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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par mākslīgo intelektu: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un 
piemērošanu, ciktāl tas skar Eiropas Savienības civilās un militārās izmantošanas jomu, 
un par valsts varu ārpus krimināltiesību darbības jomas
(2020/2013(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 225. pantu,

– ņemot vērā LESD 114. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 28. septembra Regulu (ES) 2018/1488 par Eiropas 
Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi1,

– ņemot vērā 2018. gada 6. jūnija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 
ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu 
(COM(2018)0434), 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra Balto grāmatu ar nosaukumu „Mākslīgais 
intelekts. Eiropiska pieeja — izcilība un uzticēšanās” (COM(2020)0065),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas 
Datu stratēģija” (COM(2020)0066),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas 
digitālās nākotnes veidošana” (COM(2020)0067),

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 16. februāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par 
Civiltiesību noteikumiem par robotiku2,

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 1. jūnija rezolūciju par Eiropas rūpniecības 
digitalizāciju3,

– ņemot vērā Parlamenta  2018. gada 12. septembra rezolūciju par autonomo ieroču 
sistēmām4,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 11. septembra rezolūciju par valodu līdztiesību 

1 OV L 252, 8.10.2018., 1. lpp.
2 OV C 252, 18.7.2018., 239. lpp.
3 OV C 307, 30.8.2018., 163. lpp.
4 OV C 433, 23.12.2019., 86. lpp.
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digitālajā laikmetā5,

– ņemot vērā 2019. gada 12. februāra rezolūciju par visaptverošu Eiropas rūpniecības 
politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku6,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Komisijas izveidotās augsta līmeņa ekspertu grupas mākslīgā intelekta 
jautājumos izstrādāto 2019. gada 8. aprīļa ziņojumu „Ētikas vadlīnijas uzticamam MI”,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

Ievads 

A. tā kā MI, robotika un saistītās tehnoloģijas var nepastarpināti ietekmēt visus sabiedrības 
dzīves aspektus;

B. tā kā Savienībai un tās dalībvalstīm ir īpaša atbildība gādāt par to, lai šīs tehnoloģijas 
sekmētu iedzīvotāju labklājību un vispārējo interešu ievērošanu;

C. tā kā šī īpašā atbildība nozīmē, piemēram, vajadzību noskaidrot jautājumus par 
starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tie skar šo tehnoloģiju 
izmantošanu no Savienības puses civilā un militārā jomā, un jautājumus par valsts varu 
šo tehnoloģiju izmatošanā ārpus krimināltiesību piemērošanas jomas;

D. tā kā šīs noskaidrošanas mērķis ir noteikt, cik lielā mērā starptautisko tiesību noteikumi 
— neatkarīgi no tā, vai tie ir publiski vai privāti — ir piemēroti šīm tehnoloģijām, un 
izcelt problēmas, kuras valsts varas iestādēm rodas minēto tehnoloģiju dēļ;

E. tā kā, lai šīs problēmas risinātu saskaņoti, ir jāpieņem kopēja jēdziena “MI” definīcija 
un jānodrošina Eiropas Savienības Pamattiesību hartas principu ievērošana,

Jēdziena “MI” definīcija

1. uzskata, ka MI var definēt kā tādu metožu un procedūru kopumu, pateicoties kurām 
tehniskās sistēmas uztver savu vidi, apstrādā uztveres datus un problēmas atrisina 
neatkarīgi, pieņem lēmumus, rīkojas un mācās no šādu lēmumu un rīcības sekām;

Starptautiskās publiskās tiesības un MI izmantošana militārām vajadzībām 

2. uzskata, ka visi MI militārie pielietojumi ir jākontrolē cilvēkam, pateicoties kam, 
piemēram, viena persona tos jebkurā laikā var labot vai pārtraukt un atslēgt 
neparedzētas uzvedības gadījumā;

3. uzskata, ka papildus tam ir jānodrošina to izsekojamība no lēmumu pieņemšanas 
procesa viedokļa, lai varētu noteikt lēmumu pieņēmušās personas identitāti un lai 
vajadzības gadījumā attiecīgo personu varētu saukt pie atbildības;

