia; 
domaga się przyspieszenia wszystkich 
podejmowanych obecnie wielostronnych 
wysiłków, aby rozwój technologiczny i 
nowe metody prowadzenia działań 
wojennych nie prześcignęły rozwoju ram 
normatywnych i regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 21
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
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międzynarodowego i pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki;

międzynarodowego i pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki; podkreśla, że decyzja o 
podejmowaniu działań z wykorzystaniem 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia musi być zawsze 
podejmowana przez operatorów będących 
ludźmi, na podstawie koniecznej oceny 
sytuacji, zgodnie z zasadami 
proporcjonalności i konieczności;

Or. en

Poprawka 22
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
międzynarodowego i pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki;

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
międzynarodowego i pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki oraz że taka 
odpowiedzialność musi zawsze spoczywać 
na człowieku; stwierdza, że żaden system 
oparty na AI, wojskowy lub inny, nie 
powinien w żadnych okolicznościach 
automatycznie decydować o pozbawieniu 
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człowieka życia;

Or. en

Poprawka 23
Andreas Schieder

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
międzynarodowego i pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki;

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
międzynarodowego i pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki; przypomina, że systemy 
oparte na AI muszą opierać się na 
nadzorze ze strony człowieka i nie 
powinny wymykać się spod kontroli ludzi; 
podkreśla, że maszyny wykorzystujące AI 
nie mogą w żadnych okolicznościach 
zastępować decyzji podejmowanych przez 
człowieka;

Or. en

Poprawka 24
Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że stosując systemy 4. podkreśla, że stosując systemy 
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oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
międzynarodowego i pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki;

oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
międzynarodowego i pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki, w związku z czym należy 
utrzymać nadzór ze strony człowieka 
podczas stosowania systemów opartych na 
AI w walce;

Or. en

Poprawka 25
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
międzynarodowego i pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki;

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
międzynarodowego i muszą pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki;

Or. en

Poprawka 26
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Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
międzynarodowego i pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki;

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI państwa, strony konfliktu i 
osoby fizyczne muszą zawsze przestrzegać 
zobowiązań wynikających z 
obowiązującego prawa międzynarodowego 
i pozostawać odpowiedzialne za działania 
wynikające z użytkowania takich 
systemów; przypomina, że maszyny 
wykorzystujące AI w żadnym wypadku nie 
mogą ponosić odpowiedzialności za 
zamierzone, niezamierzone lub 
niepożądane działania powodowane przez 
systemy oparte na AI;

Or. en

Poprawka 27
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań 
wynikających z obowiązującego prawa 
międzynarodowego i pozostawać 
odpowiedzialne za działania wynikające z 
użytkowania takich systemów; 
przypomina, że maszyny wykorzystujące 
AI w żadnym wypadku nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki;

4. podkreśla, że stosując systemy 
oparte na AI w działaniach wojennych 
państwa, strony konfliktu i osoby fizyczne 
muszą zawsze przestrzegać zobowiązań i 
odpowiedzialności wynikających z 
obowiązującego prawa międzynarodowego 
i pozostawać odpowiedzialne za działania 
wynikające z użytkowania takich 
systemów; przypomina, że ludzie nadal 
ponoszą odpowiedzialność za zamierzone, 
niezamierzone lub niepożądane działania 
powodowane przez systemy oparte na AI 
na polu walki;
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Or. en

Poprawka 28
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że podczas 
projektowania, opracowywania, testowania 
i wdrażania systemu opartego na AI 
konieczne jest należyte uwzględnienie 
potencjalnego ryzyka w odniesieniu do 
ofiar cywilnych i obrażeń, przypadkowej 
utraty życia oraz szkód w infrastrukturze 
cywilnej, ale także ryzyka związanego z 
niezamierzonym zaangażowaniem, 
manipulacją, rozprzestrzenianiem, 
cyberatakami lub ingerowaniem i 
nabywaniem przez grupy terrorystyczne;

5. podkreśla, że podczas 
projektowania, opracowywania, testowania 
i wdrażania systemu opartego na AI 
konieczne jest należyte uwzględnienie 
potencjalnego ryzyka w odniesieniu w 
szczególności do ofiar cywilnych i 
obrażeń, przypadkowej utraty życia oraz 
szkód w infrastrukturze cywilnej, ale także 
ryzyka związanego z niezamierzonym 
zaangażowaniem, manipulacją, 
rozprzestrzenianiem, cyberatakami lub 
ingerowaniem i nabywaniem przez grupy 
terrorystyczne, a także z destabilizującym 
wpływem prowadzącym do eskalacji 
konfliktu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że podczas 
projektowania, opracowywania, testowania 
i wdrażania systemu opartego na AI 
konieczne jest należyte uwzględnienie 
potencjalnego ryzyka w odniesieniu do 
ofiar cywilnych i obrażeń, przypadkowej 
utraty życia oraz szkód w infrastrukturze 
cywilnej, ale także ryzyka związanego z 

5. podkreśla, że podczas 
projektowania, opracowywania, testowania 
i wdrażania systemu opartego na AI 
konieczne jest należyte uwzględnienie 
potencjalnego ryzyka w odniesieniu do 
przypadkowych ofiar cywilnych i obrażeń, 
utraty życia oraz szkód w infrastrukturze 
cywilnej, ale także ryzyka związanego z 
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niezamierzonym zaangażowaniem, 
manipulacją, rozprzestrzenianiem, 
cyberatakami lub ingerowaniem i 
nabywaniem przez grupy terrorystyczne;

niezamierzonym zaangażowaniem, 
manipulacją, rozprzestrzenianiem, 
cyberatakami lub ingerowaniem i 
nabywaniem przez zorganizowane grupy 
przestępcze i grupy terrorystyczne;

