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9.2.2017 A8-0005/9 

Grozījums Nr.  9 

Beatrix von Storch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civiltiesību noteikumi par robotiku 

2015/2103(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a aicina Komisiju ierosināt šādas 

kopējas Savienības definīcijas: 

 mākslīgais intelekts ir datorizēta sistēma, 

kas spēj simulēt daļu no cilvēka 

kognitīvajām funkcijām, piemēram, 

mācīšanos un problēmu risināšanu; 

 roboti ir programmētas un datoru 

kontrolētas fiziskas iekārtas, kas spēj 

automātiski veikt virkni sarežģītu fizisku 

darbību; 

 kiberfiziskas sistēmas (CPS) ir 

tehnoloģiskas sistēmas, kuras konstruētas 

no un ir atkarīgas no datorizētu algoritmu 

un fizikālu komponenšu netraucētas 

integrēšanas; 

 autonomas sistēmas ir fiziskas sistēmas ar 

integrētu(-iem) enerģijas avotu(-iem), kas 

ļauj tiem darboties neatkarīgi no viena vai 

vairākiem ārējiem enerģijas avotiem; 

 pašvadāmas sistēmas ir programmētas un 

datoru kontrolētas sistēmas ar fiziskiem 

satvērējiem, sniedzot informāciju par 

sistēmas apkārtējo fizisko vidi un 

atrašanās vietu šīs sistēmas kontrolieriem, 

un spēj kontrolēt un darbināt fiziskas 

pašradītas kustības (pārslēgšanās) bez 

cilvēka iejaukšanās; 

 viedie roboti ir autonomi roboti ar 

fiziskiem satvērējiem, tostarp kamerām, 
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kas skenē apkārtējo fizisko vidi un sniedz 

robota ģeolokalizācijas datus un 

nodrošina ar programmētu spēju attiecīgi 

pielāgot savu izturēšanos un darbošanos 

saistītu datu reģistrēšanas funkcionalitāti 

(mācīšanos), ņemot vērā gan vides datus, 

gan paša robota saglabāto datu vēsturi; 

 cilvēkveidīgi roboti ir roboti ar daļēju vai 

pilnīgu cilvēka ķermeņa fizisko izskatu; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/10 

Grozījums Nr.  10 

Beatrix von Storch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civiltiesību noteikumi par robotiku 

2015/2103(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. apakšvirsraksts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Cilvēku „labošana” un uzlabošana Cilvēku „labošana” 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/11 

Grozījums Nr.  11 

Beatrix von Storch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civiltiesību noteikumi par robotiku 

2015/2103(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. norāda uz robotikas lielo potenciālu 

"labošanas" un bojātu orgānu atjaunošanas 

un cilvēka funkciju traucējumu jomā, bet 

arī uz sarežģītiem jautājumiem, kurus jo 

īpaši izvirza cilvēku uzlabošanas iespējas, 
tā kā medicīnas roboti un it īpaši 

kiberfiziskas sistēmas (CPS) varētu mainīt 

mūsu priekšstatus par veselīgu cilvēka 

ķermeni, jo tās var uzvilkt un valkāt vai 

implantēt cilvēka ķermenī; uzsver, cik 

svarīgi ir steidzami izveidot ar pienācīgi 

kvalificētu personālu nodrošinātu robotu 

ētikas komiteju slimnīcās un citās veselības 

aprūpes iestādēs, kurām uzticēts izskatīt un 

palīdzēt atrisināt neparastas un sarežģītas 

ētikas problēmas, kas ietver jautājumus, 

kuri ietekmē pacientu aprūpi un ārstēšanu; 

aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 

pamatnostādnes, lai atbalstītu šādu 

komiteju izveidi un darbību; 

36. norāda uz robotikas lielo potenciālu 

„labošanas” un bojātu orgānu atjaunošanas 

un cilvēka funkciju traucējumu jomā, tā kā 

medicīnas roboti un it īpaši kiberfiziskas 

sistēmas (CPS) varētu mainīt mūsu 

priekšstatus par veselīgu cilvēka ķermeni, 

jo tās var uzvilkt un valkāt vai implantēt 

cilvēka ķermenī; uzsver, cik svarīgi ir 

steidzami izveidot ar pienācīgi kvalificētu 

personālu nodrošinātu robotu ētikas 

komiteju slimnīcās un citās veselības 

aprūpes iestādēs, kurām uzticēts izskatīt un 

palīdzēt atrisināt neparastas un sarežģītas 

ētikas problēmas, kas ietver jautājumus, 

kuri ietekmē pacientu aprūpi un ārstēšanu; 

aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 

pamatnostādnes, lai atbalstītu šādu 

komiteju izveidi un darbību; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/12 

Grozījums Nr.  12 

Beatrix von Storch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civiltiesību noteikumi par robotiku 

2015/2103(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. uzsver, cik svarīgi ir paredzēt 

izmaiņas sabiedrībā, paturot prātā to, kādas 

sekas uz nodarbinātību var izraisīt 

robotikas un MI izstrāde un pielietošana; 

aicina Komisiju analizēt dažādus 

iespējamos scenārijus un to sekas uz 

dalībvalstu sociālās nodrošināšanas sistēmu 

dzīvotspēju; uzskata, ka ir jāuzsāk 

visaptverošas diskusijas par jauniem 

nodarbinātības modeļiem un mūsu 

nodokļu un sociālo sistēmu noturību, 

pamatojoties uz pietiekamiem 

ienākumiem, tostarp iespēju ieviest 

vispārēju pamatienākumu; ; 

44. uzsver, cik svarīgi ir paredzēt 

izmaiņas sabiedrībā, paturot prātā to, kādas 

sekas uz nodarbinātību var izraisīt 

robotikas un MI izstrāde un pielietošana; 

aicina Komisiju analizēt dažādus 

iespējamos scenārijus un to sekas uz 

dalībvalstu sociālās nodrošināšanas sistēmu 

dzīvotspēju; iesaka, lai darba ņēmējiem, 

kas zaudējuši darbvietu robotizācijas 

rezultātā tiktu piedāvāta pastāvīga 

apmācība nolūkā uzlabot viņu prasmes 

citās jomās un nozarēs un palīdzēt viņiem 

atrast jaunu darbvietu; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/13 

Grozījums Nr.  13 

Beatrix von Storch 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Civiltiesību noteikumi par robotiku 

2015/2103(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

59. punkts – f) apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

f) īpaša juridiskā statusa izveidošanu 

ilgtermiņa robotiem, lai vismaz 

vismodernākajiem autonomajiem 

robotiem varētu piešķirt elektroniskas 

personas statusu ar atbildību atlīdzināt 

jebkādu kaitējumu, ko tie var radīt, un 

iespējami piemērot elektroniskas personas 

statusu gadījumos, kad roboti pieņem 

autonomus lēmumus vai citādi neatkarīgi 

mijiedarbojas ar trešām personām; 

svītrots 

Or. en 

 

 


