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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o umelej inteligencii: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide 
o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu trestnej 
justície
(2020/2013(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

– so zreteľom na článok 114 ZFEÚ,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2018/1488 z 28. septembra 2018, ktorým sa 
zriaďuje spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku1,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júna 2018, 
ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 
(COM(2018)0434), 

– so zreteľom na bielu knihu Komisie z 19. februára 2020 o umelej inteligencii –
  európsky prístup k excelentnosti a dôvere (COM(2020)0065),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 19. februára 2020 s názvom 
Európska dátová stratégia (COM(2020)0066),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 19. februára 2020 s názvom 
Formovanie digitálnej budúcnosti Európy (COM(2020)0067),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 s odporúčaniami pre Komisiu 
k normám občianskeho práva v oblasti robotiky2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2018 o autonómnych zbraňových 
systémoch4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2018 o rovnosti jazykov v digitálnom 

1 Ú. v. EÚ L 252, 8.10.2018, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 239.
3 Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 163.
4 Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 86.
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veku5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2019 o komplexnej európskej 
priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky6,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, 
ktorú zriadila Komisia v júni 2018, z 8. apríla 2019 s názvom Etické usmernenia pre 
dôveryhodnú umelú inteligenciu,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0000/2020),

Úvod 

A. keďže umelá inteligencia, robotika a súvisiace technológie budú mať pravdepodobne 
priamy vplyv na všetky aspekty života v spoločnosti;

B. keďže Únia a jej členské štáty nesú osobitnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby 
tieto technológie prispievali k blahu a všeobecnému záujmu svojich občanov;

C. keďže táto osobitná zodpovednosť vyžaduje predovšetkým preskúmať otázky výkladu a 
uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide o EÚ, v oblastiach civilného a 
vojenského využitia týchto technológií, ako aj otázky týkajúce sa štátnej moci vo 
vzťahu k týmto technológiám mimo rozsahu trestnej justície;

D. keďže účelom tohto preskúmania je zistiť, v akom rozsahu sú pre tieto technológie 
vhodné pravidlá medzinárodného práva, či už verejné alebo súkromné, ako aj objasniť 
výzvy, ktorým štátna moc v súvislosti s týmito technológiami čelí;

E. keďže harmonizovaný prístup k týmto problémom si vyžaduje spoločné vymedzenie 
pojmu umelá inteligencia a zabezpečenie dodržiavania zásad Charty základných práv 
Európskej únie;

Vymedzenie umelej inteligencie

1. domnieva sa, že umelá inteligencia môže byť vymedzená ako súbor metód a postupov, 
ktoré umožňujú, aby technické systémy vnímali svoje prostredie, spracovali to, čo je 
vnímané, a nezávisle riešili problémy, prijímali rozhodnutia a konali a vyvodili 
dôsledky z následkov takýchto rozhodnutí a akcií;

Medzinárodné právo verejné a vojenské využitie umelej inteligencie 

2. domnieva sa, že každé vojenské využitie umelej inteligencie musí byť predmetom 
ľudskej kontroly, ktorá umožní najmä, aby človek mal možnosť ho kedykoľvek opraviť 
alebo prerušiť a deaktivovať toto vojenské využitie v prípade nepredvídaného 
správania;

5 Prijaté texty, P8_TA(2018)0332.
6 Prijaté texty, P8_TA(2019)0081.
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3. domnieva sa, že zároveň musí byť vysledovateľné, pokiaľ ide o jeho rozhodovací 
proces, aby bolo možné určiť totožnosť osoby s rozhodovacou právomocou a mohla byť 
prípadne vyvodená zodpovednosť;

4. opätovne potvrdzuje, že musí vždy dodržiavať medzinárodné humanitárne právo, najmä 
Ženevské dohovory z 12. augusta 1949, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu zranených, 
chorých a stroskotaných osôb, zaobchádzanie s vojnovými zajatcami a ochranu 
civilného obyvateľstva;

5. opätovne potvrdzuje, že vojenské využitie musí vždy rešpektovať zásady zákazu 
zločinov genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, ktoré sú uvedené v 
Rímskom dohovore zo 17. júla 1998;

6. trvá na tom, aby vždy dodržiavalo zásadu proporcionality, ktorá podmieňuje zákonnosť 
vojenskej akcie rovnováhou medzi cieľom a použitými prostriedkami, a aby posúdenie 
proporcionality vykonávala ľudská bytosť alebo ho výslovne schvaľovala ;

7. zdôrazňuje, že predchádzajúce odseky sa týkajú každého vojenského využitia umelej 
inteligencie vrátane takého, ktoré sa týka spracúvania informácií na vojenské účely, 
vojenskej logistiky, tzv. kolaboratívneho boja a podpory pre rozhodovanie v reálnom 
čase, ako aj obranných systémov a všetkých zbraní, ktoré využívajú umelú inteligenciu 
vrátane smrtiacich autonómnych zbraňových systémov (LAWS);