Or. en

Poprawka 30
Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a.  podkreśla, że nie wszyscy 
członkowie społeczności międzynarodowej 
będą stosować się do opracowanego przez 
Unię podejścia regulacyjnego, które jest 
ukierunkowane na człowieka, oraz że 
państwa autorytarne opracują własne 
ramy, których celem będzie zdobycie, 
kosztem państw członkowskich, korzyści i 
przewagi militarnej w dziedzinie AI; 

Or. en

Poprawka 31
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że należy przyjąć 
jasne przepisy i wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony na potrzeby 
systemów opartych na AI w dziedzinie 
obronności oraz prowadzić regularne testy 
i weryfikacje w całym cyklu życia;

Or. en
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Poprawka 32
Andreas Schieder

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że zastosowania AI we 
wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony 
muszą być we wszystkich przypadkach 
określane jako zastosowania wysokiego 
ryzyka ze względu na skutki 
podejmowanych decyzji;

Or. en

Poprawka 33
Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie do 
śledzenia i oceny rozwoju technologii AI – 
w szczególności wojskowych i w zakresie 
nadzoru – w państwach autorytarnych, 
które nie stosują się do regulacji 
propagowanych przez UE, aby uniknąć 
scenariusza, w którym naszym 
społeczeństwom, wojskom i instytucjom 
będzie grozić wojna hybrydowa;

Or. en

Poprawka 34
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę istnienia 
solidnych systemów testowania i oceny 
opartych na normach, aby dopilnować, by 
podczas całego cyklu życia systemów 
opartych na AI w dziedzinie wojskowej, w 
szczególności w fazach interakcji 
człowiek-maszyna, uczenia się maszyn 
oraz dostosowywania i przystosowywania 
się do nowych okoliczności, systemy te nie 
wykraczały poza przewidziane limity i 
były zawsze zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa międzynarodowego;

6. podkreśla potrzebę istnienia 
solidnych systemów testowania i oceny 
opartych na normach, aby dopilnować, by 
podczas całego cyklu życia systemów 
opartych na AI w dziedzinie wojskowej, w 
szczególności w fazach interakcji 
człowiek-maszyna, uczenia się maszyn 
oraz dostosowywania i przystosowywania 
się do nowych okoliczności, systemy te nie 
wykraczały poza przewidziane limity i 
były zawsze zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa międzynarodowego; 
uważa, że w przypadku przekroczenia tych 
limitów w teatrze działań należy 
pociągnąć do odpowiedzialności – w tym 
postawić przed Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym (MTK) – władze 
cywilne lub wojskowe, które zastosowały 
systemy oparte na sztucznej inteligencji;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę istnienia 
solidnych systemów testowania i oceny 
opartych na normach, aby dopilnować, by 
podczas całego cyklu życia systemów 
opartych na AI w dziedzinie wojskowej, w 
szczególności w fazach interakcji 
człowiek-maszyna, uczenia się maszyn 
oraz dostosowywania i przystosowywania 
się do nowych okoliczności, systemy te nie 
wykraczały poza przewidziane limity i były 
zawsze zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa międzynarodowego;

6. podkreśla potrzebę istnienia 
solidnych systemów testowania, oceny, 
certyfikacji i monitorowania opartych na 
demokratycznych normach, aby 
dopilnować, by podczas całego cyklu życia 
systemów opartych na AI w dziedzinie 
wojskowej, w szczególności w fazach 
interakcji człowiek-maszyna, uczenia się 
maszyn oraz dostosowywania i 
przystosowywania się do nowych 
okoliczności, systemy te i ich 
oddziaływanie nie wykraczały poza 
przewidziane limity i by użytkownicy 
zawsze mogli zachować zgodność z 
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obowiązującymi przepisami prawa 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 36
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę istnienia 
solidnych systemów testowania i oceny 
opartych na normach, aby dopilnować, by 
podczas całego cyklu życia systemów 
opartych na AI w dziedzinie wojskowej, w 
szczególności w fazach interakcji 
człowiek-maszyna, uczenia się maszyn 
oraz dostosowywania i przystosowywania 
się do nowych okoliczności, systemy te nie 
wykraczały poza przewidziane limity i 
były zawsze zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa międzynarodowego;

6. podkreśla potrzebę istnienia 
solidnych systemów testowania i oceny 
opartych na jasnych normach prawnych, 
aby dopilnować, by podczas całego cyklu 
życia systemów opartych na AI w 
dziedzinie wojskowej, w szczególności w 
fazach interakcji człowiek-maszyna, 
uczenia się maszyn oraz dostosowywania i 
przystosowywania się do nowych 
okoliczności, systemy te nie wykraczały 
poza przewidziane limity i były zawsze 
możliwe do zastosowania w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa 
międzynarodowego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę istnienia 
solidnych systemów testowania i oceny 
opartych na normach, aby dopilnować, by 
podczas całego cyklu życia systemów 
opartych na AI w dziedzinie wojskowej, w 
szczególności w fazach interakcji 

6. podkreśla potrzebę istnienia 
solidnych systemów testowania i oceny 
opartych na normach, aby dopilnować, by 
podczas całego cyklu życia systemów 
opartych na AI w dziedzinie wojskowej, w 
szczególności w fazach interakcji 
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człowiek-maszyna, uczenia się maszyn 
oraz dostosowywania i przystosowywania 
się do nowych okoliczności, systemy te nie 
wykraczały poza przewidziane limity i były 
zawsze zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa międzynarodowego;

człowiek-maszyna, uczenia się maszyn 
oraz dostosowywania i przystosowywania 
się do nowych okoliczności, systemy te nie 
wykraczały poza przewidziane limity i 
musiały być zawsze stosowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa 
międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 38
Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie, by 
odgrywały rolę podmiotu decyzyjnego we 
wszelkich porozumieniach, wykorzystując 
w praktyce międzynarodowe precedensy 
prawne względem WPBiO, NATO i 
indywidualnych struktur dowodzenia w 
celu ustalenia najlepszego sposobu 
opracowywania wszelkich regulacji 
dotyczących systemów opartych na AI w 
działaniach zbrojnych;

