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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli: 

– biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi t-tixjiħ huwa riżultat ta' stennija tal-għomor itwal minħabba l-progress fil-

kundizzjonijiet tal-għajxien u fil-mediċina moderna, u huwa waħda mill-akbar sfidi 

politiċi, soċjali u ekonomiċi tas-seklu 21 għas-soċjetajiet Ewropej; billi fl-2025 aktar 

minn 20 % tal-Ewropej se jkollhom 65 sena jew iktar, b'żieda partikolarment għolja fl-

għadd ta' persuni li għandhom tmenin sena jew aktar, li se twassal għal bilanċ 

fundamentalment differenti bejn il-ġenerazzjonijiet fis-soċjetajiet tagħna, u billi huwa 

fl-interess tas-soċjetà li l-persuni anzjani jibqgħu b'saħħithom u attivi kemm jista' jkun 

fit-tul; 

B. billi l-bejgħ u l-produzzjoni tar-robots żdiedu b'mod sinifikanti bejn l-2010 u l-2014, 

b'żieda ta' kważi 30 % fl-2014 biss, b'mod partikolari fis-setturi tas-saħħa u tal-kura; 

C. billi f'soċjetà li qed tixjieħ, ir-rata ta' prevalenza u ta' inċidenza ta' diżabilitajiet, mard 

kroniku, ir-riskju ta' puplesija, korrimenti tal-moħħ u tnaqqis fil-kapaċitajiet qed tiżdied; 

D. billi s-soċjetajiet u s-sistemi tas-saħħa se jkollhom jadattaw għal dan il-proċess ta' tixjiħ 

u għall-ħtiġiet tal-kura tas-saħħa għall-anzjani, biex ikunu jistgħu jipprovdu kura xierqa 

u jibqgħu finanzjarjament sostenibbli; 

E. billi s-sistemi ċiberfiżiċi (CPS) huma sistemi tekniċi ta' kompjuters fuq netwerk, robots 

u intelliġenza artifiċjali li jinteraġixxu mad-dinja fiżika u li għandhom ħafna 

applikazzjonijiet fis-settur tal-kura tas-saħħa; 

F. billi, minħabba n-natura tas-CPS, hemm bżonn li jinkisbu standards aktar dettaljati u 

speċifiċi li jkunu l-istess fl-Unjoni kollha; 

G. billi tali sistemi se jipprovdu l-pedament u l-bażi ta' servizzi intelliġenti emerġenti u tal-

futur, u se jġibu avvanzi fil-kura tas-saħħa personalizzata, ir-rispons f'emerġenza u t-

telemediċina; 

H. billi fl-ebda ċirkostanza l-użu tar-robotika jew ta' strumenti ta' dijanjostika ta' 

teknoloġija avvanzata jew ta' trattament ma għandu jirriżulta f'responsabilità akbar għat-

tobba jew għall-persunal tal-kura tas-saħħa li jkollhom bżonn jużawhom; billi għalhekk 

huwa meqjus rakkomandabbli li tiżdied ir-responsabilità tal-faċilitajiet tal-kura tas-

saħħa jew tal-manifatturi involuti; 

I. billi l-potenzjal ekonomiku u soċjetali tas-CPS huwa ferm akbar minn dak li kien ġie 

preċedentement immaġinat, u qed isiru investimenti kbar madwar id-dinja biex tiġi 

żviluppata t-teknoloġija; 

J. billi l-użu ta' tali teknoloġija ma għandux inaqqas jew jagħmel ħsara lir-relazzjoni bejn 

it-tabib u l-pazjent, iżda għandu jagħti lit-tobba assistenza fid-dijanjożi u/jew fil-kura 

tal-pazjenti; 
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K. billi s-CPS jqajmu ħafna aspettattivi għoljin u għandhom ħafna potenzjal, l-effetti tat-

teknoloġiji l-ġodda introdotti qatt mhu se jkunu kompletament imbassra u jistgħu jkunu 

integrati b'suċċess biss jekk is-soċjetà tkun tista' taġġusta lilha nnifisha għal mod ġdid 

kif tinteraġixxi mat-teknoloġija; 