4. atkārto, ka, liekot lietā MI, vienmēr ir jāievēro starptautiskās humanitārās tiesības, jo 

5 Šajā datumā pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0332.
6 Šajā datumā pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0081.
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īpaši 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvencijas, piemēram, attiecībā uz ievainoto, 
slimo un kuģu avārijā cietušo personu aizsardzību, izturēšanos pret kara gūstekņiem un 
civiliedzīvotāju aizsardzību;

5. atkārtoti izsakās, ka, izmantojot MI, vienmēr ir jāievēro 1998. gada 17. jūlija Romas 
konvencijā nostiprinātie principi, ar kuriem paredz genocīda, noziegumu pret cilvēci un 
kara noziegumu aizliegumu;

6. uzstāj, ka MI izmantošanā vienmēr ir jāievēro samērīguma princips, saskaņā ar kuru 
militāras darbības likumība ir atkarīga no mērķa un izmantoto līdzekļu samērīguma 
nodrošināšanas, un ka minētā samērīguma novērtējumu veic vai nepārprotami apstiprina 
cilvēks;

7. uzsver, ka iepriekšējie punkti attiecas uz visiem MI militārajiem lietojumiem bez 
izšķirības, īpaši tiem, ar kuru palīdzību informāciju apstrādā militāriem mērķiem, īsteno 
militāro loģistiku, “sadarbības kaujasdarbību” un atbalsta lēmumu pieņemšanu 
reāllaikā, kā arī attiecas uz aizsardzības sistēmām un visiem ieročiem, kuros izmanto 
MI, tostarp uz autonomām letālu ieroču sistēmām (LAWS);

8. atgādina, ka LAWS ir ieroči, ar kuriem var identificēt un izlemt par uzbrukumu mērķim 
bez cilvēka iejaukšanās, un ka to īpašā bīstamība nozīmē to, ka to izmantošanai ir 
jāpiemēro īpaši aizliegumi un tiesiskās garantijas;

9. uzskata, ka LAWS ir likumīgi tikai tad, ja tie ir pietiekami stingri kontrolēti, proti, ja 
cilvēks jebkurā laikā var pārņemt vadību, un ka ir jāaizliedz LAWS versijas, kuras 
cilvēki nekontrolē vispār (“roboti ir pilnīgi autonomi”);

10. uzstāj, ka LAWS ir jāizmanto tikai īpašos gadījumos un saskaņā ar atļauju piešķiršanas 
procedūrām, kurām ir jābūt iepriekš sīki izklāstītām dokumentos, kurus attiecīgā valsts 
— neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav Ziemeļatlantijas līguma organizācijas locekle — 
dara sabiedrībai vai vismaz savam parlamentam pieejamus;

11. uzskata, ka ir jānodrošina LAWS atbilstība 1980. gada 10. oktobra Konvencijas par 
atsevišķiem konvencionālajiem ieročiem normām, tostarp jāievēro aizliegums nodarīt 
“pārmērīgus ievainojumus”;

12. lai novērstu to nekontrolētu izplatīšanu, ierosina LAWS iekļaut to ieroču sarakstā, uz 
kuriem attiecas 2013. gada 2. aprīļa Ieroču tirdzniecības līguma normas un kuri ir 
uzskaitīti minētā līguma 2. pantā;

13. lai izvairītos no cilvēka un robota sajaukšanas, pieprasa aizliegt LAWS 
antropomorfizāciju;

14. atgādina, ka Eiropas Aizsardzības fonds (EAF) ir paredzēts, lai finansētu militāra 
rakstura pētniecības projektus, ar kuriem veicina inovāciju, jo īpaši tos, kuros izmanto 
MI, — arī tad, ja runa ir par LAWS;

15. ierosina EAF atgādināt uzņēmumiem, kuru projektus tas finansē, un attiecīgajām 
valstīm, ka tā finansējums neatbrīvo tos no nepieciešamības vērīgi raudzīties, lai šajos 
projektos turpmāk paredzētais MI pielietojums militārām vajadzībām atbilstu šā 
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ziņojuma 2.–13. punktā izklāstītajiem principiem;

