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B8-0360/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o avtonomnih orožnih sistemih 

(2018/2752(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svoje študije z dne 3. maja 2013 z naslovom Vpliv uporabe brezpilotnih 

zrakoplovov in robotov brez posadke v vojskovanju na človekove pravice, 

– ob upoštevanju različnih stališč, priporočil in resolucij, ki pozivajo k prepovedi 

avtonomnih orožnih sistemov, kot je mandat za začetek pogajanj, sprejet na plenarnem 

zasedanju 13. marca 2018 z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 

o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije, svoje resolucije z dne 

13. decembra 2017 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za 

leto 2016 in politiki Evropske unije na tem področju1, svojega priporočila Svetu z dne 

7. julija 2016 o 71. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov2 in svoje 

resolucije z dne 27. februarja 2014 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal3, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 

31. maja 20174, v katerem poziva k takšnemu pristopu k umetni inteligenci, pri katerem 

bo človek ohranil nadzor, in k prepovedi avtonomnega orožja, 

– ob upoštevanju poziva Svetega sedeža k prepovedi avtonomnega orožja5, 

– ob upoštevanju izjav Mednarodnega odbora Rdečega križa6,7 o tej problematiki in pobud 

civilne družbe, kot je kampanja za ustavitev ubijalskih robotov8, v kateri sodeluje 70 

organizacij v 30 državah, med drugim tudi Human Rights Watch, Article36 in Amnesty 

International, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker se z razvojem umetne inteligence spreminja obramba in se odpirajo nova 

raziskovalna področja, kar bi lahko privedlo do popolnoma avtomatiziranih obrambnih 

sistemov, ki bi lahko bili tudi smrtonosni; 

B. ker se bodo ob teh novih orožnih sistemih zastavljala številna moralna in etična 

vprašanja, vplivali pa bodo tudi na industrijo, raziskave in razvoj ter na vojaško 

področje; ker bodo ti tehnološki sistemi lahko kateri koli predmet izbrali za cilj in ga 

napadli brez vsakega človeškega nadzora, tj. popolnoma avtonomno; 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0494. 
2 UL C 101, 16.3.2018, str. 166. 
3 UL C 285, 29.8.2017, str. 110. 
4 https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-

command-approach-says-eesc  
5 https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/  
6 https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems# 
7 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW

_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf 
8 https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf 

https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/
https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems%23
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf
https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf
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C. ker se bo z razvojem teh sistemov odprlo novo polje raziskav in razvoja v obrambnem 

sektorju, to pa bo privedlo do postopne avtomatizacije orožnih sistemov, kot so tanki, 

zrakoplovi, brezpilotni zrakoplovi in pomorska plovila, kar bo vplivalo na vsa področja 

sodobnega vojskovanja; 

D. ker je popolnoma avtomatiziran obrambni sistem zelo problematičen z vidika 

odgovornosti za storjena dejanja, saj je možno, da ga človek ne nadzoruje; 

E. ker bo razvoj teh sistemov vodil v oslabitev ali ponovno presojo mednarodnih pravil v 

zvezi z vojno in človekovimi pravicami; 

F. ker si različni akterji civilne družbe (v državah članicah EU in drugje) že prizadevajo 

preprečiti razvoj „ubijalskih robotov“; ker to skrbi tudi znanstvenike in raziskovalce, 

dejavne na tem področju; 

G. ker bi nadaljnji razvoj na kibernetskem področju lahko oslabil tudi zaščito in varnost 

orožnih sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci; 

1. opozarja, da je treba nemudoma začeti celovito razpravo o širjenju smrtonosnih 

avtonomnih orožnih sistemov, in poudarja, da bi lahko vsako odlašanje pri tem 

pomenilo hujše posledice teh sistemov za mednarodno varnost; 

2. poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, države članice in Svet, naj nemudoma pripravijo in sprejmejo skupno stališče o 

avtonomnih orožnih sistemih ter pri tem zagotovijo upoštevanje etičnih in moralnih 

vidikov; opozarja, kako nevarno je razvijati orožne sisteme, ki so popolnoma neodvisni 

od vsakega človeškega nadzora, zlasti za namene napadanja ciljev; 

3. poziva podpredsednico/visoko predstavnico, države članice in Svet, naj tudi v 

sodelovanju s tujimi partnericami in mednarodnimi organizacijami uvedejo mednarodno 

prepoved orožnih sistemov, ki pri ključni funkciji izbire in napadanja ciljev nimajo 

pravega človeškega nadzora, kar je Parlament že večkrat zahteval; poudarja, da je 

ključnega pomena tudi spremljanje in stroga ureditev na področju raziskav, razvoja in 

proizvodnje orožnih sistemov brez človeškega nadzora, zlasti v zvezi s ključnimi 

funkcijami, kot so izbira in napadanje ciljev; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski 

službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic ter Organizaciji 

združenih narodov. 


