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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. τονίζει ότι το δικαίωμα σε προστασία 

της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 

δεδομένων, όπως κατοχυρώνονται στα 

άρθρα 7 και 8 του Χάρτη και στο άρθρο 16 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ισχύουν σε 

όλους τους τομείς της ρομποτικής και ότι 

πρέπει να τηρείται πλήρως το ενωσιακό 

νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των 

δεδομένων· ζητεί στη συνάρτηση αυτή την 

αναθεώρηση των ρυθμίσεων και των 

κριτηρίων που αφορούν τη χρήση κάμερας 

και αισθητήρων σε ρομπότ· καλεί την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι 

αρχές προστασίας δεδομένων, όπως 

προστασία κατά το στάδιο σχεδιασμού και 

εξ ορισμού, οι διαδικασίες 

ελαχιστοποίησης των δεδομένων, 

περιορισμού του σκοπού και διαφανούς 

ελέγχου για τα υποκείμενα των δεδομένων 

και κατάλληλα ένδικα μέσα βάσει του 

ενωσιακού δικαίου περί προστασίας 

δεδομένων και ότι οι δέουσες συστάσεις 

και τα πρότυπα ενισχύονται και 

ενσωματώνονται στις ενωσιακές πολιτικές· 
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και κατάλληλα ένδικα μέσα βάσει του 

ενωσιακού δικαίου περί προστασίας 
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