1. jirrikonoxxi li l-adozzjoni ta' teknoloġiji ġodda fil-qasam tal-kura tas-saħħa, jekk 

wieħed jassumi li l-enfasi qiegħda fuq ir-relazzjoni bejn it-tabib u l-pazjent u fuq ir-

rieda ħielsa, x'aktarx se twassal għal benefiċċji kbar f'termini ta' kura tal-pazjenti u l-

effikaċja u l-preċiżjoni tat-trattament, u bl-għan li jitnaqqas ir-riskju ta' żbalji umani, 

biex b'hekk dan ikun jista' jwassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja u stennija ta' ħajja 

itwal; 

2. iqis li għalkemm ir-robotika tista' ġġib benefiċċji lis-soċjetà, hija tista' fl-istess waqt 

tbiddel b'mod drammatiku l-modi kif in-nies jinteraġixxu ma' xulxin u għalhekk ikollha 

impatt reali fuq l-istrutturi attwali tas-soċjetà; għaldaqstant, jissottolinja l-ħtieġa urġenti 

għal dibattitu estensiv u informat madwar din ir-rivoluzzjoni teknoloġika ġdida; 

3. iqis essenzjali li l-Unjoni tiżviluppa qafas regolatorju bbażat fuq prinċipji etiċi 

f'konformità mal-kumplessità tar-robotika u l-ħafna implikazzjonijiet soċjali, mediċi u 

bijoetiċi tagħha; 

4. jissottolinja li l-innovazzjoni li tipprovdi dijanjożijiet aħjar u tagħrif aqwa dwar l-

alternattivi ta' trattament, kura u rijabilitazzjoni twassal għal deċiżjonijiet mediċi aktar 

preċiżi, żminijiet ta' konvalexxenza aktar rapidi, u tista' għaldaqstant ittaffi n-nuqqasijiet 

ta' professjonisti tal-kura tas-saħħa fil-proċessi tal-kura u r-rijabilitazzjoni; 

5. jenfasizza li ż-żieda fid-domanda f'unitajiet tas-CPS għandha l-potenzjal li toħloq 

numru kbir ta' impjiegi b'ħiliet għoljin fl-Unjoni; 

6. iqis li huwa utli li r-robots ikunu preżenti biex jappoġġjaw ix-xogħol tat-tobba jew l-

assistenti tal-kura tas-saħħa, sabiex itejbu l-esperjenza tal-bniedem relatata mad-

dijanjożi u t-trattament, mingħajr, madankollu, ma tiġi injorata l-ħtieġa li l-prattika 

medika u l-prattiki tal-kura tal-pazjenti ma jiġux disumanizzati; 

Robots tal-kura 

7. jinnota li s-CPS huma kapaċi jbiddlu għall-aħjar il-ħajja tal-persuni li jsofru minn 

diżabilità, peress li t-teknoloġiji intelliġenti jistgħu jintużaw għall-prevenzjoni, l-

assistenza, il-monitoraġġ u l-kumpanija; 

8. jinnota li huwa probabbli li s-CPS x'aktarx ikollhom impatt profond fuq is-settur relatat 

mal-kura tas-saħħa, bil-potenzjal li jitbaxxew l-ispejjeż ġenerali tal-kura tas-saħħa billi 

l-professjonisti mediċi jkunu jistgħu jbiddlu l-prijorità tagħhom mill-kura għall-

prevenzjoni; 

9. jissottolinja li r-riċerka u l-iżvilupp tar-robots għall-kura tal-anzjani, matul iż-żmien, 

saret aktar mifruxa u orħos, u b'hekk qed jinħadmu prodotti b'funzjonalità akbar u 

aċċettazzjoni tal-konsumatur usa'; jinnota l-firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet ta' tali 

teknoloġiji li jipprovdu prevenzjoni, assistenza, monitoraġġ, stimulazzjoni, u kumpanija 

lill-anzjani u lill-persuni li jbatu bid-demenzja, disturbi konjittivi, jew telf ta' memorja; 
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10. jenfasizza li għalkemm is-CPS għandhom il-potenzjal li jtejbu l-mobilità u s-

soċjevolezza tal-persuni b'diżabilità u l-anzjani, persuni umani li jipprovdu l-kura se 

jibqgħu meħtieġa u se jibqgħu jipprovdulhom sors importanti ta' interazzjoni soċjali li 

mhijiex totalment sostitwibbli; jinnota li t-teknoloġiji tas-CPS jew ir-robots jistgħu biss 

iżidu l-kura tal-bniedem b'mod konsiderevoli u jagħmlu l-proċess ta' riabilitazzjoni aktar 

immirat, b'tali mod li l-persunal mediku u l-persuni li jipprovdu l-kura jkunu jistgħu 

jallokaw aktar ħin ta' kwalità għad-dijanjożi u għażliet ta' trattament aħjar; 

