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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că dreptul la protecția vieții 

private și a datelor cu caracter personal, 

consacrate la articolele 7 și 8 din Cartă și la 

articolul 16 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunea Europeană (TFUE), 

se aplică în toate sferele roboticii, precum 

și că trebuie respectat pe deplin cadrul 

juridic al Uniunii privind protecția datelor; 

solicită, în această privință, modificarea 

normelor și criteriilor privind utilizarea 

camerelor de luat vederi și a senzorilor 

roboților; solicită Comisiei să se asigure că 

sunt urmate principiile de protecție a 

datelor, cum ar fi respectarea din concepție 

și cea implicită a vieții private, reducerea la 

minimum a datelor sau limitarea scopului, 

și sunt utilizate mecanisme de control 

transparente pentru persoanele vizate și 

măsuri corective corespunzătoare, în 

conformitate cu legislația privind protecția 

datelor Uniunii, precum că sunt promovate 

și integrate în politicile Uniunii 

recomandările și standardele adecvate; 

20. subliniază că dreptul la protecția vieții 

private și a datelor cu caracter personal, 

consacrate la articolele 7 și 8 din Cartă și la 

articolul 16 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunea Europeană (TFUE), 

se aplică în toate sferele roboticii, precum 

și că trebuie respectat pe deplin cadrul 

juridic al Uniunii privind protecția datelor; 

solicită, în această privință, clarificarea, în 

cuprinsul cadrului de punere în aplicare a 

RGPD, a normelor și criteriilor privind 

utilizarea camerelor de luat vederi și a 

senzorilor roboților; solicită Comisiei să se 

asigure că sunt urmate principiile de 

protecție a datelor, cum ar fi respectarea 

din concepție și cea implicită a vieții 

private, reducerea la minimum a datelor 

sau limitarea scopului, și sunt utilizate 

mecanisme de control transparente pentru 

persoanele vizate și măsuri corective 

corespunzătoare, în conformitate cu 

legislația privind protecția datelor Uniunii, 

precum că sunt promovate și integrate în 

politicile Uniunii recomandările și 

standardele adecvate; 
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