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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing 
van het internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied 
van civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht
(2020/2013(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien artikel 114 VWEU,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU) 2018/1488 van de Raad van 28 september 2018 tot oprichting 
van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing1,

– gezien het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 6 
juni 2018 tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-
2027 (COM(2018)0434), 

– gezien het witboek van de Commissie van 19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie en een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen 
(COM(2020)0065),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 19 februari 
2020 over een Europese datastrategie (COM(2020)0066),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 19 februari 
2020 getiteld “De digitale toekomst van Europa vormgeven” (COM(2020)0067),

– gezien zijn resolutie van 16 februari 2017 met aanbevelingen aan de Commissie over 
civielrechtelijke regels inzake robotica2,

– gezien zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie3,

– gezien zijn resolutie van 12 september 2018 over autonome wapensystemen4,

– gezien zijn resolutie van 11 september 2018 over taalgelijkheid in het digitale tijdperk5,

1 PB L 252 van 8.10.2018, blz. 1.
2 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 239.
3 PB C 307 van 30.8.2018, blz. 163.
4 PB C 433 van 23.12.2019, blz. 86.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0332.
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– gezien zijn resolutie van 12 februari 2019 inzake een alomvattend Europees 
industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica6,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van 8 april 2019 van de door de Commissie in juni 2018 opgerichte 
deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige intelligentie getiteld “Ethische 
richtsnoeren voor betrouwbare kunstmatige intelligentie”,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A9-0000/2020),

Inleiding 

A. overwegende dat kunstmatige intelligentie, robotica en de daarmee samenhangende 
technologieën de potentie hebben om alle aspecten van het leven rechtstreeks te 
beïnvloeden;

B. overwegende dat de Unie en haar lidstaten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben 
om ervoor te zorgen dat deze technologieën een bijdrage leveren aan het welzijn van 
hun burgers en aan het algemeen belang;

C. overwegende dat deze bijzondere verantwoordelijkheid inhoudt dat met name gekeken 
moet worden naar alle aspecten in verband met de interpretatie en toepassing van het 
internationaal recht voor zover de EU betrokken is op het gebied van civiel en militair 
gebruik van de technologieën in kwestie, alsook naar de aspecten in verband met het 
staatsgezag over deze technologieën buiten de werkingssfeer van het strafrecht;

D. overwegende dat het doel hierbij moet zijn vast te stellen óf, en in welke mate, de regels 
van het internationaal recht (publiek én privaat) geschikt zijn voor deze technologieën, 
alsmede voor het voetlicht te brengen welke uitdagingen de technologieën in kwestie 
vormen voor het staatsgezag;

E. overwegende dat een geharmoniseerde benadering op dit gebied alleen mogelijk is na 
de voorafgaande vaststelling van een gemeenschappelijke definitie van kunstmatige 
intelligentie en indien de beginselen van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie worden gerespecteerd;

Definitie van kunstmatige intelligentie

1. is van oordeel dat kunstmatige intelligentie kan worden gedefinieerd als een geheel aan 
methoden en procedures die technische systemen in staat stellen hun omgeving waar te 
nemen, het waargenomene te verwerken en problemen op onafhankelijke wijze op te 
lossen, beslissingen te nemen en te handelen, en lessen te trekken uit de gevolgen van 
deze beslissingen en handelingen;

Internationaal publiek recht en militair gebruik van kunstmatige intelligentie 

2. is van oordeel dat elk militair gebruik van KI onder controle van de mens moet 
plaatsvinden, in die zin dat een mens dit gebruik op enig moment moet kunnen 

6 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0081.
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corrigeren of onderbreken, alsmede buiten werking moet kunnen stellen in het geval van 
onvoorzien gedrag;

3. is verder van oordeel dat het besluitvormingsproces dat tot dit militair gebruik leidt 
traceerbaar moet zijn, teneinde de identiteit van de mens die de desbetreffende 
beslissingen heeft genomen te kunnen achterhalen en de persoon in kwestie ter 
verantwoording te kunnen roepen;