Robots mediċi 

11. jinnota li forom bikrija ta' robots u apparati ta' CPS intelliġenti huma diġà użati fil-kura 

tas-saħħa, bħal apparati tas-saħħa elettronika u robots kirurġiċi u li fil-futur qrib din it-

teknoloġija se tkompli tiżviluppa, peress li għandha l-potenzjal li tnaqqas ukoll l-

ispejjeż tal-kura tas-saħħa, billi jkun hemm aktar riżorsi baġitarji disponibbli għal 

aġġustament aħjar għad-diversità tal-ħtiġijiet tal-pazjenti, taħriġ kontinwu tal-

professjonisti tal-kura tas-saħħa u tar-riċerka; 

12. jissottolinja li l-użu akbar tas-CPS jista' jirriżulta f'soċjetà aktar b'saħħitha peress li l-

proċeduri jsiru inqas invażivi, u dan iwassal għal żminijiet ta' rkupru aktar rapidi, u 

jnaqqas l-assenteiżmu relatat mal-kura tas-saħħa; 

13. jinnota li l-apparat robotiku mediku qed ikompli jevolvi u probabbilment se jintuża 

b'mod aktar frekwenti fi proċeduri kirurġiċi, u permezz ta' dan jitwessgħu il-limiti tal-

mediċina; 

14. jirrikonoxxi li robots kirurġiċi kienu maħsuba biex jestendu l-kapaċitajiet ta' kirurgi 

umani lil hinn mil-limiti tal-laparoskopija konvenzjonali u li l-iżvilupp ta' robots 

kirurġiċi huwa msejjes fuq ix-xewqa li jingħelbu dawn il-limitazzjonijiet u li l-

benefiċċji tal-kirurġija minimament invażiva, il-movimenti delikati u l-preċiżjoni 

jespandu; 

15. jissottolinja li s-CPS jippermettu t-telekirurġija, b'għadd kbir ta' vantaġġi bħal preċiżjoni 

akbar tal-moviment tal-id, it-tneħħija tat-tregħid mill-moviment tal-id, qawwa tal-vista 

mmultiplikata; li dawn jistgħu janalizzaw u jivvalutaw immedjatament; kapaċità 

manwali mtejba u kirurġija remota, filwaqt li għandu jkun rekwiżit fundamentali għat-

tobba li jakkwistaw ħiliet u akkreditazzjoni għall-prestazzjoni ta' interventi b'apparat 

individwali tas-CPS; 

16. jinnota li f'dawn l-aħħar snin saru bidliet sinifikanti fis-settur tal-edukazzjoni medika u 

t-taħriġ mediku; jinnota wkoll li, peress li l-kura medika qed issir dejjem aktar 

kumplessa, il-klima fiċ-ċentri tas-saħħa akkademiċi tipprovdi opportunità biex ikun 

hemm titjib f'approċċ olistiku relatat mas-saħħa, issir riflessjoni mill-ġdid dwar il-mod 

kif huma mwassla l-edukazzjoni medika u t-tagħlim tul il-ħajja, filwaqt li tinżamm il-

kompetenza ċentrali tat-tobba biex iżommu l-għarfien espert tagħhom u l-awtorità 

tagħhom fuq ir-robots; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu 

standards għolja ta' taħriġ u speċjalizzazzjoni għall-persunal mediku u paramediku li 

juża jew qed jippjana li juża teknoloġiji robotiċi ġodda, u jinkoraġġixxi l-moviment 

ħieles ta' kirurgi li għandhom l-intenzjoni li jużaw dawn it-teknoloġiji biex iwettqu l-

operazzjonijiet tagħhom; 
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17. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-istrumenti finanzjarji għall-

proġetti ta' riċerka fir-robotika għall-emerġenzi soċjali u tas-saħħa; 

18. iqis vitali li jiġi rrispettat il-prinċipju tal-awtonomija ssorveljata tar-robots, billi l-

ippjanar inizjali tat-trattament u d-deċiżjoni finali dwar l-eżekuzzjoni tiegħu jibqgħu 

dejjem id-deċiżjoni tal-kirurgu uman; 

