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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

8.2.2017 A8-0005/1 

Pozměňovací návrh  1 

Kaja Kallas 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Občanskoprávní pravidla pro robotiku 

2015/2103(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že právo na ochranu 

soukromého života a právo na ochranu 

osobních údajů, jak jsou zakotvena 

v článcích 7 a 8 Listiny a v článku 16 

Smlouvy o fungování EU, se uplatňují na 

všechny oblasti robotiky a umělé 

inteligence a že musí být plně dodržován 

unijní právní rámec ochrany údajů; v této 

souvislosti požaduje, aby byla 

přezkoumána pravidla a kritéria týkající se 

používání kamer a senzorů v robotech; 

vyzývá Komisi, aby zajistila dodržování 

zásad ochrany údajů, jako je ochrana 

soukromí již od návrhu (privacy by design) 

a ochrana soukromí jako výchozí nastavení 

(privacy by default), minimalizace dat, 

omezení účelu a přiměřené možnosti 

nápravy v souladu s právními předpisy 

Unie na ochranu údajů, a aby dbala na to, 

že budou podporována přiměřená 

doporučení a standardy, které by měly 

začleněny do politik Unie; 

20. zdůrazňuje, že právo na ochranu 

soukromého života a právo na ochranu 

osobních údajů, jak jsou zakotvena 

v článcích 7 a 8 Listiny a v článku 16 

Smlouvy o fungování EU, se uplatňují na 

všechny oblasti robotiky a umělé 

inteligence a že musí být plně dodržován 

unijní právní rámec ochrany údajů; v této 

souvislosti požaduje, aby byla v rámci pro 

provádění obecného nařízení o ochraně 

údajů vyjasněna pravidla a kritéria týkající 

se používání kamer a senzorů v robotech; 

vyzývá Komisi, aby zajistila dodržování 

zásad ochrany údajů, jako je ochrana 

soukromí již od návrhu (privacy by design) 

a ochrana soukromí jako výchozí nastavení 

(privacy by default), minimalizace dat, 

omezení účelu a přiměřené možnosti 

nápravy v souladu s právními předpisy 

Unie na ochranu údajů, a aby dbala na to, 

že budou podporována přiměřená 

doporučení a standardy, které by měly 

začleněny do politik Unie; 

Or. en 

 

 


