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Amendement  1 
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Verslag A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civielrechtelijke bepalingen over robotica 

2015/2103(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat het recht op bescherming 

van het privéleven en van 

persoonsgegevens, zoals neergelegd in de 

artikelen 7 en 8 van het Handvest en in 

artikel 16 VWEU, van toepassing is op alle 

gebieden van robotica en dat het 

rechtskader van de Unie op het gebied van 

gegevensbescherming ten volle moet 

worden nageleefd; verzoekt in dit verband 

om een evaluatie van de regels en criteria 

voor het gebruik van camera's en sensoren 

in robots; verzoekt de Commissie ervoor te 

zorgen dat de beginselen inzake 

gegevensbescherming, zoals 

gegevensbescherming door ontwerp en 

gegevensbescherming door 

standaardinstellingen, 

gegevensminimalisatie en doelbinding, 

alsmede transparante controlemechanismen 

voor datasubjecten en passende 

beroepsmogelijkheden overeenkomstig de 

Uniewetgeving inzake 

gegevensbescherming worden nageleefd en 

dat passende aanbevelingen en normen 

worden uitgewerkt en in het Uniebeleid 

worden opgenomen; 

20. benadrukt dat het recht op bescherming 

van het privéleven en van 

persoonsgegevens, zoals neergelegd in de 

artikelen 7 en 8 van het Handvest en in 

artikel 16 VWEU, van toepassing is op alle 

gebieden van robotica en dat het 

rechtskader van de Unie op het gebied van 

gegevensbescherming ten volle moet 

worden nageleefd; verzoekt in dit verband 

binnen het kader van de tenuitvoerlegging 

van de algemene verordening 

gegevensbescherming om opheldering van 

de regels en criteria voor het gebruik van 

camera's en sensoren in robots; verzoekt de 

Commissie ervoor te zorgen dat de 

beginselen inzake gegevensbescherming, 

zoals gegevensbescherming door ontwerp 

en gegevensbescherming door 

standaardinstellingen, 

gegevensminimalisatie en doelbinding, 

alsmede transparante controlemechanismen 

voor datasubjecten en passende 

beroepsmogelijkheden overeenkomstig de 

Uniewetgeving inzake 

gegevensbescherming worden nageleefd en 

dat passende aanbevelingen en normen 

worden uitgewerkt en in het Uniebeleid 

worden opgenomen; 

Or. en 
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