 Evalwazzjoni klinika u investigazzjonijiet kliniċi 

19. jenfasizza li servizz mediku ta' CPS għandu jissodisfa l-istandards għoljin stabbiliti 

għat-tagħmir mediku, permezz ta' verifika u proċeduri ta' ċertifikazzjoni effettivi li 

jippermettu valutazzjoni, minn persunal imħarreġ kif xieraq, tas-sikurezza u tal-

effikaċja tat-teknoloġija proposta, anki fl-istadju tad-disinn; 

20. jissottolinja l-importanza li ssir distinzjoni bejn ir-robots kirurġiċi u l-prosteżi u l-

eksoskeletri minn kumpaniji tar-robots li l-funzjoni tagħhom hija li jassistu lill-persuni 

b'diżabilitajiet jew dawk li huma temporanjament inabilitati; jenfasizza l-importanza li 

ż-żewġ tipi jkunu soġġetti għal kontrolli li għandhom isiru skont standards li huma 

kemm jista' jkun preċiżi u dettaljati; 

21. jilqa' l-qbil politiku dwar ir-Regolament dwar l-apparati mediċi (2012/0266(COD)) li 

ntlaħaq mill-koleġiżlaturi f'Ġunju 2016; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-proċeduri 

ta' kontroll tal-apparati mediċi robotiċi ġodda huma sikuri, b'mod partikolari fil-każ ta' 

apparati li jiġu impjantati fil-ġisem uman, qabel id-data li fiha dan ir-Regolament isir 

applikabbli; jinnota wkoll li għandu jkun hemm trasparenza sħiħa għall-pazjenti dwar 

id-data tagħhom stess u għall-pubbliku dwar provi li rriżultaw f'falliment jew f'suċċess, 

u li r-responsabilità għall-provi u għas-CPS falluti għandha tkun ċara għall-pazjenti u 

għall-pubbliku; 

Etika 

22. jenfasizza li filwaqt li l-iżvilupp tat-teknoloġija qed jiżdied b'mod esponenzjali, is-

sistemi soċjali fl-Unjoni ma jistgħux jirreaġixxu bl-istess rapidità, u s-sistemi tal-kura 

tas-saħħa għandhom reazzjoni saħansitra aktar bil-mod; jenfasizza li dawn l-iżviluppi 

għandhom impatt sinifikanti fuq iċ-ċiviltà kif nafuha, u li għalhekk huwa essenzjali li l-

avvanzi teknoloġiċi jmorru id f'id mal-valutazzjonijiet tal-implikazzjonijiet etiċi u 

morali ta' teknoloġiji ġodda qabel u waqt l-iżvilupp tagħhom; 

23. jenfasizza l-importanza, fir-rigward tal-istandards etiċi, li jiġi żgurat li l-prodotti 

robotiċi jirrispettaw id-drittijiet fundamentali tal-individwi u tas-soċjetà, u li dawn 

għandhom jiġu protetti fil-livell tal-Unjoni, billi jipprovdu kwalunkwe miżura teknika 

meħtieġa li tiżgura tali rispett mill-fażi tad-diżinn, b'konformità mal-hekk imsejjaħ 

approċċ privatezza mid-diżinn; 

24. jiġbed l-attenzjoni għar-riskji assoċjati mal-possibilità li s-CPS integrati fil-ġisem tal-

bniedem jistgħu jiġu aċċessati llegalment (hacked) jew mitfija jew il-memorji tagħhom 

jitħassru, għaliex dan jista' jipperikola s-saħħa tal-bniedem, u f'każijiet estremi anke l-

ħajja tal-bniedem, u jenfasizza għalhekk il-prijorità li għandha tkun marbuta mal-

protezzjoni ta' tali sistemi; 
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25. jagħraf il-vulnerabilità ta' pazjenti bi bżonnijiet speċjali, inklużi tfal, anzjani u persuni 

b'diżabilità, u jenfasizza li kull utent jista' jiżviluppa konnessjoni emozzjonali ma' CPS 

u robots; jissottolinja l-kunsiderazzjonijiet etiċi maħluqa mir-rabta possibbli tagħhom; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibda riflessjoni dwar kif għandu jiġi żgurat li s-CPS ma 

jolqtux b'mod negattiv l-awtonomija u l-indipendenza tal-persuni vulnerabbli; 

26. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-iżvilupp ta' teknoloġiji ta' 

assistenza, anki permezz ta' skemi ta' responsabilità li huma differenti minn dawk li 

huma attwalment applikabbli, sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp u l-adozzjoni ta' dawn it-

teknoloġiji minn dawk li għandhom bżonnhom, b'konformità mal-Artikolu 4 tal-

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, li għaliha l-Unjoni hija 

parti; 

27. jenfasizza l-importanza tal-preservazzjoni tar-relazzjoni ta' kura bejn il-pazjent u t-tabib, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-komunikazzjoni tad-dijanjożi u t-trattament mediċi; 

28.  jinnota li l-adozzjoni tas-CPS tqajjem il-kwistjoni tat-titjib tal-bniedem, li hija definita 

bħala t-titjib tal-ħiliet naturali eżistenti tal-bniedem jew l-għoti ta' ħiliet ġodda, li 

jippermettu lill-individwi jegħlbu d-diżabilità;  

L-impatt ambjentali 

29. jagħraf il-ħtieġa li jitnaqqsu kemm jista' jkun l-impronti ambjentali jew ekoloġiċi 

possibbli tar-robotika, peress li l-użu tas-CPS u tar-robots huwa mistenni li jżid il-

konsum ġenerali tal-enerġija u l-ammont ta' skart elettriku u elettroniku; jenfasizza l-

ħtieġa li jiġi massimizzat il-potenzjal li jsiru proċessi aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, 

biex tiżdied l-effiċjenza tal-enerġija billi jiġi promoss l-użu ta' teknoloġiji rinnovabbli 

għar-robotika, biex jippromwovu l-użu u l-użu mill-ġdid ta' materja prima sekondarja, u 

biex jonqos l-iskart; għaldaqstant iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi l-prinċipji ta' 

ekonomija ċirkolari f'kull politika tal-Unjoni dwar ir-robotika; 

30. jinnota wkoll li l-użu tas-CPS se jkollu impatt pożittiv fuq l-ambjent, speċjalment fl-

oqsma tal-agrikoltura u tal-provvista tal-ikel, b'mod partikolari permezz tat-tnaqqis fid-

daqs tal-makkinarju u t-tnaqqis fl-użu tal-fertilizzanti, l-enerġija u l-ilma, kif ukoll 

permezz ta' biedja ta' preċiżjoni; 

31. jenfasizza li s-CPS se jwasslu għall-ħolqien ta' sistemi tal-enerġija u tal-infrastruttura li 

huma kapaċi jikkontrollaw il-fluss ta' elettriku mill-produttur sal-konsumatur, kif ukoll 

se jirriżultaw fil-ħolqien ta' "prosumaturi" tal-enerġija, li kemm jipproduċu kif ukoll 

jikkonsmaw l-enerġija; b'hekk jippermettu benefiċċji ambjentali kbar; 

– biex jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin fl-Anness tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

Is-sikurezza 

 Is-sikurezza tal-apparati mediċi robotiċi hija prekundizzjoni għall-introduzzjoni 

tagħhom fis-settur tal-kura tas-saħħa. L-effikaċja u s-sikurezza tar-robots tal-kura u r-

robots mediċi għandhom ikunu vvalutati skont salvagwardji tas-sikurezza u proċeduri 



 

PE587.414v02-00 8/10 AD\1106792MT.doc 

MT 

standard ta' ċertifikazzjoni speċifiċi u dettaljati ħafna, u għandha tingħata attenzjoni 

speċjali lill-użu tagħhom minn utenti batuti jew f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza; jistieden 

lill-Kummissjoni tadotta speċifikazzjonijiet komuni dettaljati għal apparati mediċi 

robotiċi; għandha tingħata attenzjoni partikolari lis-sigurtà ta' netwerks tas-CPS sabiex 

titneħħa kull possibilità ta' dħul illegali (hacking) fihom u s-serq ta' data personali 

sensittiva; 

