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8.2.2017 A8-0005/4 

Amendement  4 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Verslag A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civielrechtelijke bepalingen over robotica 

2015/2103(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

verzoekt de Commissie gemeenschappelijke 

EU-definities voor te stellen van fysieke 

cybersystemen, autonome systemen, slimme 

autonome robots en hun subcategorieën 

door de volgende kenmerken van een slimme 

robot in aanmerking te nemen: 

verzoekt de Commissie 

gemeenschappelijke EU-definities voor 

te stellen: 

- verwerven van autonomie via 

sensoren en/of het uitwisselen van gegevens 

met zijn omgeving (interconnectiviteit) en 

ruilen en analyseren van die gegevens; 

- Kunstmatige intelligentie is een 

computersysteem dat in staat is een 

deel van de menselijke cognitieve 

functies te simuleren, zoals leren en 

het oplossen van problemen; 

- vermogen om zelf te leren van 

ervaringen en door interactie (optioneel 

criterium); 

- Robots zijn geprogrammeerde, 

computergestuurde fysieke machines 

die in staat zijn een complexe reeks 

fysieke handelingen automatisch uit te 

voeren; 

- vermogen om zijn gedrag en 

handelen aan zijn omgeving aan te passen; 

- Cyberfysieke systemen zijn 

ontwikkelde systemen die zijn 

opgebouwd uit en afhankelijk zijn van 

de naadloze integratie van 

computeralgoritmes en fysieke 

componenten;  

- afwezigheid van leven in biologische - Autonome systemen zijn fysieke 
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zin; systemen met (een) ingebouwde 

energiebron(nen) waardoor ze kunnen 

functioneren zonder afhankelijk te zijn 

van een of meer externe 

energiebronnen;  

 - Autonome robots zijn fysieke 

robots met (een) ingebouwde 

energiebron(nen) waardoor ze 

onafhankelijk van een of meer externe 

energiebronnen kunnen functioneren;  

 - Zelfrijdende systemen zijn 

geprogrammeerde, computergestuurde 

systemen met fysieke sensoren die de 

bestuurder van dit systeem informatie 

over zijn lokale fysieke omgeving en 

positie verschaft, en in staat is fysieke, 

door het systeem zelf gegenereerde 

bewegingen (verplaatsingen) uit te 

voeren zonder menselijk ingrijpen;  

 - Slimme robots zijn autonome 

robots met fysieke sensoren, waaronder 

camera’s die de lokale fysieke 

omgeving scannen en 

geolokalisatiegegevens van de robot 

verschaffen, een functie voor de opslag 

van gegevens (leerfunctie) die 

verbonden is met een 

geprogrammeerde mogelijkheid om het 

gedrag en de handelingen van de robot 

aan te passen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de gegevens over de 

omgeving en de historische gegevens 

die door de robot zelf zijn opgeslagen;  

 - Mensachtige robots zijn robots 

met een gedeeltelijk of volledig 

menselijk uiterlijk; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0005/5 

Amendement  5 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Verslag A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civielrechtelijke bepalingen over robotica 

2015/2103(INL) 

Ontwerpresolutie 

Kopje 15 (voor paragraaf 36) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

"Repareren" en "verbeteren" van mensen "Repareren" van mensen 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0005/6 

Amendement  6 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Verslag A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civielrechtelijke bepalingen over robotica 

2015/2103(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 36 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst op de grote vooruitgang door 

en het toekomstige potentieel van robotica 

op het gebied van herstel en vervanging 

van beschadigde organen en 

lichaamsfuncties, maar ook op de 

complexe vraagstukken die zich met name 

bij de mogelijkheden voor "verbetering" 

van het lichaam voordoen, daar medische 

robots en met name cyberfysieke systemen 

(CPS) onze opvatting van een gezond 

mensenlichaam zouden kunnen wijzigen 

doordat zij rechtstreeks op het lichaam 

kunnen worden gedragen of in het lichaam 

worden geïmplanteerd; onderstreept het 

belang van onverwijlde instelling van naar 

behoren bezette commissies voor 

robotethiek in ziekenhuizen en andere 

instellingen voor gezondheidszorg die zich 

buigen over ongewone, gecompliceerde 

ethische vraagstukken betreffende de zorg 

voor en de behandeling van patiënten; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten 

richtsnoeren te ontwikkelen om dergelijke 

commissies bij hun oprichting en taak te 

36. wijst op de grote vooruitgang door 

en het toekomstige potentieel van robotica 

op het gebied van herstel en vervanging 

van beschadigde organen en 

lichaamsfuncties, daar medische robots en 

met name cyberfysieke systemen (CPS) 

onze opvatting van een gezond 

mensenlichaam zouden kunnen wijzigen 

doordat zij rechtstreeks op het lichaam 

kunnen worden gedragen of in het lichaam 

worden geïmplanteerd; onderstreept het 

belang van onverwijlde instelling van naar 

behoren bezette commissies voor 

robotethiek in ziekenhuizen en andere 

instellingen voor gezondheidszorg die zich 

buigen over ongewone, gecompliceerde 

ethische vraagstukken betreffende de zorg 

voor en de behandeling van patiënten; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten 

richtsnoeren te ontwikkelen om dergelijke 

commissies bij hun oprichting en taak te 

ondersteunen; 
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ondersteunen; 

Or. en 



 

AM\1116946NL.docx  PE598.460v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

8.2.2017 A8-0005/7 

Amendement  7 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Verslag A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civielrechtelijke bepalingen over robotica 

2015/2103(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. wijst erop hoe belangrijk het is om 

veranderingen in de maatschappij te 

voorzien, gezien het effect dat het 

ontwikkelen en inzetten van robotica en AI 

kan hebben; verzoekt de Commissie een 

analyse uit te voeren van de verschillende 

denkbare scenario's en de gevolgen 

daarvan voor de draagkracht van de 

socialezekerheidsstelsels van de lidstaten; 

is van oordeel dat er een inclusief debat 

van start moet gaan over nieuwe 

werkgelegenheidsmodellen en over de 

duurzaamheid van onze belasting- en 

socialezekerheidssystemen op basis van de 

aanwezigheid van voldoende inkomen, 

met inbegrip van de mogelijke invoering 

van een algemeen basisinkomen; 

44. wijst erop hoe belangrijk het is om 

veranderingen in de maatschappij te 

voorzien, gezien het effect dat het 

ontwikkelen en inzetten van robotica en AI 

kan hebben; verzoekt de Commissie een 

analyse uit te voeren van de verschillende 

denkbare scenario's en de gevolgen 

daarvan voor de draagkracht van de 

socialezekerheidsstelsels van de lidstaten; 

doet de aanbeveling dat werknemers die 

hun baan kwijtgeraakt zijn als gevolg van 

robotisering voortdurende 

opleidingsmogelijkheden aangeboden 

moeten krijgen om hun vaardigheden op 

andere gebieden te verbeteren en ze te 

helpen een nieuwe baan te vinden; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0005/8 

Amendement  8 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Verslag A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civielrechtelijke bepalingen over robotica 

2015/2103(INL) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 59 – letter f 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

f) op de lange termijn een specifieke 

rechtspersoonlijkheid creëren voor robots, 

zodat in elk geval de meest geavanceerde 

autonome robots de status kunnen krijgen 

van elektronisch persoon die 

verantwoordelijk is voor het vergoeden 

van veroorzaakte schade, en eventueel 

uitgaan van elektronische persoonlijkheid 

als robots autonome beslissingen treffen 

of anderszins onafhankelijk reageren met 

derden; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