Or. en

Poprawka 39
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że każdy system oparty 
na AI wykorzystywany w dziedzinie 
wojskowej, w ramach minimalnego 
zestawu wymogów, musi być w stanie 
odróżnić na polu walki walczących od 
nieuczestniczących w działaniach 

skreśla się
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zbrojnych, nie może powodować 
niekontrolowanych skutków, powodować 
zbędnego cierpienia, być tendencyjny ani 
szkolony w oparciu o tendencyjne dane 
oraz musi być zgodny z podstawowymi 
zasadami MPH – zasadą konieczności 
wojskowej, proporcjonalności w 
stosowaniu siły i ostrożności przed 
atakiem;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że każdy system oparty 
na AI wykorzystywany w dziedzinie 
wojskowej, w ramach minimalnego 
zestawu wymogów, musi być w stanie 
odróżnić na polu walki walczących od 
nieuczestniczących w działaniach 
zbrojnych, nie może powodować 
niekontrolowanych skutków, powodować 
zbędnego cierpienia, być tendencyjny ani 
szkolony w oparciu o tendencyjne dane 
oraz musi być zgodny z podstawowymi 
zasadami MPH – zasadą konieczności 
wojskowej, proporcjonalności w 
stosowaniu siły i ostrożności przed 
atakiem;

7. podkreśla, że każdy system oparty 
na AI wykorzystywany w dziedzinie 
wojskowej, w ramach minimalnego 
zestawu wymogów, musi być w stanie 
odróżnić na polu walki walczących od 
nieuczestniczących w działaniach 
zbrojnych, odróżnić cele wojskowe od 
celów cywilnych oraz rozpoznawać, kiedy 
walczący poddaje się lub jest wyłączony z 
walki, nie może powodować 
niekontrolowanych skutków, 
indywidualizować zastosowania siły oraz 
nie może być ukierunkowany na 
określoną kategorię ludzi, jego 
właściwości nie mogą powodować 
zbędnego cierpienia ani okrutnego lub 
poniżającego traktowania, nie może być 
tendencyjny ani szkolony w oparciu o 
tendencyjne dane oraz musi być stosowany 
zgodnie z podstawowymi zasadami MPH – 
zasadą rozróżniania, proporcjonalności i 
ostrożności przed atakiem oraz podczas 
ataku;

Or. en
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Poprawka 41
Andreas Schieder

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że każdy system oparty 
na AI wykorzystywany w dziedzinie 
wojskowej, w ramach minimalnego 
zestawu wymogów, musi być w stanie 
odróżnić na polu walki walczących od 
nieuczestniczących w działaniach 
zbrojnych, nie może powodować 
niekontrolowanych skutków, powodować 
zbędnego cierpienia, być tendencyjny ani 
szkolony w oparciu o tendencyjne dane 
oraz musi być zgodny z podstawowymi 
zasadami MPH – zasadą konieczności 
wojskowej, proporcjonalności w 
stosowaniu siły i ostrożności przed 
atakiem;

7. podkreśla, że każdy system oparty 
na AI wykorzystywany w dziedzinie 
wojskowej, w ramach minimalnego 
zestawu wymogów, musi być w stanie 
odróżnić na polu walki walczących od 
nieuczestniczących w działaniach 
zbrojnych, nie może powodować 
niekontrolowanych skutków, powodować 
zbędnego cierpienia, być tendencyjny ani 
szkolony w oparciu o tendencyjne dane 
oraz musi być zgodny z podstawowymi 
zasadami MPH – zasadą konieczności 
wojskowej, proporcjonalności w 
stosowaniu siły i ostrożności przed 
atakiem; podkreśla znaczenie jakości 
algorytmów, oryginalnych danych i 
przeglądu ex ante procesów decyzyjnych;

Or. en

Poprawka 42
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że każdy system oparty 
na AI wykorzystywany w dziedzinie 
wojskowej, w ramach minimalnego 
zestawu wymogów, musi być w stanie 
odróżnić na polu walki walczących od 
nieuczestniczących w działaniach 
zbrojnych, nie może powodować 
niekontrolowanych skutków, powodować 
zbędnego cierpienia, być tendencyjny ani 

7. podkreśla, że każdy system oparty 
na AI wykorzystywany w dziedzinie 
wojskowej, w szczególności przez państwa 
będące stronami Traktatu 
Północnoatlantyckiego, w ramach 
minimalnego zestawu wymogów, musi być 
w stanie odróżnić na polu walki 
walczących od nieuczestniczących w 
działaniach zbrojnych, nie może 
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szkolony w oparciu o tendencyjne dane 
oraz musi być zgodny z podstawowymi 
zasadami MPH – zasadą konieczności 
wojskowej, proporcjonalności w 
stosowaniu siły i ostrożności przed 
atakiem;

powodować niekontrolowanych skutków, 
powodować zbędnego cierpienia, być 
tendencyjny ani szkolony w oparciu o 
tendencyjne dane oraz musi być zgodny z 
podstawowymi zasadami MPH – zasadą 
konieczności wojskowej, 
proporcjonalności w stosowaniu siły i 
ostrożności przed atakiem;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że każdy system oparty 
na AI wykorzystywany w dziedzinie 
wojskowej, w ramach minimalnego 
zestawu wymogów, musi być w stanie 
odróżnić na polu walki walczących od 
nieuczestniczących w działaniach 
zbrojnych, nie może powodować 
niekontrolowanych skutków, powodować 
zbędnego cierpienia, być tendencyjny ani 
szkolony w oparciu o tendencyjne dane 
oraz musi być zgodny z podstawowymi 
zasadami MPH – zasadą konieczności 
wojskowej, proporcjonalności w 
stosowaniu siły i ostrożności przed 
atakiem;

