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9.2.2017 A8-0005/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normy občianskeho práva v oblasti robotiky 

2015/2103(INL) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. vyzýva Komisiu, aby navrhla tieto 

spoločné vymedzenia na úrovni Únie: 

 – umelá inteligencia je počítačový systém 

schopný simulovať časť ľudských 

kognitívnych funkcií, ako napríklad 

učenie a riešenie problémov, 

 – roboty sú programované, počítačom 

riadené fyzické stroje schopné 

automaticky vykonávať komplexný súbor 

fyzických úkonov, 

 – kyberneticko-fyzické systémy (CPS) sú 

umelé systémy, ktoré sú postavené 

na plynulej integrácii počítačových 

algoritmov a fyzických komponentov 

a závisia od nich, 

 – autonómne systémy sú fyzikálne systémy 

so zabudovaným zdrojom (zdrojmi) 

energie, ktorý im umožňuje fungovať 

nezávisle od jedného alebo viacerých 

vonkajších zdrojov energie, 

 – autonómne systémy sú programované, 

počítačom riadené systémy s fyzickými 

senzormi, ktoré prevádzkovateľovi 

systému poskytujú informácie o miestnom 

fyzickom prostredí a polohe tohto systému 

a sú schopné kontrolovať a vykonávať 

samostatné fyzické pohyby (presuny) 

bez ľudského zásahu, 

 – inteligentné roboty sú autonómne roboty 

s fyzickými senzormi vrátane kamier, 
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ktoré skenujú miestne fyzické prostredie 

a poskytujú geolokalizačné údaje 

o robotovi, majú funkciu zaznamenávania 

údajov (učenie) spojenú s programovanou 

schopnosťou zodpovedajúco prispôsobiť 

svoje správanie a činnosti, a to 

s prihliadnutím na údaje o prostredí 

a na históriu údajov uložených 

v samotnom robotovi, 

 – humanoidné roboty sú roboty 

s čiastočným alebo úplným fyzickým 

vzhľadom ľudského tela; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normy občianskeho práva v oblasti robotiky 

2015/2103(INL) 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Ľudské opravy a zlepšenia Ľudské opravy 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/11 

Amendment  11 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normy občianskeho práva v oblasti robotiky 

2015/2103(INL) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. berie na vedomie zásadné prínosy, 

ktoré robotika poskytuje a jej ďalší 

potenciál v oblasti nápravy a kompenzácie 

poškodených orgánov a telesných funkcií, 

ale aj komplexné otázky, najmä 

v súvislosti s možnosťou zdokonaľovania 

človeka, keďže medicínske roboty, a najmä 

kybernetické fyzikálne systémy, môžu 

zmeniť naše chápanie, pokiaľ ide o zdravé 

ľudské telo, keďže môžu byť na ľudské 

telo priamo upevnené alebo doň 

implantované; zdôrazňuje význam toho, 

aby boli v nemocniciach a iných 

zdravotníckych inštitúciách urýchlene 

zriadené a primerane vybavené personálom 

výbory pre etiku robotov, ktoré by boli 

poverené posudzovaním a pomáhali by pri 

riešení neobvyklých, zložitých etických 

otázok, ktoré majú dosah na zdravotnú 

starostlivosť a liečbu pacientov; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

usmernenia na pomoc pri zriaďovaní 

a prevádzke týchto výborov; 

36. berie na vedomie zásadné prínosy, 

ktoré robotika poskytuje, a jej ďalší 

potenciál v oblasti nápravy a kompenzácie 

poškodených orgánov a telesných funkcií, 

keďže medicínske roboty, a najmä 

kybernetické fyzikálne systémy, môžu 

zmeniť naše chápanie, pokiaľ ide o zdravé 

ľudské telo, keďže môžu byť na ľudské 

telo priamo upevnené alebo doň 

implantované; zdôrazňuje význam toho, 

aby boli v nemocniciach a iných 

zdravotníckych inštitúciách urýchlene 

zriadené a primerane vybavené personálom 

výbory pre etiku robotov, ktoré by boli 

poverené posudzovaním a pomáhali by pri 

riešení neobvyklých, zložitých etických 

otázok, ktoré majú dosah na zdravotnú 

starostlivosť a liečbu pacientov; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 

usmernenia na pomoc pri zriaďovaní 

a prevádzke týchto výborov; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normy občianskeho práva v oblasti robotiky 

2015/2103(INL) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. zdôrazňuje, že je dôležité predvídať 

zmeny spoločnosti majúc na pamäti možný 

vplyv vývoja a zavádzania robotiky a UI; 

žiada Komisiu, aby analyzovala rôzne 

možné scenáre a ich vplyv na 

životaschopnosť systémov sociálneho 

zabezpečenia členských štátov; zastáva 

názor, že by sa mala začať inkluzívna 

diskusia o nových pracovných modeloch 

a o udržateľnosti našich sociálnych 

a daňových systémov na základe 

existencie dostatočného príjmu vrátane 

možného zavedenia všeobecného 

základného príjmu; ; 

44. zdôrazňuje, že je dôležité predvídať 

zmeny spoločnosti majúc na pamäti možný 

vplyv vývoja a zavádzania robotiky a UI; 

žiada Komisiu, aby analyzovala rôzne 

možné scenáre a ich vplyv na 

životaschopnosť systémov sociálneho 

zabezpečenia členských štátov; odporúča, 

aby sa pracovníkom, ktorí prišli 

o zamestnanie v dôsledku robotizácie, 

ponúkala pretrvávajúca odborná 

príprava, aby si tak zlepšili svoje zručnosti 

v iných oblastiach a odvetviach a aby sa 

im pomohlo nájsť si nové zamestnanie; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Beatrix von Storch 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normy občianskeho práva v oblasti robotiky 

2015/2103(INL) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 – písmeno f 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

f) vytvorenia špecifického právneho 

postavenia pre roboty v dlhodobom 

horizonte, aby sa aspoň tie 

najsofistikovanejšie autonómne roboty 

mohli považovať za elektronické osoby 

zodpovedné za náhradu akejkoľvek škody, 

ktorú môžu spôsobiť, a prípadného 

uplatnenia elektronickej osobnosti na 

prípady, keď roboty robia samostatné 

rozhodnutia alebo iným spôsobom 

nezávisle komunikujú s tretími stranami; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 