4. stelt eens te meer dat bij dit gebruik te allen tijde de internationale mensenrechten, en 
met name de verdragen van Genève van 12 augustus 1949, in acht moeten worden 
genomen, in het bijzonder wat de bescherming van gewonden, zieken en 
schipbreukelingen, de behandeling van krijgsgevangenen en de bescherming van 
burgers aangaat;

5. herhaalt dat bij dit gebruik te allen tijde de beginselen, als bedoeld in het verdrag van 
Rome van 17 juli 1998, inzake een verbod op volkerenmoord, misdaden tegen de 
menselijkheid en oorlogsmisdaden in acht moeten worden genomen;

6. stelt met klem dat bij dit gebruik te allen tijde het beginsel van evenredigheid in acht 
moet worden genomen, dat de rechtmatigheid van militair optreden ondergeschikt 
maakt aan de eerbiediging van een evenwicht tussen het doel en de gebruikte middelen, 
en dat het beoordelen van deze evenredigheid door een mens moet gebeuren, of dat een 
mens uitdrukkelijk moet verklaren dat er sprake is van evenredigheid;

7. beklemtoont dat de voorgaande paragrafen betrekking hebben op elk militair gebruik 
van KI, ongeacht de aard ervan, in het bijzonder de verwerking van informatie voor 
militaire doeleinden, de militaire logistiek, “collaborative combat” en de ondersteuning 
van besluitvormingsprocessen in real time, alsook verdedigingssystemen en het geheel 
aan wapens die op KI stoelen, waaronder de dodelijke autonome wapensystemen 
(SALA’s);

8. wijst erop dat SALA’s wapens zijn met het vermogen om zonder menselijke 
tussenkomst een doel te identificeren en te besluiten dit doel aan te vallen, en dat hun 
bijzondere gevaarlijkheid betekent dat het gebruik ervan onderworpen moet worden aan 
specifieke juridische verboden en garanties;

9. is van oordeel dat SALA’s alleen wettig zijn indien zij onderworpen zijn aan een 
voldoende strenge controle die inhoudt dat een mens te allen tijde de bediening ervan 
kan overnemen, en dat de versies die volledig aan menselijke controle onttrokken zijn 
(“human off the loop”) verboden moeten worden;

10. dringt er met klem op aan het gebruik van SALA’s alleen toe te staan in nauwkeurig 
afgebakende situaties en in overeenstemming met gedetailleerde, voorafgaand en 
schriftelijk vastgelegde autorisatieprocedures, die de staat in kwestie - ongeacht of deze 
lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is of niet - ter kennisneming ter 
beschikking stelt aan het grote publiek, of in ieder geval aan zijn nationale parlement;

11. is van oordeel dat SALA’s in overeenstemming moeten zijn met het verdrag van 10 
oktober 1980 inzake bepaalde conventionele wapens, in het bijzonder het verbod op het 
veroorzaken van “buitensporig leed”;
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12. stelt voor om SALA’s, teneinde een ongecontroleerde verspreiding ervan te voorkomen, 
op te nemen op de lijst van wapens die onderworpen zijn aan de bepalingen van het 
verdrag inzake de wapenhandel van 2 april 2013 (artikel 2);

13. dringt aan op een verbod op de ‘vermenselijking’ van SALA’s, teneinde elke 
verwarring tussen een mens en een robot te vermijden;

14. geeft aan dat het Europees Defensiefonds tot taak heeft financiering ter beschikking te 
stellen voor innovatieve militaire onderzoekprojecten, in het bijzonder projecten voor 
het gebruik van KI, ook voor wat betreft SALA’s;

15. vindt dat het Europees Defensiefonds het bedrijfsleven waarvan het projecten financiert, 
evenals de betrokken lidstaten, erop moet wijzen dat de financiering in kwestie hen niet 
vrijwaart van de verplichting er nauwlettend op toe te zien dat bij elk toekomstig 
militair gebruik van in het kader van die projecten ontwikkelde KI de in de paragrafen 2 
t/m 13 van het onderhavige verslag bedoelde beginselen in acht te nemen;