7. podkreśla, że każdy system oparty 
na AI wykorzystywany w dziedzinie 
wojskowej, w ramach minimalnego 
zestawu wymogów, musi być w stanie 
odróżnić na polu walki walczących od 
nieuczestniczących w działaniach 
zbrojnych, nie może powodować 
niekontrolowanych skutków, powodować 
zbędnego cierpienia, być tendencyjny ani 
szkolony w oparciu o tendencyjne dane 
oraz musi być zgodny z ogólnymi 
podstawowymi zasadami MPH – zasadą 
konieczności wojskowej i humanitaryzmu, 
a także zasadami wykonawczymi 
dotyczącymi proporcjonalności w 
stosowaniu siły i ostrożności przed 
atakiem;

Or. en

Poprawka 44
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że każdy system oparty 
na AI wykorzystywany w dziedzinie 
wojskowej, w ramach minimalnego 
zestawu wymogów, musi być w stanie 
odróżnić na polu walki walczących od 
nieuczestniczących w działaniach 
zbrojnych, nie może powodować 
niekontrolowanych skutków, powodować 
zbędnego cierpienia, być tendencyjny ani 
szkolony w oparciu o tendencyjne dane 
oraz musi być zgodny z podstawowymi 
zasadami MPH – zasadą konieczności 
wojskowej, proporcjonalności w 
stosowaniu siły i ostrożności przed 
atakiem;

7. podkreśla, że każdy system oparty 
na AI wykorzystywany w dziedzinie 
wojskowej, w ramach minimalnego 
zestawu wymogów, musi być w stanie 
odróżnić walczących od 
nieuczestniczących w działaniach 
zbrojnych oraz cele cywilne od celów 
wojskowych, nie może powodować 
niekontrolowanych skutków, powodować 
zbędnego cierpienia, być tendencyjny ani 
szkolony w oparciu o tendencyjne dane 
oraz musi być zgodny z podstawowymi 
zasadami MPH – zasadą humanitaryzmu, 
proporcjonalności w stosowaniu siły, 
konieczności wojskowej i ostrożności 
podczas ataku;

Or. en

Poprawka 45
Witold Jan Waszczykowski

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że wszelkie 
międzynarodowe ramy prawne dla AI 
muszą uwzględniać gwałtowny rozwój 
kwantowych technologii obliczeniowych, 
które stanowią najbardziej rewolucyjną 
zmianę w zdolnościach operacyjnych w 
konfliktach od czasu pojawienia się broni 
jądrowej, a zatem postuluje, by rozwój 
kwantowych technologii obliczeniowych i 
wykonalnych ram prawnych dla tych 
technologii stanowił priorytet dla Unii i 
państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 46
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że w korzystaniu z 
systemów opartych na AI w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony wymaga się 
pełnego obrazu sytuacji operatora, jego 
zdolności do wykrywania ewentualnych 
zmian okoliczności i zdolności do 
zaprzestania ataku, aby zagwarantować, że 
zasady MPH, w szczególności zasada 
rozróżniania, proporcjonalności i 
ostrożności przed atakiem, są w pełni 
stosowane w całym łańcuchu dowodzenia i 
kontroli; podkreśla, że systemy oparte na 
AI muszą w każdej chwili umożliwiać 
dowódcom wojskowym podejmowanie 
pełnej odpowiedzialności;

8. podkreśla, że w korzystaniu z 
systemów opartych na AI w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony wymaga się 
pełnego obrazu sytuacji operatora, 
przewidywalności i niezawodności 
systemu opartego na AI, jego zdolności do 
wykrywania ewentualnych zmian 
okoliczności oraz środowiska 
operacyjnego i zdolności do zaprzestania 
ataku lub interweniowania podczas ataku, 
aby zagwarantować, że zasady MPH, w 
szczególności zasada rozróżniania, 
proporcjonalności i ostrożności przed 
atakiem, są w pełni stosowane w całym 
łańcuchu dowodzenia i kontroli; podkreśla, 
że systemy oparte na AI muszą w każdej 
chwili umożliwiać dowódcom wojskowym 
sprawowanie pełnej kontroli i 
podejmowanie pełnej odpowiedzialności 
oraz rozliczanie się z prowadzonych 
działań;

Or. en

Poprawka 47
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że w korzystaniu z 
systemów opartych na AI w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony wymaga się 
pełnego obrazu sytuacji operatora, jego 
zdolności do wykrywania ewentualnych 
zmian okoliczności i zdolności do 

8. podkreśla, że w korzystaniu z 
systemów opartych na AI w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony wymaga się 
pełnego obrazu sytuacji operatora 
będącego człowiekiem, a także zdolności 
tego operatora do wykrywania 
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zaprzestania ataku, aby zagwarantować, że 
zasady MPH, w szczególności zasada 
rozróżniania, proporcjonalności i 
ostrożności przed atakiem, są w pełni 
stosowane w całym łańcuchu dowodzenia i 
kontroli; podkreśla, że systemy oparte na 
AI muszą w każdej chwili umożliwiać 
dowódcom wojskowym podejmowanie 
pełnej odpowiedzialności;

ewentualnych zmian okoliczności i do 
zaprzestania ataku, aby zagwarantować, że 
zasady MPH, w szczególności zasada 
rozróżniania, proporcjonalności i 
ostrożności przed atakiem, są w pełni 
stosowane w całym łańcuchu dowodzenia i 
kontroli; podkreśla, że systemy oparte na 
AI muszą w każdej chwili umożliwiać 
dowódcom wojskowym sprawowanie 
kontroli i podejmowanie pełnej 
odpowiedzialności;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że w korzystaniu z 
systemów opartych na AI w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony wymaga się 
pełnego obrazu sytuacji operatora, jego 
zdolności do wykrywania ewentualnych 
zmian okoliczności i zdolności do 
zaprzestania ataku, aby zagwarantować, że 
zasady MPH, w szczególności zasada 
rozróżniania, proporcjonalności i 
ostrożności przed atakiem, są w pełni 
stosowane w całym łańcuchu dowodzenia i 
kontroli; podkreśla, że systemy oparte na 
AI muszą w każdej chwili umożliwiać 
dowódcom wojskowym podejmowanie 
pełnej odpowiedzialności;

