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Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. подчертава, че правото на защита на 

личния живот и на личните данни, 

предвидено в членове 7 и 8 от Хартата и 

в член 16 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС), се отнасят до всички области 

на роботиката и че правната уредба на 

Съюза за защита на данните трябва да се 

спазва изцяло; в тази връзка призовава 

за преглед на правилата и критериите по 

отношение на използването на камери и 

сензори в роботите; призовава 

Комисията да гарантира, че се спазват 

принципите за защита на данните, като 

неприкосновеност на личния живот при 

проектирането и неприкосновеност по 

подразбиране, свеждане на данните до 

минимум, ограничаване в рамките на 

целта, както и прозрачни механизми за 

контрол за субектите на данни и 

подходящи средства за защита в 

съответствие със законодателството на 

Съюза в областта на защитата на 

данните, и че подходящите препоръки и 

стандарти се насърчават и се включват в 

политиките на Съюза; 

20. подчертава, че правото на защита на 

личния живот и на личните данни, 

предвидено в членове 7 и 8 от Хартата и 

в член 16 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС), се отнасят до всички области 

на роботиката и че правната уредба на 

Съюза за защита на данните трябва да се 

спазва изцяло; в тази връзка призовава 

за изясняване в рамката за изпълнение 

на ОРЗД на правилата и критериите по 

отношение на използването на камери и 

сензори в роботите; призовава 

Комисията да гарантира, че се спазват 

принципите за защита на данните, като 

неприкосновеност на личния живот при 

проектирането и неприкосновеност по 

подразбиране, свеждане на данните до 

минимум, ограничаване в рамките на 

целта, както и прозрачни механизми за 

контрол за субектите на данни и 

подходящи средства за защита в 

съответствие със законодателството на 

Съюза в областта на защитата на 

данните, и че подходящите препоръки и 

стандарти се насърчават и се включват в 

политиките на Съюза; 
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