 Is-sigurtà tas-CPS impjantati fil-ġisem tal-bniedem hija rekwiżit fundamentali, għaliex 

kwalunkwe difett fihom jista' jkun fatali, u jenfasizza f'dan il-kuntest l-importanza li tiġi 

pprovduta informazzjoni u li jiġu rregolati bla ambigwità l-kwistjonijiet ta' 

responsabilità, inkluż dik li tikkonċerna min effettivament hu l-proprjetarju ta' dawn is-

sistemi CPS, min għandu drittijiet fuqhom u min jista' jbiddel l-impjantazzjoni tagħhom, 

u li strettament jiġi pprojbit kwalunkwe esperiment fuq il-persuni mingħajr il-kunsens 

tagħhom; 

Privatezza 

 Is-CPS mediċi u l-użu ta' robot bħala "rekords elettroniċi tas-saħħa" iqajmu mistoqsijiet 

dwar il-liġijiet dwar il-privatezza tal-pazjent, is-segretezza professjonali medika, u l-

protezzjoni tad-data fil-qasam tas-saħħa pubblika. Ir-regoli tal-Unjoni dwar il-

protezzjoni tad-data għandhom jiġu adattati biex iqisu l-kumplessità u l-

interkonnettività li qegħdin dejjem jiżdiedu tar-robots tal-kura u r-robots mediċi li 

possibbilment jittrattaw informazzjoni personali ferm sensittiva u data dwar is-saħħa; 

dawn għandhom ikunu konformi mal-kunċett ta' privatezza mid-diżinn, kif stabbilit fir-

Regolament (UE) 2016/679 dwar il-protezzjoni tad-data. Il-kodiċijiet ta' kondotta dwar 

is-segretezza professjonali medika għandhom ikunu mtejjba fejn jikkonċerna d-data tas-

saħħa maħżuna f'CPS li jkunu jistgħu jaċċedu għalihom partijiet terzi; 

 Il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jew kwalunkwe fornitur tas-servizz ieħor ma 

għandhomx jitħallew jużaw data tas-saħħa elettronika biex jintroduċu diskriminazzjoni 

fl-iffissar tal-prezzijiet, għaliex dan jikkontradixxi d-dritt fundamentali għall-aċċess 

għall-ogħla standard tas-saħħa li jista' jintlaħaq. 

Kumitati ta' Etika fir-Riċerka 

 Il-Kumitati ta' Etika fir-riċerka (REC) għandhom iqisu l-kwistjonijiet etiċi mqajma mill-

iżvilupp ta' apparati mediċi robotiċi u mis-CPS f'ħafna oqsma tal-kura tas-saħħa u l-

għoti ta' assistenza lil persuni b'diżabilità u lill-anzjani. Kwistjonijiet bħalma huma l-

ugwaljanza tal-aċċess għall-kura tas-saħħa preventiva robotika, ir-relazzjoni 

privileġġata tal-kura bejn il-pazjent u t-tabib u s-suxxettibilità, b'mod partikolari, ta' 

pazjenti bi bżonnijiet speċjali (pereżempju l-persuni b'diżabilità), iżda mhux huma biss 

(pereżempju tfal, persuni waħedhom, eċċ), li jiżviluppaw rabta emozzjonali ma' robots 

għandhom jingħataw kunsiderazzjoni dovuta. 

 iħeġġeġ lill-Kumitati tar-Riċerka tal-Etika u lill-Kumissjoni biex jibdew riflessjoni 

sabiex jiżviluppaw kodiċi ta' kondotta għar-riċerkaturi/diżinjaturi u għall-utenti ta' CPS 

mediċi, li għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni (bħad-dinjità tal-bniedem u d-drittjiet tal-bniedem, l-

ugwaljanza, il-ġustizzja u l-ekwità, il-benefiċċji u l-ħsara, id-dinjità, in-

nondiskriminazzjoni u n-nuqqas ta' stigmatizzazzjoni, l-awtonomija u r-responsabilità 
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individwali, il-kunsens infurmat, il-privatezza u r-responsabilità soċjali kif ukoll id-

drittijiet tal-anzjani, l-integrazzjoni tal-persuni b'diżabilità, id-dritt għall-kura tas-saħħa, 

u d-dritt għall-protezzjoni tal-konsumaturi) u fuq prattiki u kodiċijiet etiċi eżistenti. 

 Huwa ta' min jiġi nnutat li r-robotika tista' tintroduċi livell għoli ta' inċertezza rigward 

kwistjonijiet relatati mar-responsabilità. 
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