Staatsgezag: voorbeelden uit de gezondheidszorg en justitie

16. is van oordeel dat de lidstaten erop toe moeten zien dat het in bezit hebben, door sterke 
particuliere groeperingen, van hoogwaardige KI-technologieën niet leidt tot het in 
twijfel trekken van het staatsgezag of tot vervanging daarvan door een particuliere 
autoriteit;

17. acht het van cruciaal belang dat, wanneer een KI-systeem wordt gebruikt voor interactie 
met personen in de openbaredienstensector, in het bijzonder justitie en de 
gezondheidszorg, de gebruiker er afdoende over wordt geïnformeerd dat hij kan 
verzoeken met een in de desbetreffende sector werkzame beroepsuitoefenaar te spreken, 
en dat dit verzoek onverwijld moet worden ingewilligd;

18. is van oordeel dat personen ten aanzien waarvan een overheidsdienst een beslissing 
heeft genomen die uitsluitend of in belangrijke mate stoelt op de productie van een KI-
systeem daarvan op de hoogte moeten worden gesteld en zo snel mogelijk de in de 
voorgaande paragraaf bedoelde informatie moeten krijgen;

19. stelt vast dat kunstmatige intelligentie - met name dankzij diagnoseondersteunende 
algoritmes, door robots ondersteunde chirurgie, intelligente protheses, 
gepersonaliseerde behandelingswijzen op basis van 3D-beelden van het lichaam van 
patiënten, sociale robots voor bijstand aan ouderen, digitale therapieën ter verbetering 
van de autonomie van bepaalde categorieën geesteszieken, prognostische geneeskunde 
en software voor het anticiperen op epidemieën - een steeds belangrijkere rol zal gaan 
spelen in de gezondheidszorg;

20. vindt overigens dat bij elk gebruik van KI in de gezondheidszorg de regels inzake 
bescherming van de persoonsgegevens van de patiënt in acht moeten worden genomen 
en dat deze gegevens niet ongecontroleerd mogen worden gedeeld;

21. vindt verder dat bij elk gebruik van KI in de gezondheidszorg het beginsel van 
gelijkheid van patiënten wat betreft de toegankelijkheid van zorg en de toegang daartoe 
in acht moet worden genomen, de arts-patiëntrelatie gewaarborgd moet zijn, en te allen 
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tijde de eed van Hippocrates gerespecteerd moet worden;

22. stelt vast dat ook op het vlak van justitie steeds vaker gebruik wordt gemaakt van KI, 
teneinde rechters in staat te stellen sneller uitspraak te doen en te garanderen dat 
uitspraken rationeler zijn en meer in overeenstemming met het geldende recht;

23. verlangt dan ook dat het grote publiek van elk gebruik van KI op het vlak van justitie in 
kennis wordt gesteld, dat discriminatie op basis van programmering wordt vermeden en 
dat elke justitiabele het recht van toegang tot een rechter behoudt, en ook dat rechters 
het recht hebben de door KI voorgestelde oplossing af te wijzen indien zij dit gezien het 
specifieke karakter van de zaak noodzakelijk achten;

Internationaal privaatrecht

24. merkt op dat de internationalisering van het menselijk handelen (zowel online, als in de 
reële wereld) tot een toename van het aantal rechtszaken in het kader van het 
internationaal privaatrecht leidt en dat KI partijen en rechters kan helpen bij het 
oplossen van geschillen door het ontwikkelen van modellen voor het in elke zaak 
identificeren van de bevoegde jurisdictie en het toepasselijke recht, maar ook voor het 
in kaart brengen van de meest gevoelige wetsconflicten en het formuleren van 
voorstellen om deze op te lossen;

25. is overigens van oordeel dat het grote publiek op passende wijze over elk gebruik van 
KI op het vlak van het internationaal privaatrecht moet worden geïnformeerd en dat 
discriminatie op basis van programmering, die ertoe zou leiden dat stelselmatig de 
voorkeur wordt gegeven aan het nationale recht van één bepaald land in plaats van het 
nationaal recht van een ander land, moet worden vermeden;

