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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a mesterséges intelligenciáról: az állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és 
katonai felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és 
alkalmazását érintő kérdések, a büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül
(2020/2013(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ 114. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás 
létrehozásáról szóló 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1488 tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a Digitális Európa program 2021–2027 közötti időszakra történő 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 2018. június 6-i 
javaslatra (COM(2018)0434), 

– tekintettel „A mesterséges intelligencia – a kiválóság és a bizalom európai 
megközelítése” című, 2020. február 19-i bizottsági fehér könyvre (COM(2020)0065),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az európai adatstratégiáról szóló, 2020. 
február 19-i bizottsági közleményre (COM(2020)0066),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Európa digitális jövőjének 
megtervezése” című , 2020. február 19-i bizottsági közleményre (COM(2020)0067),

– tekintettel a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról szóló, 2017. február 16-i 
állásfoglalására, amelyet a Bizottságnak szóló ajánlások kísérnek2,

– tekintettel az európai ipar digitalizációjáról szóló, 2017. június 1-jei állásfoglalására3,

– tekintettel az az autonóm fegyverrendszerekről szóló, 2018. szeptember 12-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a digitális korban a nyelvek közötti egyenlőségről szóló, 2018. szeptember 

1 HL L 252., 2018.10.8., 1. o.
2 HL C 252., 2018.7.18., 239. o.
3 HL C 307., 2018.8.30., 163. o.
4 HL C 433., 2019.12.23., 86. o.
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11-i állásfoglalására5,

– tekintettel a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai 
iparpolitikáról szóló, 2019. február 12-i állásfoglalására6,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Bizottság által 2018 júniusában létrehozott magas szintű szakértői csoport 
mesterséges intelligenciáról szóló, „Etikai iránymutatások a megbízható mesterséges 
intelligencia érdekében” című 2019. április 8-i jelentésére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

Bevezetés 

A. mivel az MI, a robotika és a kapcsolódó technológiák minden jel szerint közvetlen 
hatással lesznek a társadalom életének valamennyi aspektusára;

B. mivel az Uniónak és tagállamainak különös felelőssége, hogy ügyeljenek rá, hogy ezek 
a technológiák hozzájáruljanak polgáraik jóllétéhez és általános érdekéhez;

C. mivel ebből a különös felelősségből következik, hogy meg kell vizsgálni az e 
technológiák polgári és katonai felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi 
jog értelmezését és alkalmazását érintő, továbbá az állami hatóságok e technológiákkal 
kapcsolatos szerepét érintő kérdéseket, a büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül;

D. mivel e vizsgálat célja annak tisztázása, hogy a nemzetközi köz- és magánjogi 
szabályok milyen mértékben vannak összhangban e technológiákkal, valamint hogy 
rávilágítsunk az utóbbiak által az állam számára támasztott kihívásokra;

E. mivel e problémák harmonizált megközelítése szükségessé teszi a mesterséges 
intelligencia közös meghatározásának elfogadását, továbbá gondoskodni kell arról, 
hogy ne sérüljön az Európai Unió Alapjogi Chartája elveinek tiszteletben tartása;

A mesterséges intelligencia meghatározása

1. véleménye szerint a mesterséges intelligencia olyan módszerek és eljárások 
együtteseként határozható meg, amelyek révén a technikai rendszerek észlelhetik 
környezetüket, az észlelteket feldolgozhatják és a problémákat önállóan megoldhatják, 
döntéseket hozhatnak, tevékenykedhetnek, döntéseikből és tevékenységükből pedig 
tanulságokat és következtetéseket vonhatnak le;

Nemzetközi közjog és a mesterséges intelligencia katonai felhasználásai 

2. véleménye szerint az MI valamennyi katonai felhasználását emberi ellenőrzés alá kell 
vetni oly módon, hogy egy emberi személynek lehetősége legyen azokat bármely 
pillanatban kiigazítani vagy megszakítani, valamint váratlan viselkedés esetén leállítani;

5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0332.
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0081.
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3. véleménye szerint továbbá e felhasználások döntéshozatali folyamatai tekintetében 
biztosítani kell a nyomon követhetőséget annak érdekében, hogy megállapítható legyen 
az emberi döntéshozó kiléte, illetve hogy adott esetben őt felelősségre lehessen vonni;