8. podkreśla, że w korzystaniu z 
systemów opartych na AI w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony wymaga się 
kompleksowego obrazu sytuacji operatora, 
jego zdolności do wykrywania 
ewentualnych zmian okoliczności i 
zdolności do zaprzestania ataku, aby 
zagwarantować, że zasady MPH, w 
szczególności zasada rozróżniania, 
proporcjonalności i ostrożności przed 
atakiem, są w pełni stosowane w całym 
łańcuchu dowodzenia i kontroli; podkreśla, 
że systemy oparte na AI muszą podczas 
każdego zastosowania umożliwiać 
dowódcom wojskowym podejmowanie 
pełnej odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 49
Witold Jan Waszczykowski
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Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a.  podkreśla, że w scenariuszach 
taktycznych techniki AI takie jak uczenie 
przez wzmacnianie, które umożliwia 
maszynom wymienianie się 
doświadczeniami i optymalnymi 
rozwiązaniami, okazały się być aktywami 
krytycznymi w kampaniach wojskowych, 
prowadząc do rozwoju wysoce 
zoptymalizowanych, solidnych danych 
wywiadowczych dotyczących misji, które 
pozwalają skutecznie osiągać cele 
ustanowione przez dowództwo wojskowe 
oraz są zgodne z istniejącymi zasadami 
MPH; 

Or. en

Poprawka 50
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa do 
przeprowadzenia oceny dotyczącej 
sposobu, w jaki autonomiczny sprzęt 
wojskowy przyczynił się do zwiększenia 
ich bezpieczeństwa narodowego oraz tego, 
jak ich bezpieczeństwo narodowe może 
zyskać na systemach uzbrojenia opartych 
na AI, w szczególności w odniesieniu do 
potencjału takich technologii w celu 
zmniejszenia błędu ludzkiego, a tym 
samym do poprawy wdrażania zasad 
MPH;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 51
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa do 
przeprowadzenia oceny dotyczącej 
sposobu, w jaki autonomiczny sprzęt 
wojskowy przyczynił się do zwiększenia 
ich bezpieczeństwa narodowego oraz tego, 
jak ich bezpieczeństwo narodowe może 
zyskać na systemach uzbrojenia opartych 
na AI, w szczególności w odniesieniu do 
potencjału takich technologii w celu 
zmniejszenia błędu ludzkiego, a tym 
samym do poprawy wdrażania zasad MPH;

9. wzywa państwa do 
przeprowadzenia oceny dotyczącej 
sposobu, w jaki autonomiczny sprzęt 
wojskowy przyczynił się do zwiększenia 
ich bezpieczeństwa narodowego oraz tego, 
jak ich bezpieczeństwo narodowe może 
zyskać na systemach uzbrojenia opartych 
na AI, w szczególności w odniesieniu do 
potencjału takich technologii w celu 
zmniejszenia błędu ludzkiego, a tym 
samym do poprawy wdrażania zasad MPH; 
przypomina, że każdy autonomiczny 
śmiercionośny system uzbrojenia lub broń 
o wysokim stopniu autonomii może 
działać nieprawidłowo ze względu na 
błędne kodowanie lub cyberatak 
przeprowadzony przez wrogie państwo lub 
podmiot niepaństwowy; apeluje do państw 
członkowskich, by jasno zdefiniowały 
oczekiwane konsekwencje gospodarcze, 
dyplomatyczne i wojskowe dla podmiotów 
trzecich angażujących się w cyberataki na 
europejską broń o wysokim stopniu 
autonomii oraz by informowały o takich 
konsekwencjach; uważa, że oczekiwana 
reakcja musi być wiarygodna i 
wystarczająco surowa, aby zapobiegać 
takim działaniom prowadzonym przez 
wrogie państwa i inne podmioty;

Or. en

Poprawka 52
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa do 
przeprowadzenia oceny dotyczącej 
sposobu, w jaki autonomiczny sprzęt 
wojskowy przyczynił się do zwiększenia 
ich bezpieczeństwa narodowego oraz tego, 
jak ich bezpieczeństwo narodowe może 
zyskać na systemach uzbrojenia opartych 
na AI, w szczególności w odniesieniu do 
potencjału takich technologii w celu 
zmniejszenia błędu ludzkiego, a tym 
samym do poprawy wdrażania zasad MPH;

9. wzywa państwa do 
przeprowadzenia oceny dotyczącej 
sposobu, w jaki autonomiczny sprzęt 
wojskowy przyczynił się do zwiększenia 
ich bezpieczeństwa narodowego oraz tego, 
jak ich bezpieczeństwo narodowe może 
zyskać na systemach uzbrojenia opartych 
na AI, w szczególności w odniesieniu do 
potencjału takich technologii w celu 
zmniejszenia błędu ludzkiego, a tym 
samym do poprawy wdrażania zasad MPH; 
podkreśla, że to niezbędne uwzględnienie 
prawa międzynarodowego w odniesieniu 
do ewentualnych zbrodni wojennych i 
zbrodni przeciwko ludzkości musi również 
respektować strategiczną autonomię 
państw i ich zdolność do obrony;