Valsts vara: veselības un justīcijas piemēri

16. uzstāj, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, lai vissarežģītāko MI tehnoloģiju atrašanās varenu 
privāto grupu rokās neapdraudētu valsts varas virskundzību, nemaz nerunājot par tās 
aizstāšanu ar privātu varu;

17. uzskata, ka gadījumos, kad MI sistēmu izmanto, lai mijiedarbotos ar iedzīvotājiem 
sabiedrisko pakalpojumu jomā, jo īpaši tieslietu un veselības aprūpes jomā, ir būtiski, 
lai lietotājs tiktu pienācīgi informēts par to, ka viņam ir iespēja pēc pieprasījuma un 
nekavējoties izmantot kādu speciālistu;

18 uzskata, ka personas, uz kurām attiecas lēmums, ko kāda valsts iestāde ir pieņēmusi, 
pamatojoties tikai vai galvenokārt uz MI sistēmas produktiem, ir par to jāinformē un 
tām nekavējoties ir jāsaņem iepriekšējā punktā minētā informācija;

19. konstatē, ka MI lomai sabiedrības veselības jomā ir jākļūst aizvien lielākai, jo īpaši, 
izmantojot algoritmizēto diagnosticēšanu, robotizēto ķirurģiju, viedās protēzes, 
personalizētu ārstēšanu, kuras pamatā būs katra pacienta ķermeņa modelēšana trīs 
dimensijās, sociālos robotus, kuriem būs jāpalīdz vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
digitālās terapijas, kas ir izstrādātas, lai vairotu atsevišķu garīgi slimu cilvēku 
neatkarību, prognostisko medicīnu un epidēmiju paredzēšanas programmatūru;

20. tomēr uzstāj, lai visos MI pielietojumos sabiedrības veselības jomā tiku ievērota 
pacientu personas datu aizsardzība un novērsta to nekontrolēta izplatīšana;

21. cieši piekodina, lai visos MI pielietojumos sabiedrības veselības jomā tiktu ievērota 
pacientu piekļuves aprūpei vienlīdzība un nodrošināta piekļuve tai, tiktu aizsargātas 
pacienta un ārsta attiecības un vienmēr ievērots Hipokrāta zvērests;

22. konstatē, ka MI arvien vairāk tiek izmantots tieslietu jomā, pateicoties kam, tiesneši var 
ātrāk un racionālāk pieņemt lēmumus, kas labāk atbilst spēkā esošajām tiesību normām;

23. tādēļ aicina publiskot visus minētos pielietojumus tieslietu jomā, novērst 
programmatūrā pieļautu diskrimināciju, un ievērot ikvienas personas tiesības vērsties 
tiesā, kā arī katra tiesneša tiesības MI ierosināto risinājumu ignorēt, ja viņš, ņemot vērā 
lietas īpatnības, to uzskata par nepieciešamu;

Starptautiskās privāttiesības

24. konstatē, ka, tā kā cilvēka darbības internacionalizācija tiešsaistē vai reālajā pasaulē 
rada arvien lielāku skaitu strīdu, kurus reglamentē starptautiskās privāttiesības, MI var 
palīdzēt pusēm un tiesnešiem tos atrisināt, izveidojot modeļus, ar kuriem ne tikai katrā 
lietā nosaka piekritīgo jurisdikciju un piemērojamos tiesību aktus, bet arī konstatē 
vissensitīvākās tiesību kolīziju normas un piedāvā to novēršanas risinājumus;

25. tomēr uzskata, ka par MI izmantošanu starptautiskajās privāttiesībās ir pienācīgi 
jāinformē sabiedrība un minētajā izmantošanā ir jānovērš programmatūrā pieļautā 
diskriminācija, pretējā gadījumā sistemātiski vienas valsts tiesību aktiem tiktu dotu 
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priekšroka pār citu valstu tiesību aktiem;

26. īpaši atzīmē, ka autonomo transportlīdzekļu kustība Eiropas teritorijā, kas var rādīt 
sevišķi lielu skaitu starptautisko privāttiesību jomā ierosināto tiesas prāvu, ir 
jāreglamentē specializētās Eiropas normās, kurās tiktu precizēts tiesiskais režīms, kas 
būtu piemērojams pārrobežu kaitējuma gadījumā;