4. megerősíti, hogy e felhasználásoknak mindig a nemzetközi humanitárius jog, különösen 
az 1949. augusztus 12-i genfi egyezmények tiszteletben tartásával kell történniük, 
különösen a sebesültek, betegek és hajótöröttek védelme, a hadifoglyokkal való 
bánásmód és a polgári személyek védelme tekintetében;

5. megerősíti, hogy e felhasználásoknak mindig a népirtás, az emberiesség elleni és a 
háborús bűncselekmények tilalmát magukban foglaló, az 1998. július 17-i Római 
Egyezményben is szereplő elvek tiszteletben tartásával kell történniük;

6. ragaszkodik ahhoz, hogy e felhasználások mindig tartsák tiszteletben az arányosság 
elvét, amely egy katonai fellépés jogosságát alárendeli a cél és a felhasznált eszközök 
közötti egyensúly tiszteletben tartásának, és ezen arányosság értékelését emberi 
személyre kell bízni vagy emberi személynek kell kifejezetten jóváhagynia;

7. hangsúlyozza, hogy a megelőző bekezdések a mesterséges intelligencia valamennyi 
katonai felhasználására vonatkoznak, legyenek azok bármilyen jellegűek, így például 
katonai célú információfeldolgozás, katonai logisztika, „együttműködő hadviselés” 
vagy valós idejű döntéstámogatás, továbbá védelmi rendszerek és az MI-t felhasználó 
valamennyi fegyverfajta, köztük a halált okozó autonóm fegyverrendszerek;

8. emlékeztet rá, hogy a halált okozó autonóm fegyverrendszerek olyan fegyverek, 
amelyek képesek emberi beavatkozás nélkül a célpont azonosítására és a támadás 
megindítására, és sajátos veszélyességük miatt alkalmazásukat külön tilalmaktól és jogi 
garanciáktól kell függővé tenni;

9. véleménye szerint a halált okozó autonóm fegyverrendszerek csak akkor jogszerűek, ha 
elegendően szigorú ellenőrzés alatt állnak ahhoz, hogy egy emberi személy bármely 
pillanatban átvehesse felettük az irányítást, az emberi ellenőrzés alól teljes egészében 
kivont („human off the loop”) változatokat pedig be kell tiltani;

10. ragaszkodik ahhoz, hogy halált okozó autonóm fegyverrendszereket csakis pontosan 
meghatározott esetekben és részletes engedélyezési eljárások alapján alkalmazzanak, 
mely eljárásokat előre rögzített szövegek formájában az érintett állam – függetlenül 
attól, hogy tagja-e vagy nem az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének – 
hozzáférhetővé tesz a nyilvánosság vagy legalább nemzeti parlamentje  számára;

11. véleménye szerint a halált okozó autonóm fegyverrendszerek esetében tiszteletben kell 
tartani az egyes hagyományos fegyverekről szóló 1980. október 10-i egyezmény 
rendelkezéseit, nevezetesen a „mértéktelen szenvedés” okozására vonatkozó tilalmat;

12. javasolja ellenőrizetlen elterjedésük megelőzése céljából a halált okozó autonóm 
fegyverrendszerek felvételét a 2013. április 2-i fegyverkereskedelmi szerződés 
rendelkezéseinek alávetett fegyverek listájára, mely lista az említett szerződés 2. 
cikkében szerepel;
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13. követeli a halált okozó autonóm fegyverrendszerek emberi külsővel való felruházásának 
tiltását annak érdekében, hogy semmiképpen ne lehessen embert robottal 
összetéveszteni;

14. emlékeztet rá, hogy az Európai Védelmi Alap (EDF) feladata az innovációt elősegítő – 
nevezetesen az MI-t akár halált okozó autonóm fegyverrendszerekben is alkalmazó – 
katonai kutatási projektek finanszírozása;

15. javasolja, hogy a FED emlékeztesse az általa finanszírozott projektekért felelős 
vállalatokat és az érintett államokat, hogy ez a finanszírozás nem menti fel őket az alól, 
hogy szigorúan ügyeljenek rá, hogy az e projektekben alkalmazott MI jövőbeli katonai 
felhasználásai tiszteletben tartsák az e jelentés  2–13. bekezdéseiben felsorolt elveket;