Or. fr

Poprawka 53
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa do 
przeprowadzenia oceny dotyczącej 
sposobu, w jaki autonomiczny sprzęt 
wojskowy przyczynił się do zwiększenia 
ich bezpieczeństwa narodowego oraz tego, 
jak ich bezpieczeństwo narodowe może 
zyskać na systemach uzbrojenia opartych 
na AI, w szczególności w odniesieniu do 
potencjału takich technologii w celu 
zmniejszenia błędu ludzkiego, a tym 
samym do poprawy wdrażania zasad 
MPH;

9. zachęca państwa do 
przeprowadzenia oceny dotyczącej 
sposobu, w jaki autonomiczny sprzęt 
wojskowy przyczynił się do zwiększenia 
ich bezpieczeństwa narodowego oraz tego, 
jak ich bezpieczeństwo narodowe może 
zyskać na systemach uzbrojenia opartych 
na AI, w szczególności w odniesieniu do 
potencjału takich technologii w celu 
zmniejszenia błędu ludzkiego, a tym 
samym do poprawy wdrażania MPH i jego 
zasad;

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

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa do 
przeprowadzenia oceny dotyczącej 
sposobu, w jaki autonomiczny sprzęt 
wojskowy przyczynił się do zwiększenia 
ich bezpieczeństwa narodowego oraz tego, 
jak ich bezpieczeństwo narodowe może 
zyskać na systemach uzbrojenia opartych 
na AI, w szczególności w odniesieniu do 
potencjału takich technologii w celu 
zmniejszenia błędu ludzkiego, a tym 
samym do poprawy wdrażania zasad 
MPH;

9. wzywa państwa do 
przeprowadzenia oceny, czy autonomiczny 
sprzęt wojskowy przyczynił się do 
zwiększenia ich bezpieczeństwa 
narodowego, oraz tego, jak ich 
bezpieczeństwo narodowe mogłoby zyskać 
na systemach uzbrojenia opartych na AI, w 
szczególności w odniesieniu do potencjału 
takich technologii w celu wspierania i 
wzmacniania podejmowania decyzji przez 
człowieka zgodnie z MPH;

Or. en

Poprawka 55
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. przypomina swoją rezolucję z 12 
września w sprawie autonomicznych 
systemów uzbrojenia; z zadowoleniem 
przyjmuje w tym względzie porozumienie 
między Radą i Parlamentem o 
wykluczeniu śmiercionośnej broni 
autonomicznej „bez możliwości istotnej 
kontroli człowieka nad decyzjami w 
sprawie wyboru i zaatakowania celu przy 
przeprowadzaniu ataków” z działań 
finansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Obronnego;

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

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa do utworzenia europejskiej 
agencji na rzecz sztucznej inteligencji, 
której mandat obejmowałby wspólne 
normy, certyfikację i ramy 
monitorowania, a także ścisłą współpracę 
dwustronną z NATO w zakresie 
wdrażania, rozwoju i stosowania AI w 
wojskowości;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przez państwa-strony 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni konwencjonalnych 
(CCW) przyczynił się do przyspieszenia 
globalnej debaty na temat podstawowych 
kwestii i definicji, w przypadku których 
nie osiągnięto konsensusu, w 
szczególności w odniesieniu do pojęć i 
cech autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia opartych na AI oraz 
ich funkcji w zakresie identyfikacji, 

10. przypomina o stanowisku 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
autonomicznych systemów uzbrojenia 
umożliwiających przeprowadzanie ataków 
bez istotnej interwencji człowieka; wzywa 
wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, państwa 
członkowskie i Radę Europejską do 
przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie 
autonomicznych systemów uzbrojenia, 
które zapewni istotną kontrolę człowieka 
nad funkcjami krytycznymi systemów 
uzbrojenia, w tym podczas wdrażania; 
wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
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wyboru i zaatakowania celu, stosowania 
koncepcji odpowiedzialności człowieka 
przy korzystaniu z systemów opartych na 
AI w obronności oraz stopnia interakcji 
między człowiekiem a maszyną, w tym 
pojęcia kontroli człowieka i osądu, na 
różnych etapach cyklu życia broni opartej 
na AI.

międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przez państwa-strony 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni konwencjonalnych 
(CCW) przyczynił się do przyspieszenia 
wysiłków w zakresie opracowywania 
nowych globalnych ram normatywnych i 
prawnie wiążącego instrumentu, 
koncentrujących się na definicjach, 
pojęciach i cechach autonomicznych 
śmiercionośnych systemów uzbrojenia, w 
szczególności ich funkcjach krytycznych 
w zakresie identyfikacji, wyboru i 
zaatakowania celu, stosowaniu koncepcji 
odpowiedzialności człowieka przy 
korzystaniu z systemów opartych na AI w 
obronności, uwzględnianiu koniecznego 
stopnia interakcji między człowiekiem a 
maszyną, w tym pojęcia kontroli człowieka 
i osądu, zapewnianiu zgodności z 
międzynarodowym prawem 
humanitarnym i prawem dotyczącym 
praw człowieka, a także względami 
etycznymi na różnych etapach cyklu życia 
broni opartej na AI.

