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9.2.2017 A8-0005/9 

Predlog spremembe  9 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Pravila civilnega prava o robotiki 

2015/2103(INL) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poziva Komisijo, naj predlaga 

naslednje skupne opredelitve na ravni 

Unije:  

 – umetna inteligenca je računalniški 

sistem, ki lahko simulira nekatere 

človeške kognitivne funkcije, kot sta 

učenje in reševanje problemov; 

 – roboti so programirani računalniško 

vodeni stroji, ki lahko samodejno 

opravljajo kompleksen niz fizičnih dejanj; 

 –  kibernetsko-fizični sistemi so umetni 

sistemi, ki so narejeni z neopazno 

integracijo računalniških algoritmov in 

fizičnih komponent ter so od te integracije 

odvisni; 

 – avtonomni sistemi so fizični sistemi z 

vgrajenim enim ali več viri energije, ki jim 

omogoča delovanje, ne da bi bili odvisni 

od enega ali več zunanjih virov energije; 

 – samovozeči sistemi so programirani 

računalniško vodeni sistemi s fizičnimi 

senzorji, ki informacije o lokalnem 

fizičnem okolju in položaju sistema 

posredujejo kontrolni enoti sistema, ter 

lahko brez posredovanja človeka 

nadzorujejo in opravljajo samostojne 

fizične premike (spremembe smeri); 

 – pametni roboti so avtonomni roboti s 

fizičnimi senzorji, tudi kamerami, ki 

pregledujejo lokalno fizično okolje in 
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zagotavljajo podatke o geolokaciji robota, 

s funkcijo shranjevanja podatkov 

(učenja), ki je povezana s programirano 

sposobnostjo ustreznega prilagajanja 

ravnanja in dejanj robota, pri čemer se 

upoštevajo tako podatki iz okolja kot 

zgodovina podatkov, ki jo shranjuje robot; 

 –  humanoidni roboti so roboti, katerih 

fizična pojavnost je deloma ali v celoti 

podobna človekovi; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/10 

Predlog spremembe  10 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Pravila civilnega prava o robotiki 

2015/2103(INL) 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Popravljanje in izboljšanje človeka Popravljanje človeka 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/11 

Predlog spremembe  11 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Pravila civilnega prava o robotiki 

2015/2103(INL) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. se zaveda dosedanjega velikega 

napredka in bodočih možnosti robotike na 

področju popravljanja in nadomeščanja 

poškodovanih organov in človeških 

funkcij, pa tudi zapletenih vprašanj, ki se 

pojavljajo v zvezi s tem, zlasti glede 

možnosti izboljšanja človeka, saj utegnejo 

medicinski roboti, zlasti kibernetsko-fizični 

sistemi, spremeniti naše pojmovanje, kaj je 

zdravo človeško telo, ker se lahko nosijo 

neposredno na telesu ali se vsadijo vanj; 

poudarja, da je treba nemudoma ustanoviti 

odbore za robotsko etiko v bolnišnicah in 

drugih zdravstvenih ustanovah, ki bodo 

sestavljeni iz ustreznega osebja in bodo 

obravnavali neobičajna in zapletena etična 

vprašanja, ki vplivajo na nego in 

zdravljenje bolnikov, ter pomagali pri 

reševanju teh vprašanj; poziva Komisijo in 

države članice, naj razvijejo smernice v 

podporo ustanovitvi in delovanju takih 

odborov; 

36. se zaveda dosedanjega velikega 

napredka in bodočih možnosti robotike na 

področju popravljanja in nadomeščanja 

poškodovanih organov in človeških 

funkcij, saj utegnejo medicinski roboti, 

zlasti kibernetsko-fizični sistemi, 

spremeniti naše pojmovanje, kaj je zdravo 

človeško telo, ker se lahko nosijo 

neposredno na telesu ali se vsadijo vanj; 

poudarja, da je treba nemudoma ustanoviti 

odbore za robotsko etiko v bolnišnicah in 

drugih zdravstvenih ustanovah, ki bodo 

sestavljeni iz ustreznega osebja in bodo 

obravnavali neobičajna in zapletena etična 

vprašanja, ki vplivajo na nego in 

zdravljenje bolnikov, ter pomagali pri 

reševanju teh vprašanj; poziva Komisijo in 

države članice, naj razvijejo smernice v 

podporo ustanovitvi in delovanju takih 

odborov; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/12 

Predlog spremembe  12 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Pravila civilnega prava o robotiki 

2015/2103(INL) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. poudarja, kako pomembno je 

predvideti družbene spremembe, obenem 

pa upoštevati učinke, ki bi jih lahko imela 

razvoj in uporaba robotike in umetne 

inteligence; poziva Komisijo, naj analizira 

različne možne scenarije in njihove 

posledice na vzdržnost sistemov socialne 

varnosti v državah članicah; meni, da bi 

morali začeti vključujočo razpravo o novih 

modelih zaposlovanja in vzdržnosti naših 

davčnih sistemov in sistemov socialne 

varnosti na podlagi zadostnega dohodka, 

tudi o možnosti uvedbe splošnega 

temeljnega dohodka; ; 

44. poudarja, kako pomembno je 

predvideti družbene spremembe, obenem 

pa upoštevati učinke, ki bi jih lahko imela 

razvoj in uporaba robotike in umetne 

inteligence; poziva Komisijo, naj analizira 

različne možne scenarije in njihove 

posledice na vzdržnost sistemov socialne 

varnosti v državah članicah; priporoča, da 

bi morali zaposlenim, ki so izgubili svojo 

službo zaradi robotizacije, ponuditi stalno 

usposabljanje za izboljšanje njihovih 

veščin na drugih področjih in v drugih 

sektorjih ter jim tako pomagati poiskati 

novo službo; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/13 

Predlog spremembe  13 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Pravila civilnega prava o robotiki 

2015/2103(INL) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 – točka f 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

f) vzpostavitev posebnega pravnega 

statusa za robote na dolgi rok, tako da bi 

vsaj najbolj napredni avtonomni roboti 

lahko pridobili status elektronskih oseb in 

bili tako odgovorni za nadomestitev škode, 

ki bi jo morebiti povzročili, in morebitna 

uporaba elektronske osebnosti v primerih, 

ko bi roboti sprejemali samostojne 

odločitve ali drugače neodvisno vzajemno 

delovali s tretjimi osebami; 

črtano 

Or. en 

 


