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Disposições de Direito Civil sobre Robótica 

2015/2103(INL) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Salienta que o direito à proteção da 

vida privada e o direito à proteção dos 

dados pessoais – consagrados nos artigos 

7.º e 8.º da Carta, bem como no artigo 16.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE) – aplicam-se a 

todas as áreas da robótica e que o quadro 

jurídico da União em matéria de proteção 

de dados deve ser plenamente respeitado; 

solicita, a este respeito, a revisão das 

normas e dos critérios relativos à utilização 

de câmaras e sensores em robôs; insta a 

Comissão a garantir o respeito dos 

princípios da proteção dos dados, tais como 

os princípios da privacidade desde a 

conceção e por defeito, os princípios da 

minimização dos dados e da limitação da 

finalidade, bem como dos mecanismos de 

controlo da transparência para os titulares 

de dados e de soluções adequadas em 

conformidade com a legislação da União 

em matéria de proteção de dados, e ainda a 

promoção e a integração de recomendações 

e normas adequadas nas políticas da União; 

20. Salienta que o direito à proteção da 

vida privada e o direito à proteção dos 

dados pessoais – consagrados nos artigos 

7.º e 8.º da Carta, bem como no artigo 16.º 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE) – aplicam-se a 

todas as áreas da robótica e que o quadro 

jurídico da União em matéria de proteção 

de dados deve ser plenamente respeitado; 

solicita, a este respeito, a clarificação, no 

contexto do quadro de aplicação do 

Regulamento geral sobre a proteção de 

dados, das normas e dos critérios relativos 

à utilização de câmaras e sensores em 

robôs; insta a Comissão a garantir o 

respeito dos princípios da proteção dos 

dados, tais como os princípios da 

privacidade desde a conceção e por defeito, 

os princípios da minimização dos dados e 

da limitação da finalidade, bem como dos 

mecanismos de controlo da transparência 

para os titulares de dados e de soluções 

adequadas em conformidade com a 

legislação da União em matéria de 

proteção de dados, e ainda a promoção e a 

integração de recomendações e normas 

adequadas nas políticas da União; 
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