8. pripomína, že LAWS sú zbrane schopné identifikovať a rozhodnúť sa zaútočiť na cieľ 
bez ľudského zásahu, a že ich osobitná nebezpečnosť si vyžaduje, aby sa na ich 
používanie vzťahovali osobitné zákazy a právne záruky;

9. domnieva sa, že LAWS sú prípustné iba pod podmienkou, že sú pod dostatočne prísnou 
kontrolou, aby umožnili človeku v ktoromkoľvek momente prevziať riadenie, a že 
verzie, ktoré sa úplne vymykajú ľudskej kontrole („human off the loop“) musia byť 
zakázané;

10. trvá na tom, že LAWS by sa mali používať len v osobitných prípadoch a v súlade s 
vopred stanovenými postupmi udeľovania povolení, ktoré sú podrobne uvedené v 
textoch, ku ktorým príslušný štát – bez ohľadu na to, či je súčasťou Organizácie 
Severoatlantickej zmluvy – zabezpečuje prístupnosť verejnosti alebo aspoň svojmu 
národnému parlamentu;

11. domnieva sa, že LAWS musia dodržiavať ustanovenia dohovoru z 10. októbra 1980 o 
určitých konvenčných zbraniach vrátane zákazu vyvolávania „nadmerných zranení“;

12. v záujme zabránenia ich nekontrolovanému šíreniu navrhuje, aby sa LAWS zaradili do 
zoznamu zbraní, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy o obchode so zbraňami z 2. 
apríla 2013, ktorý je uvedený v článku 2 tejto zmluvy;

13. s cieľom zabrániť zámene medzi človekom a robotom požaduje zákaz 
antropomorfizácie LAWS;

14. pripomína, že Európsky obranný fond je určený na financovanie vojenských 
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výskumných projektov, ktoré podporujú inovácie, najmä tých, ktoré využívajú umelú 
inteligenciu, a to aj vtedy, keď ide o LAWS;

15. navrhuje, aby Európsky obranný fond pripomínal podnikom, ktorých projekty 
financuje, a dotknutým štátom, že jeho financovanie ich nezbavuje povinnosti dôsledne 
dohliadať na to, aby sa zabezpečilo, že budúce vojenské využitie umelej inteligencie v 
rámci týchto projektov bude v súlade so zásadami uvedenými v bodoch 2 až 13 tejto 
správy;

Štátna moc: príklady zdravia a spravodlivosti

16. zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty musia zabezpečiť, aby vlastníctvo 
najsofistikovanejších technológií umelej inteligencie silnými súkromnými skupinami 
neviedlo k odmietaniu autority verejnej moci, a už vôbec nie k jej nahradeniu 
súkromnou autoritou;

17. považuje za nevyhnutné, a to v prípade, že sa systém umelej inteligencie používa na 
interakciu s ľuďmi vo verejných službách, najmä v oblasti spravodlivosti a zdravotnej 
starostlivosti, aby bol používateľ riadne informovaný o tom, že má možnosť na 
požiadanie a bezodkladne využiť odborníka;

18. zastáva názor, že osoby, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie orgánu verejnej moci 
založené výlučne alebo prevažne na produkcii vyprodukovanej systémom umelej 
inteligencie, by mali byť o tom informované a mali by urýchlene dostať informácie 
uvedené v predchádzajúcom odseku;

19. poznamenáva, že umelá inteligencia má zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v oblasti 
verejného zdravia, najmä vďaka algoritmom pomoci pre diagnostiku, chirurgii 
asistovanej robotom, inteligentným protézam, personalizovanej liečbe založenej na 
modelovaní tela každého pacienta v troch rozmeroch, sociálnym robotom na pomoc 
starším ľuďom, digitálnym terapiám určeným na zlepšenie nezávislosti niektorých 
duševne chorých ľudí, prediktívnej medicíne a softvérom na predchádzanie epidémiám;

20. trvá však na tom, že pri každom použití umelej inteligencie v oblasti verejného zdravia 
by sa mala dodržiavať ochrana osobných údajov pacientov a malo by sa zabrániť ich 
nekontrolovanému šíreniu;

21. naliehavo žiada, aby každé využitie umelej inteligencie v oblasti verejného zdravia 
rešpektovalo rovnosť pacientov, pokiaľ ide o dostupnosť starostlivosti a prístup k nej, 
aby zachovávalo vzťah medzi pacientom a lekárom a aby vždy rešpektovalo 
Hippokratovu prísahu;

22. poznamenáva, že umelá inteligencia sa čoraz viac využíva v oblasti spravodlivosti s 
cieľom umožniť sudcom prijímať rozhodnutia rýchlejšie a racionálnejšie a v lepšom 
súlade s platnými právnymi predpismi;

23. žiada preto, aby sa každé využitie v oblasti justície zverejnilo, aby sa zabránilo 
diskriminácii prostredníctvom programovania a aby sa rešpektovalo právo každej osoby 
podliehajúcej súdnej právomoci na prístup k sudcovi, ako aj právo každého sudcu 
odchýliť sa od rozhodnutia, ktoré navrhuje umelá inteligencia, ak to považuje za 
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potrebné vzhľadom na osobitosť prípadu;

