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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jaċċentwa li l-politiki ta' sigurtà u ta' difiża tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri 
tagħha huma ggwidati mill-prinċipji tal-Karta tan-NU u minn fehim komuni tal-valuri 
universali tad-drittijiet invjolabbli u inaljenabbli tal-bniedem, tal-libertà, tad-
demokrazija, tal-ugwaljanza u tal-istat tad-dritt; jaċċentwa li l-isforzi kollha relatati 
mad-difiża fi ħdan il-qafas tal-Unjoni jeħtiġilhom jirrispettaw dawn il-valuri universali 
filwaqt li jippromwovu l-paċi, is-sigurtà u l-progress fl-Ewropa u fid-dinja;

2. Jappella lin-NU u lill-komunità internazzjonali inġenerali biex iwettqu l-isforzi kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li l-applikazzjoni tal-Intelliġenza Artifiċjali (AI) f'kwistjonijiet 
militari u l-użu mill-militar ta' sistemi abilitati bl-AI jibqgħu fi ħdan il-limiti stretti 
stabbiliti mid-dritt internazzjonali u mil-dritt umanitarju internazzjonali (IHL);

3. Iqis b'mod partikolari li s-sistemi abilitati bl-AI għandhom jirrispettaw il-prinċipji tal-
Klawżola Martens u qatt m'għandhom jiksru jew jitħallew jiksru l-ordnijiet tal-kuxjenza 
pubblika u tal-umanità; iqis li dan huwa l-akbar test għall-ammissibilità ta' sistema 
abilitata bl-AI fil-gwerer; jappella lill-komunità tar-riċerka tal-AI biex tintegra dan il-
prinċipju fis-sistemi abilitati bl-AI kollha li huma maħsuba għal użu fil-gwerer; iqis li 
ebda awtorità ma tista' toħroġ deroga minn dawn il-prinċipji jew tiċċertifika sistema 
abilitata bl-AI;

4. Jisħaq li l-istati, il-partijiet f'kunflitt u l-individwi, meta jużaw sistemi abilitati bl-AI fil-
gwerer, għandhom dejjem jaderixxu mal-obbligi tagħhom skont id-dritt internazzjonali 
applikabbli u jibqgħu responsabbli għall-azzjonijiet li jirriżultaw mill-użu ta' dawn is-
sistemi; ifakkar li, taħt ebda ċirkostanza, ma jistgħu l-magni tal-AI jinżammu 
responsabbli għal effetti intenzjonati, mhux intenzjonati jew mhux mixtieqa kkawżati 
minn sistemi abilitati bl-AI fil-kamp tal-battalja;

5. Jaċċentwa l-ħtieġa li, matul il-fażijiet ta' tfassil, żvilupp, testjar u varar ta' sistema 
abilitata bl-AI, jitqiesu kif dovut ir-riskji potenzjali fir-rigward ta' vittmi ċivili u l-
korriment tagħhom, it-telf aċċidentali ta' ħajjiet u l-ħsara fl-infrastruttura ċivili, iżda 
wkoll jitqiesu r-riskji relatati mal-ingaġġ mhux intenzjonat, mal-manipulazzjoni, mal-
proliferazzjoni, maċ-ċiberattakki jew mal-interferenza u akkwist minn gruppi 
terroristiċi;

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' ttestjar robust u sistemi ta' evalwazzjoni bbażati fuq normi biex 
jiġi żgurat li matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta' sistemi abilitati bl-AI fil-qasam militari, 
b'mod partikolari matul il-fażijiet ta' interazzjoni bniedem-magna, it-tagħlim u l-
aġġustament mekkaniku u l-adattament għal ċirkostanzi ġodda, is-sistemi ma jmorrux lil 
hinn mil-limiti intenzjonati u dejjem jikkonformaw mad-dritt internazzjonali 
applikabbli;

7. Jaċċentwa li kwalunkwe sistema abilitata bl-AI użata fil-qasam militari għandha, bħala 
sett minimu ta' rekwiżiti, tkun kapaċi tiddistingwi bejn kumbattenti u nonkumbattenti 
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fil-kamp tal-battalja, ma jkollhiex effetti indiskriminati, ma toħloqx tbatija bla bżonn 
għall-persuni, ma tkunx preġudikata jew imħarrġa fuq data preġudikata u tkun 
f'konformità mal-prinċipji IHL ta' neċessità militari, proporzjonalità fl-użu tal-forza u 
prekawzjoni qabel involviment;

8. Jisħaq li meta s-sistemi abilitati bl-AI jintużaw fis-sigurtà u d-difiża, huma meħtieġa 
fehim sħiħ tas-sitwazzjoni mill-operatur, kapaċità li jingħaraf tibdil possibbli fiċ-
ċirkostanzi u kapaċità li jitwaqqaf attakk biex jiġi żgurat li l-prinċipji IHL, b'mod 
partikolari d-distinzjoni, il-proporzjonalità u l-prekawzjoni f'attakk, jiġu applikati b'mod 
sħiħ fil-katina kollha ta' kmand u kontroll; jisħaq li sistemi abilitati bl-AI għandhom 
jippermettu li t-tmexxija militari tieħu r-responsabbiltà sħiħa tagħha f'kull mument;

9. Jappella lill-istati biex iwettqu valutazzjoni ta' kif l-apparati militari awtonomi 
kkontribwew għas-sigurtà nazzjonali tagħhom u x'tista' tikseb is-sigurtà nazzjonali 
tagħhom minn sistemi ta' armi abilitati bl-AI, b'mod partikolari fir-rigward tal-potenzjal 
ta' dawn it-teknoloġiji biex jitnaqqas l-iżball uman u b'hekk tissaħħaħ l-
implimentazzjoni tal-prinċipji IHL;

10. Jappella lill-VP/RGħ biex, fil-qafas tad-diskussjonijiet li għaddejjin dwar ir-
regolamentazzjoni internazzjonali tas-sistemi ta' armi awtonomi letali minn stati partijiet 
għall-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjonijiet u r-Restrizzjonijiet fuq l-Użu ta' Ċerti Armi 
(CCW), jgħin biex jiġi armonizzat id-dibattitu globali dwar kwistjonijiet u 
definizzjonijiet kruċjali meta ma jkunx intlaħaq qbil, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
kunċetti u karatteristiċi ta' armi letali awtonomi abilitati bl-AI u l-funzjonijiet tagħhom 
fl-identifikazzjoni, l-għażla u l-ingaġġ ta' bersall, l-applikazzjoni tal-kunċett ta' 
responsabbiltà umana fl-użu ta' sistemi abilitati bl-AI fid-difiża, u l-grad ta' interazzjoni 
bniedem-magna, inkluż il-kunċett ta' kontroll u ġudizzju tal-bniedem matul l-istadji 
differenti taċ-ċiklu tal-ħajja ta' arma abilitata bl-AI.