26. beklemtoont dat voor het gebruik van zelfrijdende auto’s in Europa, dat tot een zeer 
groot aantal geschillen op het vlak van het internationaal privaatrecht kan gaan leiden, 
specifieke Europese regelgeving moet worden ontwikkeld, met aanduiding van het 
toepasselijke rechtskader in het geval van schade tussen voertuigen uit twee 
verschillende rechtsgebieden;

Leidend beginsel

27. geeft aan dat KI, een voorbeeld van wetenschappelijke vooruitgang, niet tot een 
uitholling van het recht mag leiden, maar juist aan wettelijke regels onderworpen moet 
zijn (in de Europese Unie aan door de Europese instellingen en haar lidstaten 
vastgestelde wetgeving), en dat de kracht van algoritmes niet betekent dat afbreuk mag 
worden gedaan aan de eerbiediging van de democratie en aan het primaat van het recht, 
twee concepten die een leidend beginsel vormen van dit verslag;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.



PE653.860v01-00 8/9 PR\1208010NL.docx

NL

TOELICHTING

De fantastische ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (KI) vormt een uitdaging voor het 
internationaal recht (zowel publiek, als privaat), en meer in het algemeen voor het gezag van 
staten. Aangezien de wettelijke omkadering van KI inmiddels één van de prioriteiten van de 
EU is, komt ook het Europees Parlement hieromtrent een rol toe. Het onderhavige verslag 
betreft de voornaamste aspecten van KI en de wettelijke omkadering ervan. 

Internationaal publiek recht: militair gebruik van KI 

Overeenkomstig het werkdocument van 29 april 2020 wordt in het verslag veel plaats 
ingeruimd voor het militair gebruik van KI, waarvan de grootmachten in de wereld denken 
dat de ontwikkeling een prioriteit vormt voor hun legers. De waarden waar de Unie op stoelt, 
rechtvaardigen dat zij nadenkt over een juridische omkadering van dit militaire gebruik van 
KI, met inachtneming van de bevoegdheden van de staten en de VN.

Er is gekozen voor een benadering vanuit drie invalshoeken. allereerst wordt herinnerd aan de 
beginselen die bij om het even welk militair gebruik van KI dan ook in acht moeten worden 
genomen: de verwerking van gegevens voor militaire doeleinden, de militaire logistiek, 
“collaborative combat” en de ondersteuning van besluitvormingsprocessen in real time, 
verdedigingssystemen, en het geheel aan wapens die op KI stoelen, waaronder de dodelijke 
autonome wapensystemen (SALA’s).

Vervolgens wordt gewezen op specifieke beginselen voor SALA’s, rekening houdend met het 
buitengewone gevaar dat zij vormen, zoals reeds eerder beklemtoond werd door het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 12 september 2018.

Tot slot wordt ingegaan op de rol van het Europees Defensiefonds, dat reeds financiering 
toekent aan militaire onderzoeksprojecten voor de ontwikkeling van KI, hetgeen erop duidt 
dat de EU al rechtstreeks betrokken is bij het militair gebruik van KI.

Staatsgezag 

KI heeft ook gevolgen voor het gezag van staten op andere dan uitsluitend militair gebied. 
Naar aanleiding van het debat op 16 juni 2020 in de commissie JURI, waar meerdere leden 
van oordeel waren dat het goed zou zijn deze met naam en toenaam te noemen, is de keuze 
gemaakt voor twee bijzonder gevoelige gebieden, te weten gezondheid en justitie.

Internationaal privaatrecht

Tijdens het voornoemde debat hebben meerdere leden erop aangedrongen ook te kijken naar 
de implicaties van KI voor het internationaal privaatrecht. Dit gebeurt aan het eind van de 
tekst, zij het kort, gezien de beperkingen die binnen het Parlement gelden voor de lengte van 
dit soort verslagen.

Leidend beginsel

Afgezien van de diversiteit van de te berde gebrachte punten kenmerkt het verslag zich door 
het leidende beginsel dat wordt onderkend dat KI gevaren kan inhouden voor de eerbiediging 
van de democratie en van het primaat van het recht, en dat hier met realiteitszin mee om moet 
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worden gegaan. Want, zoals Heidegger zei: “Als we techniek als iets neutraals beschouwen, 
zijn we het ergst aan haar overgeleverd.”.