Medzinárodné právo súkromné

24. poznamenáva, že keďže čoraz väčší počet sporov v rámci medzinárodného práva 
súkromného vzniká na základe internacionalizácie ľudských činností, či už online alebo 
v reálnom svete, umelá inteligencia môže stranám a sudcom pomôcť ich vyriešiť 
vytvorením modelov umožňujúcich určiť príslušnú jurisdikciu a rozhodné právo pre 
každý prípad, ale aj identifikovať najcitlivejšie kolízie právnych poriadkov a navrhnúť 
spôsoby ich riešenia;

25. domnieva sa však, že využívanie umelej inteligencie v medzinárodnom práve 
súkromnom si vyžaduje, aby bola verejnosť primerane informovaná a aby sa 
predchádzalo diskriminácii prostredníctvom programovania, čo by viedlo k 
systematickému uprednostňovaniu jedného vnútroštátneho práva na úkor iného;

26. zdôrazňuje, že pohyb autonómnych vozidiel v európskom priestore, ktorý môže 
spôsobiť mimoriadne vysoký počet súkromných medzinárodných právnych sporov, 
musí byť predmetom osobitných európskych pravidiel stanovujúcich právny režim 
uplatniteľný v prípade cezhraničných škôd;

Hlavná zásada

27. pripomína, že umelá inteligencia predstavuje vedecký pokrok, ktorý by nemal viesť k 
zhoršeniu právnych predpisov, ale naopak, musí byť vždy právnymi predpismi 
regulovaný – v Európskej únii podľa práva stanoveného jej inštitúciami a členskými 
štátmi – a že za žiadnych okolností nesmie vplyv algoritmov ignorovať demokraciu a 
vládu práva, čo je zásadou, ktorou sa riadi táto správa;

28 poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Obrovský rozvoj umelej inteligencie je výzvou pre medzinárodné právo, verejné aj súkromné, 
a širšom meradle pre autoritu štátov. Keďže právny rámec pre umelú inteligenciu sa stal 
jednou z priorít EÚ, Európsky parlament nemôže ignorovať túto otázku. Cieľom tejto správy 
je riešiť hlavné aspekty. 

Medzinárodné právo verejné: vojenské využitie umelej inteligencie 

V súlade s pracovným dokumentom z 29. apríla 2020 sa dôležitá časť správy venuje 
vojenskému využívaniu umelej inteligencie, v prípade ktorého sa hlavné mocnosti zhodujú v 
tom, že ich rozvoj je prioritou ich armád. Hodnoty, ku ktorým sa hlási EÚ, odôvodňujú jej 
snahu zvážiť potrebu ich právneho rámca s náležitým ohľadom na právomoci štátov a 
Organizácie Spojených národov.

Dospelo sa k rozhodnutiu sa, že táto otázka sa bude riešiť z troch hľadísk. Najskôr treba 
pripomenúť zásady, ktorými by sa malo riadiť akékoľvek vojenské využitie umelej 
inteligencie: spracovanie informácií na vojenské účely, vojenská logistika, tzv. kolaboratívny 
boj a podpora rozhodovania v reálnom čase, obranné systémy, všetky zbrane využívajúce 
umelú inteligenciu vrátane smrtiacich autonómnych zbraňových systémov (LAWS).

Následne boli určené osobitné zásady pre LAWS, vzhľadom na ich osobitnú nebezpečnosť, 
na ktorú poukázal Európsky parlament vo svojom uznesení z 12. septembra 2018.

Napokon sa preskúmala úloha Európskeho obranného fondu, ktorý už financuje vojenské 
výskumné projekty v oblasti umelej inteligencie, čo dokazuje, že vojenské využívanie umelej 
inteligencie sa už priamo týka EÚ.

Štátna moc 

Umelá inteligencia má vplyv aj na autoritu štátov v nevojenských otázkach. V nadväznosti na 
diskusiu vo výbore JURI, ktorá sa uskutočnila 16. júna 2020, keď sa viacerí členovia 
domnievali, že by sa malo diskutovať aj o nich, sa dospelo k rozhodnutiu, že sa preskúmajú 
dve osobitne citlivé oblasti zdravotníctva a spravodlivosti.

Medzinárodné právo súkromné

Počas tejto diskusie niektorí poslanci tiež požiadali o zváženie vplyvu využívania umelej 
inteligencie na medzinárodné právo súkromné. V snahe zohľadniť túto skutočnosť sa na konci 
textu prejavila snaha nastoliť túto otázku, aj keď len stručne, a to vzhľadom na obmedzenia 
Parlamentu týkajúce sa rozsahu tohto druhu správy.

Hlavná zásada

Okrem rozmanitosti bodov, ktoré sa v správe uvádzajú, štruktúra správy odráža uvedomenie 
si, že umelá inteligencia môže predstavovať nebezpečenstvo pre dodržiavanie 
demokratických zásad a vládu práva a že mu treba čeliť s jasnou mysľou. Ako varoval Martin 
Heidegger, keď povedal, že „technike sme vydaní napospas najhorším spôsobom vtedy, keď 
ju vnímame ako niečo neutrálne“.


