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B8-0361 

Europos Parlamento rezoliucija dėl autonominių ginklų sistemų  

(2018/2752(RSP)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 3 d. tyrimą „Nepilotuojamų orlaivių ir robotų 

naudojimo kare poveikis žmogaus teisėms“, 

– atsižvelgdamas į įvairias savo pozicijas, rekomendacijas ir rezoliucijas, kuriose 

raginama uždrausti autonominių ginklų sistemas, kaip pvz. įgaliojimai pradėti derybas, 

patvirtinti 2018 m. kovo 13 d. plenariniame posėdyje, siekiant priimti Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos gynybos pramonės 

plėtros programa, savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl 

žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikas šioje 

srityje,1savo 2016 m. liepos 7 d. Tarybos rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų 

Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos metu2 ir savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją 

dėl ginkluotų bepiločių orlaivių3, 

– atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko 

mirties bausmės vykdymo klausimais Christofo Heynso 2013 m. balandžio 9 d. 

pranešimą (UN A/HRC/23/4), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 – 17 d.4, 2018 m. balandžio 27 – 13 d.5 ir 2018 

m. rugpjūčio 27–31 d.6, Ženevoje padarytą ES pareiškimą dėl mirtinų autonominių 

ginklų sistemų (LAWS), skirtą tam tikrų įprastinių ginklų konvencijos šalių vyriausybių 

ekspertų grupei, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d.7 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę, kurioje dirbtinio intelekto atžvilgiu raginama laikytis požiūrio 

„valdo žmogus“ ir uždrausti autonominius ginklus, 

– atsižvelgdamas į įvairių valstybių įnašus8, įskaitant ES valstybes nares iki 2017 m. ir į 

2018 m. vyriausybių ekspertų posėdžius, 

– atsižvelgdamas į atvirą 2015 m. liepos mėn. laišką,9 kurį pasirašė daugiau nei 3 000 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0494. 
2 OL C 101, 2018 3 16, p. 166. 
3 OL C 285, 2017 8 29, p. 110. 
4https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-

eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_lt  
5 http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf  
6https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-

group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_lt 
7https://www.eesc.europa.eu/lt/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-

command-approach-says-eesc  
8https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5  
9 https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_lt
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_lt
http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_lt
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_lt
https://www.eesc.europa.eu/lt/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc
https://www.eesc.europa.eu/lt/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5
https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/
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dirbtinio intelekto ir robotikos mokslo specialistų bei į 2017 m. rugpjūčio 21 d. atvirą 

laišką,1 kurį pasirašė 116 pirmaujančių robotikos ir dirbtinio intelekto bendrovių 

steigėjų, 

– atsižvelgdamas į atitinkamus Tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto2 pareiškimus ir 

pilietinės visuomenės iniciatyvas, pavyzdžiui, kampaniją „Sustabdykime robotus 

žudikus“3, kuri atstovauja 70 organizacijų iš 30 šalių, įskaitant organizacijas „Human 

Rights Watch“, „Article 36“ ir „Amnesty International“, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, 

A. kadangi pranešama, kad kai kurios šalys ir pramonės šakos kuria ginklų sistemas, 

turinčias įvairias autonomines funkcijas; 

B. kadangi mirtinos autonominės ginklų sistemos gali iš esmės pakeisti karą, paspartinti 

priešiškos karinės sąveikos greitį ir trukmę bei paskatinti beprecedentes ginklavimosi 

varžybas; 

C. kadangi naudojant mirtinas autonomines ginklų sistemas kyla esminių etinių ir teisinių 

žmonių kontrolės klausimų, visų pirma dėl ypatingos svarbos funkcijų, tokių kaip 

tikslinė atranka ir dalyvavimas; 

D. kadangi naudojant mirtinas autonomines ginklų sistemas kyla esminių klausimų dėl 

tarptautinės žmogaus teisių teisės, tarptautinės humanitarinės teisės bei Europos normų 

ir vertybių, susijusių su būsimais kariniais veiksmais, taikymo; 

E. kadangi 2017 m. rugpjūčio mėn. 116 pirmaujančių robotikos ir dirbtinio intelekto 

bendrovių JT nusiuntė atvirą laišką, kuriame vyriausybės raginamos užkirsti kelią tokios 

ginkluotės varžyboms ir išvengti tokių technologijų destabilizuojančio poveikio; 

kadangi šiame laiške taip pat teigiama, kad mirtini autonominiai ginklai gali tapti 

trečiąja karybos revoliucija, kuri leis kovoti didesnės nei bet kada apimties ginkluotuose 

konfliktuose ir sparčiau nei žmonės gali suvokti; 

1. pabrėžia, kad reikia imtis skubių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias mirtinų 

autonominių ginklų platinimui; pabrėžia, kad bendri ES lygmens veiksmai gali 

sustiprinti ES, kaip tarptautinio masto veikėjo vaidmenį darant poveikį pagrindiniam 

karinio saugumo iššūkiui; 

2. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją/vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir 

saugumo politikai, valstybes nares ir Tarybą skubiai parengti ir priimti bendrą poziciją 

dėl autonominių ginklų sistemų, kuriomis būtų užtikrinta ypatingos svarbos funkcijų 

žmogaus kontrolė dislokavimo laikotarpiu; apgailestauja, kad 2018 m. rugpjūčio 27 – 

31 d. Ženevoje įvykusių Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų sistemų šalių 

Vyriausybės ekspertų grupės susitikime nebuvo aiškiai patvirtintas visiškas draudimas 

naudoti autonominius ginklus; 

                                                 
1https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf  
2https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW

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

https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair/open.pdf
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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3. labai apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės, kaip antai Prancūzija ir Vokietija, 

neremia ir nesiekia griežto ir visiško draudimo naudoti autonominius ginklus; 

4. primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę 

užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybes nares ir Tarybą dirbti siekiant 

tarptautiniu mastu uždrausti ginklų sistemas, kurioms trūksta žmogaus kontrolės 

esminei tikslinei atrankai ir dalyvavimui, kaip to reikalavo Parlamentas įvairiomis 

progomis; pabrėžia, kad labai svarbu užkirsti kelią žmogaus kontrolės nenumatančių 

ginklų sistemų moksliniams tyrimams, plėtrai ir gamybai, ypač kai tai susiję su tokiomis 

svarbiomis funkcijomis kaip tikslinė atranka ir dalyvavimas; 

5. primena savo 2018 m. kovo 13 d. poziciją dėl reglamento dėl Europos gynybos 

pramonės plėtros programos, visų pirma jo 6 straipsnio (reikalavimus atitinkantys 

veiksmai) ir pabrėžia savo pasirengimą priimti panašią poziciją, atsižvelgiant į būsimą 

gynybos mokslinių tyrimų programą, gynybos pramonės plėtros programą ir kitas 

svarbias Europos gynybos fondo laikotarpio po 2020 m. ypatybes; 

6. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos ombudsmenui, Europos 

išorės veiksmų tarnybai, Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms. 

 