Or. en

Poprawka 58
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przez państwa-strony 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni konwencjonalnych 
(CCW) przyczynił się do przyspieszenia 

10. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przyczynił się do 
przyspieszenia globalnej debaty na temat 
podstawowych kwestii i definicji, w 
przypadku których nie osiągnięto 
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globalnej debaty na temat podstawowych 
kwestii i definicji, w przypadku których nie 
osiągnięto konsensusu, w szczególności w 
odniesieniu do pojęć i cech 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia opartych na AI oraz 
ich funkcji w zakresie identyfikacji, 
wyboru i zaatakowania celu, stosowania 
koncepcji odpowiedzialności człowieka 
przy korzystaniu z systemów opartych na 
AI w obronności oraz stopnia interakcji 
między człowiekiem a maszyną, w tym 
pojęcia kontroli człowieka i osądu, na 
różnych etapach cyklu życia broni opartej 
na AI.

konsensusu, w szczególności w odniesieniu 
do pojęć i cech autonomicznych 
śmiercionośnych systemów uzbrojenia 
opartych na AI oraz ich funkcji w zakresie 
identyfikacji, wyboru i zaatakowania celu, 
stosowania koncepcji odpowiedzialności 
człowieka przy korzystaniu z systemów 
opartych na AI w obronności oraz stopnia 
interakcji między człowiekiem a maszyną, 
w tym pojęcia kontroli człowieka i osądu, 
na różnych etapach cyklu życia broni 
opartej na AI; zwraca uwagę na potrzebę 
pilnego przyspieszenia takich dyskusji w 
ramach konwencji CCW oraz ewentualnie 
na innych forach, aby nie przeoczyć 
momentu, w którym społeczność 
międzynarodowa będzie mogła 
uregulować tę trwającą rewolucję w 
sprawach wojskowych; przypomina, że 12 
września 2018 r. wezwał do pilnego 
opracowania i przyjęcia wspólnego 
stanowiska UE w sprawie 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia oraz do 
wprowadzenia zakazu rozwoju, produkcji i 
stosowania autonomicznych 
śmiercionośnych systemów uzbrojenia 
umożliwiających atak bez istotnej kontroli 
ze strony człowieka.

Or. en

Poprawka 59
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przez państwa-strony 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 

10. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przez państwa-strony 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
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użycia pewnych broni konwencjonalnych 
(CCW) przyczynił się do przyspieszenia 
globalnej debaty na temat podstawowych 
kwestii i definicji, w przypadku których 
nie osiągnięto konsensusu, w szczególności 
w odniesieniu do pojęć i cech 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia opartych na AI oraz 
ich funkcji w zakresie identyfikacji, 
wyboru i zaatakowania celu, stosowania 
koncepcji odpowiedzialności człowieka 
przy korzystaniu z systemów opartych na 
AI w obronności oraz stopnia interakcji 
między człowiekiem a maszyną, w tym 
pojęcia kontroli człowieka i osądu, na 
różnych etapach cyklu życia broni opartej 
na AI.

użycia pewnych broni konwencjonalnych 
(CCW) przyczynił się do przyspieszenia 
globalnej debaty na temat podstawowych 
kwestii, w przypadku których nie 
osiągnięto konsensusu, w szczególności w 
odniesieniu do pojęć i cech powstających 
technologii w obszarze autonomicznych 
śmiercionośnych systemów uzbrojenia, 
etycznych i prawnych kwestii kontroli 
człowieka, w szczególności w odniesieniu 
do funkcji krytycznych takich jak wybór i 
zaatakowanie celu, utrzymania 
odpowiedzialności i rozliczalności 
człowieka oraz koniecznego stopnia 
interakcji między człowiekiem a maszyną, 
w tym pojęcia kontroli człowieka i osądu 
ludzkiego, na różnych etapach cyklu życia 
broni opartej na AI, w dążeniu do 
uzgodnienia konkretnych zaleceń 
dotyczących wyjaśnienia, uwzględnienia i 
rozwoju aspektów normatywnych i 
operacyjnych ram dla powstających 
technologii w obszarze autonomicznych 
śmiercionośnych systemów uzbrojenia.

Or. en

Poprawka 60
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przez państwa-strony 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni konwencjonalnych 
(CCW) przyczynił się do przyspieszenia 
globalnej debaty na temat podstawowych 
kwestii i definicji, w przypadku których 
nie osiągnięto konsensusu, w 

10. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przez państwa-strony 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni konwencjonalnych 
(CCW) popierał całkowity zakaz 
stosowania wszystkich autonomicznych 
śmiercionośnych systemów uzbrojenia, 
niezależnie od stopnia automatyzacji, w 
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szczególności w odniesieniu do pojęć i 
cech autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia opartych na AI oraz 
ich funkcji w zakresie identyfikacji, 
wyboru i zaatakowania celu, stosowania 
koncepcji odpowiedzialności człowieka 
przy korzystaniu z systemów opartych na 
AI w obronności oraz stopnia interakcji 
między człowiekiem a maszyną, w tym 
pojęcia kontroli człowieka i osądu, na 
różnych etapach cyklu życia broni opartej 
na AI.

ramach konwencji CCW lub w nowo 
opracowanej konwencji zakazującej 
stosowania takiej broni; domaga się 
ponadto zakończenia wszelkich badań 
dotyczących stopniowej automatyzacji 
systemów uzbrojenia.

Or. en

Poprawka 61
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przez państwa-strony 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni konwencjonalnych 
(CCW) przyczynił się do przyspieszenia 
globalnej debaty na temat podstawowych 
kwestii i definicji, w przypadku których nie 
osiągnięto konsensusu, w szczególności w 
odniesieniu do pojęć i cech 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia opartych na AI oraz 
ich funkcji w zakresie identyfikacji, 
wyboru i zaatakowania celu, stosowania 
koncepcji odpowiedzialności człowieka 
przy korzystaniu z systemów opartych na 
AI w obronności oraz stopnia interakcji 
między człowiekiem a maszyną, w tym 
pojęcia kontroli człowieka i osądu, na 
różnych etapach cyklu życia broni opartej 

10. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przez państwa-strony 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni konwencjonalnych 
(CCW) przyczynił się do przyspieszenia 
globalnej debaty na temat podstawowych 
kwestii i definicji, w przypadku których – 
ze względu na utrudnianie przez niektóre 
państwa, zwłaszcza Stany Zjednoczone i 
Rosję – nie osiągnięto konsensusu, w 
szczególności w odniesieniu do pojęć i 
cech autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia opartych na AI oraz 
ich funkcji w zakresie identyfikacji, 
wyboru i zaatakowania celu, stosowania 
koncepcji odpowiedzialności człowieka 
przy korzystaniu z systemów opartych na 
AI w obronności oraz stopnia interakcji 
między człowiekiem a maszyną, w tym 
pojęcia kontroli człowieka i osądu, na 
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na AI. różnych etapach cyklu życia broni opartej 
na AI.