Az állam fennhatósága az egészségügy és az igazságszolgáltatás példáján

16. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak ügyelniük kell arra, hogy az a tény, hogy a 
legfejlettebb MI-technológiákat igen erős magánvállalatok birtokolják, ne 
eredményezze a közhatalom megkérdőjelezését és még kevésbé magánérdekek hatalmi 
pozícióba emelését;

17. lényegesnek tartja, hogy amennyiben a köszszolgálati szférában egy MI-rendszer 
emberekkel van kapcsolatban – különösen az igazságszolgáltatás és az egészségügyi 
ellátás területén –, a felhasználót kellő módon tájékoztassák arról, hogy lehetősége van 
kérésére és haladéktalanul szakember segítségét igénybe venni;

18. véleménye szerint azokat, akikre vonatkozóan egy hatóság kizárólag vagy nagyobb 
részben MI-rendszerre alapozott határozatot hozott, figyelmeztetni szükséges erre, és 
gyorsan rendelkezésükre kell bocsátani a megelőző bekezdésben említett információkat;

19. megállapítja, hogy a mesterséges intelligenciára egyre alapvetőbb szerep vár az 
egészségügy területén, nevezetesen a diagnosztizálást támogató algoritmusoknak, a 
robotsebészetnek, az intelligens protéziseknek, az egyes páciensek testének 
háromdimenziós modellezésén alapuló, egyénre szabott kezeléseknek, az időskorúakat 
segítő szociális robotoknak, az egyes mentális betegségekben szenvedők 
autonómiájának javítására alkalmas digitális terápiáknak, a megelőző orvoslásnak és a 
járvány-előrejelző szoftvereknek köszönhetően;

20. hangsúlyozza azonban, hogy az MI valamennyi közegészségügyi felhasználásának 
tiszteletben kell tartania a páciensek személyes adatainak védelmét és meg kell előzniük 
az utóbbiak ellenőrizetlen ismertté válását;

21. határozottan kérése, hogy az MI valamennyi közegészségügyi felhasználása tartsa 
tiszteletben a páciensek egyenlőségét az ellátások hozzáférhetősége és az azokhoz való 
hozzájutás tekintetében, tartsa fenn a páciens-orvos viszonyt és minden körülmények 
között tartsa tiszteletben a hippokratészi esküt;

22. megállapítja, hogy az MI-t egyre gyakrabban veszik igénybe az igazságszolgáltatásban 
annak érdekében, hogy a bírók egyszerre hozhassanak gyorsabb, észszerűbb és a 
hatályos jognak megfelelőbb döntéseket;
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23. kéri ezért, hogy valamennyi igazságügyi felhasználásról tájékoztassák a nyilvánosságot, 
küszöböljék ki a programozás torzításaiból adódó megkülönböztetéseket, biztosítsák 
minden jogalany számára a bíróhoz fordulás jogát, valamint minden bíró számára azt a 
jogot, hogy eltérhessen az MI által javasolt megoldástól, amennyiben ezt a konkrét ügy 
jellemzői alapján szükségesnek látja;

Nemzetközi magánjog

24. megállapítja, hogy mivel az online vagy a valós világban zajló emberi tevékenységek 
nemzetközivé válásával megnőtt a nemzetközi magánjogra tartozó jogesetek száma, az 
MI segítségére lehet a feleknek és a bíróknak ezek megoldásában olyan modellek 
megalkotásával, amelyek az egyes ügyekben lehetővé teszik az illetékes joghatóság és 
az alkalmazandó jog meghatározását, továbbá a legkényesebb jogszabályi ütközések 
feltárását, javaslatokat téve ezek megoldására is;

25. úgy véli azonban, hogy az MI nemzetközi magánjog területén történő valamennyi 
felhasználásáról megfelelően tájékoztatni kell a nyilvánosságot, és el kell kerülni a 
programozás torzításaiból adódó olyan megkülönböztetéseket, amelyek az egyik 
nemzeti jog számára rendszerszerűen előnyt biztosítanának egy másikkal szemben;