Pamatprincips

27. atgādina, ka MI ir uzskatāms par zinātnisko progresu, kas ne tikai nedrīkst izraisīt 
tiesību aktu pavājināšanos, bet, gluži pretēji, tas vienmēr ir jāreglamentē ar tiem — 
Eiropas Savienībā ar tās iestāžu un dalībvalstu izstrādātiem tiesību aktiem, un ka 
algoritmu vara nekādā gadījumā nedrīkst tikt izmantota uz tās demokrātijas un 
tiesiskuma primāta rēķina, kas ir šā ziņojuma pamatā esošais princips;

28 uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Mākslīgā intelekta (MI) iespaidīgā attīstība ir uzskatāma par izaicinājumu no starptautisko 
tiesību — gan publisko, gan privāto — un valstu autoritātes vispār viedokļa. Tā kā MI 
tiesiskais regulējums ir kļuvis par vienu no ES prioritātēm, Eiropas Parlaments šo jautājumu 
novārtā atstāt nedrīkst. Šā ziņojuma mērķis ir iztirzāt galvenos aspektus. 

Starptautiskās publiskās tiesības: MI izmantošana militārām vajadzībām 

Saskaņā ar 2020. gada 29. aprīļa darba dokumentu liela ziņojuma daļa ir veltīta tāda MI 
izmantošanai militāriem mērķiem, par kuru lielākās pasaules lielvaras ir vienisprātis, ka to 
attīstība ir viņu armijas prioritāte. Vērtības, kuras ES deklarē kā savas, leģitimizē tās vēlmi 
panākt minēto pielietojumu nepieciešamo tiesisko reglamentāciju, ņemot vērā dalībvalstu un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas pilnvaras.

Šā jautājuma risināšanā tika nolemts vadīties pēc trim aspektiem. Vispirms tiek atgādināti 
principi, saskaņā ar kuriem ir jāīsteno jebkāda MI izmantošana militārām vajadzībām, lai kāda 
tā arī nebūtu: informācijas apstrāde militāriem mērķiem, militārā loģistika, “sadarbīgā 
kaujasdarbība” un atbalsts lēmumu pieņemšanai reāllaikā, aizsardzības sistēmas, visi ieroči, 
kuros izmanto MI, tostarp autonomas letālu ieroču sistēmas (LAWS).

Otrkārt, attiecībā uz LAWS ir izkristalizēti īpaši principi, ņemot vērā šo sistēmu īpašo 
bīstamību, ko Eiropas Parlaments jau ir uzsvēris savā 2018. gada 12. septembra rezolūcijā.

Visbeidzot, tiek iztirzāta tā Eiropas Aizsardzības fonda loma, kas jau finansē militārās 
pētniecības projektus, kuros izmanto MI, kas liek domāt, ka ES jau ir nepastarpināti iesaistīta 
MI militārā izmantošanā.

Valsts vara 

MI ietekmē arī valstu varu nemilitāros jautājumos. Pēc debatēm, kas JURI komitejā notika 
2020. gada 16. jūnijā un kurās vairāki locekļi uzskatīja, ka būtu jāapspriež arī minētā ietekme, 
tika nolemts to aplūkot divās tik jutīgās jomās kā veselība un tieslietas.

Starptautiskās privāttiesības

Minēto debašu laikā atsevišķi locekļi prasīja piedevām pārliecināties par MI izmantošanas 
ietekmi uz starptautiskajām privāttiesībām. Tādēļ ziņojuma teksta beigās ir mēģināts šo 
jautājumu iztirzāt, lai gan tikai īsumā, jo Parlamentam ir jāievēro šāda veida dokumentu 
apjoma ierobežojumi.

Pamatprincips

Papildus tajā aplūkoto jautājumu daudzveidībai ziņojuma struktūras pamatā ir izpratne par to, 
ka MI var apdraudēt demokrātijas un tiesiskuma primāta principu ievērošanu un ka šie 
jautājumi ir jārisina ļoti nosvērti. Jo, kā Mārtins Haidegers brīdināja, “tieši tad, kad mēs 
tehniku uztveram kā kaut ko neitrālu, tā mums var nodarīt vislielāko kaitējumu”.
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