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przez państwa-strony 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni konwencjonalnych 
(CCW) przyczynił się do przyspieszenia 
globalnej debaty na temat podstawowych 
kwestii i definicji, w przypadku których nie 
osiągnięto konsensusu, w szczególności w 
odniesieniu do pojęć i cech 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia opartych na AI oraz 
ich funkcji w zakresie identyfikacji, 
wyboru i zaatakowania celu, stosowania 
koncepcji odpowiedzialności człowieka 
przy korzystaniu z systemów opartych na 
AI w obronności oraz stopnia interakcji 
między człowiekiem a maszyną, w tym 
pojęcia kontroli człowieka i osądu, na 
różnych etapach cyklu życia broni opartej 
na AI.

10. wzywa wysokiego przedstawiciela / 
wiceprzewodniczącego Komisji, aby w 
ramach trwających dyskusji na temat 
międzynarodowego uregulowania 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia przez państwa-strony 
Konwencji o zakazie lub ograniczeniu 
użycia pewnych broni konwencjonalnych 
(CCW) nadal pozostawał zaangażowany i 
przyczynił się do przyspieszenia globalnej 
debaty na temat podstawowych kwestii i 
definicji, w przypadku których nie 
osiągnięto konsensusu, w szczególności w 
odniesieniu do pojęć i cech 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia opartych na AI oraz 
ich funkcji w zakresie identyfikacji, 
wyboru i zaatakowania celu, stosowania 
koncepcji odpowiedzialności człowieka 
przy korzystaniu z systemów opartych na 
AI w obronności oraz stopnia interakcji 
między człowiekiem a maszyną, w tym 
pojęcia kontroli człowieka i osądu, na 
różnych etapach cyklu życia broni opartej 
na AI.

Or. en

Poprawka 63
Dragoş Tudorache
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Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że Unia Europejska 
musi dążyć do osiągnięcia odporności 
strategicznej, aby nigdy więcej nie była 
nieprzygotowana w czasach kryzysu, oraz 
zwraca uwagę, że ma to zasadnicze 
znaczenie w szczególności w odniesieniu 
do sztucznej inteligencji i jej zastosowań 
wojskowych; podkreśla, że łańcuchy 
dostaw dla wojskowych systemów 
opartych na AI mogące prowadzić do 
zależności technologicznej powinny zostać 
zmodyfikowane, a taka zależność powinna 
być stopniowo eliminowana; domaga się 
zwiększonych inwestycji w europejską AI 
w obszarze obronności oraz we 
wspierającą ją infrastrukturę krytyczną;

Or. en

Poprawka 64
Markéta Gregorová

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. przyznaje, że dynamika 
współczesnego wyścigu zbrojeń między 
państwami narodowymi będącymi 
potęgami wojskowymi w obszarze rozwoju 
autonomicznych śmiercionośnych 
systemów uzbrojenia prześciga 
zaawansowane, skuteczne i uniwersalne 
zastosowanie i egzekwowanie wspólnych 
zasad i ram prawnych, ponieważ rozwój i 
wdrażanie tych systemów są niejawne, a 
tworzenie najszybszych i 
najskuteczniejszych zdolności 
ofensywnych, niezależnie od obecnych i 
ewentualnych przyszłych ram prawnych 
lub zasad, leży w ogólnym interesie 
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państw narodowych;

Or. en

Poprawka 65
Markéta Gregorová

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. apeluje do wszystkich członków 
Rady Bezpieczeństwa ONZ o 
sklasyfikowanie rojów uzbrojonych, w 
pełni autonomicznych bezzałogowych 
statków powietrznych jako broni 
masowego rażenia ze względu na stopień 
wyrządzanych przez nie potencjalnie 
szkód oraz nieodłączny brak zdolności do 
pełnego rozróżniania między celami 
wojskowymi i cywilnymi; uważa, że 
skuteczne egzekwowanie 
nierozprzestrzeniania tej i wszelkich 
przyszłych ofensywnych technologii broni 
masowego rażenia opartych na AI ma 
nadrzędne znaczenie dla bezpieczeństwa 
globalnego;

Or. en

Poprawka 66
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. podkreśla, że Unia Europejska, 
jako podmiot globalny, powinna dążyć do 
przyjęcia na arenie międzynarodowej jej 
norm etycznych i technicznych w 
systemach wojskowych opartych na AI; 
uważa, że Unia powinna angażować się w 
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działania dyplomatyczne w obszarze AI z 
partnerami o podobnym nastawieniu na 
forach międzynarodowych, takich jak G-
7, G-20 i OECD;

Or. en

Poprawka 67
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. domaga się ściślejszej współpracy 
w ramach sojuszu NATO w celu 
ustanowienia wspólnych norm dla 
systemów wojskowych opartych na AI i 
ich interoperacyjności; podkreśla, że 
stosunki transatlantyckie mają kluczowe 
znaczenie dla ochrony wspólnych wartości 
oraz przeciwdziałania przyszłym i 
pojawiającym się zagrożeniom;

Or. en