26. hangsúlyozza, hogy az önvezető járművek közlekedésére vonatkozóan – mivel 
várhatóan nagymértékben megszaporodnak a nemzetközi magánjogra tartozó jogesetek 
– külön európai szabályozást kell alkotni, meghatározva a határokon átnyúló káresetek 
esetében alkalmazandó jogi szabályrendszert; 

Vezérlő elv

27. emlékeztet rá, hogy az MI olyan tudományos eredmény, amely nem vonhatja maga után 
a jog visszaszorulását, hanem éppen ellenkezőleg, állandó – az Európai Unióban az 
uniós intézményekből és a tagállamok jogából eredő – jogi szabályozást igényel, és az 
algoritmusok ereje soha nem függetlenedhet a demokrácia tiszteletben tartásától és a jog 
elsőbbségétől, amely ennek a jelentésnek a vezérlő elve;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A mesterséges intelligencia (MI) szemkápráztató fejlődése kihívást jelent a nemzetközi köz- 
és magánjog számára egyaránt, de tágabb értelemben az állami hatóságok számára is. 
Amennyiben az MI jogi szabályozása az EU egyik prioritásává vált, az Európai Parlament 
sem hagyhatja figyelmen kívül a kérdést. Ez a jelentés kísérletet tesz a legfontosabb 
aspektusok megvizsgálására. 

Nemzetközi közjog: az MI katonai felhasználásai 

A 2020. április 29-i munkadokumentumnak megfelelően a jelentés nagy terjedelemben 
foglalkozik az MI katonai felhasználásaival, amelyekről a fő világhatalmak egyöntetűen úgy 
vélik, hogy fejlesztésük prioritás haderejük számára. Az EU által vallott értékek indokolják, 
hogy gondot fordítsunk a szükséges jogi szabályozásra, figyelemmel az államok és az ENSZ 
hatásköreire is.

A kérdést három szempontból járjuk körül. Először is emlékeztetünk azokra az elvekre, 
amelyeken az MI bármiféle katonai felhasználásának alapulnia kell, legyen az: katonai célú 
információfeldolgozás, katonai logisztika, „együttműködő hadviselés” vagy valós idejű 
döntéstámogatás, védelmi rendszerek, az MI-t felhasználó valamennyi fegyverfajta, köztük a 
halált okozó autonóm fegyverrendszerek.

Ezután a halált okozó autonóm fegyverrendszerekre vonatkozó sajátos elveket részletezzük, 
figyelemmel az Európai Parlament által a 2018. szeptember 12-i állásfoglalásában már 
kiemelt különös veszélyességükre.

Végül említést teszünk az Európai Védelmi Alapról, amely már finanszíroz MI-t alkalmazó 
katonai kutatási projekteket, bizonyítva, hogy az EU már ma közvetlenül érdekelt az MI 
katonai felhasználásaiban.

Az állam fennhatósága 

Az MI nem csak katonai területen jár következményekkel az állami fennhatóság kérdésére. A 
JURI bizottságban 2020. június 16-án lefolytatott vita eredményeképpen – amikor is nem egy 
képviselő úgy vélte, hogy ezekről a következményekről is beszélni kell – úgy döntöttünk, 
hogy ezt a kérdést két különösen érzékeny területen, az egészségügy és az igazságszolgáltatás 
területén elemezzük.

Nemzetközi magánjog

Ugyanezen vita alkalmával egyes képviselők azt is kérték, hogy vizsgáljuk meg az MI 
alkalmazásának a nemzetközi magánjogra gyakorolt hatását. Ennek eleget téve a szöveg 
befejező részében kísérletet teszünk a kérdés megvilágítására, bár csak röviden, figyelembe 
véve a Parlament által a hasonló jelentések esetében megszabott terjedelmi korlátot.

Vezérlő elv

A benne tárgyalt kérdések sokféleségén túl a jelentést összetartó erő az a felismerés, hogy az 
MI veszélyt jelenthet a demokratikus elvek és a jog elsőbbségének tiszteletben tartása 
szempontjából, és ezért a megközelítés során tisztánlátásra van szükség. Heidegger már 
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emlékeztett rá: „A technika nem semleges dolog. Éppen akkor szolgáltatjuk ki neki leginkább 
magunkat, amikor úgy képzeljük, hogy semleges”.


