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8.2.2017 A8-0005/4 

Amendamentul  4 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Raport A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normele de drept civil privind robotica 

2015/2103(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

invită Comisia să propună definiții comune la 

nivelul Uniunii ale sistemelor ciberfizice, 

sistemelor autonome, roboților inteligenți 

autonomi și ale subcategoriilor acestora, 

ținând seama de următoarele caracteristici 

ale unui robot inteligent: 

invită Comisia să propună următoarele 

definiții comune la nivelul Uniunii: 

- dobândește autonomie cu ajutorul 

senzorilor și/sau prin schimburi de date cu 

mediul său ambiant (interconectivitate) și 

negociază și analizează aceste date; 

- „inteligență artificială” înseamnă un 

sistem computerizat capabil să 

simuleze o parte a funcțiilor cognitive 

umane, cum ar fi învățarea și 

rezolvarea problemelor; 

- dispune de sisteme de învățare 

individuală din experiență și prin 

interacțiune (criteriu opțional); 

- „roboți” înseamnă mașini fizice, 

programate, controlate de calculator, 

capabile să efectueze automat o serie 

complexă de acțiuni fizice; 

- are capacitatea de a-și adapta 

comportamentul și acțiunile la mediul 

ambiant; 

- „sisteme ciber-fizice” (CPS) sunt 

sisteme artificiale construite prin și 

dependente de integrarea fără 

discontinuități a unor algoritmi 

computaționali și a unor componente 

fizice; 

- nu este viu în sens biologic; - „sisteme autonome” înseamnă 

sisteme fizice cu una sau mai multe 
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surse de energie integrate, care să le 

permită să opereze fără a depinde de 

una sau mai multe surse externe de 

energie; 

 - „roboți autonomi” înseamnă roboți 

fizici cu una sau mai multe surse de 

energie integrate, care să le permită să 

opereze independent de una sau mai 

multe surse externe de energie; 

 - „sisteme cu pilot automat” sunt 

sisteme programate, controlate de 

calculator, cu senzori fizici care 

transmit controlorului sistemului 

informații privind poziția și mediul 

fizic local în care se află sistemul și 

care pot controla și opera mișcări fizice 

autogenerate (translații) fără 

intervenția omului; 

 - „roboți inteligenți” sunt roboți 

autonomi, cu senzori fizici care includ 

camere de luat vederi, prin care 

scanează mediul fizic local și se 

furnizează date de geolocalizare a 

robotului, cu capacitatea de a 

înregistra date (învățare), caracteristici 

asociate cu o capacitate programată de 

a-și adapta comportamentul și 

acțiunile în funcție de aceste date, 

ținând seama atât de datele privind 

mediul, cât și de istoricul datelor stocat 

de robotul însuși; 

 - „roboți umanoizi” sunt roboți a căror 

înfățișare fizică seamănă, parțial sau 

în întregime, cu corpul uman; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0005/5 

Amendamentul  5 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Raport A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normele de drept civil privind robotica 

2015/2103(INL) 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 15 (înaintea punctului 36) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Repararea și ameliorarea capacităților 

umane 

Repararea corpului uman 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0005/6 

Amendamentul  6 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Raport A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normele de drept civil privind robotica 

2015/2103(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. remarcă progresul major și marele 

potențial al roboticii în domeniul vindecării 

și compensării organelor și funcțiilor 

umane deteriorate, dar și chestiunile 

complexe pe care le implică îndeosebi 

posibilitățile de ameliorare a capacităților 

umane, întrucât roboții medicali și mai ales 

sistemele ciberfizice (SCF) ne pot schimba 

concepția asupra sănătății organismului 

uman, din moment ce pot fi purtate direct 

sau implantate în corpul uman; subliniază 

importanța creării unor comitete de etică a 

roboților în spitale și în alte instituții 

medicale, care să dispună de un personal 

corespunzător și să aibă sarcina de a 

analiza și a oferi asistență la rezolvarea 

problemelor etice complexe sau inedite, 

care afectează îngrijirea și tratamentul 

pacienților; le solicită Comisiei și statelor 

membre să elaboreze orientări care să ajute 

la înființarea și funcționarea unor astfel de 

comitete; 

36. remarcă progresul major și marele 

potențial al roboticii în domeniul vindecării 

și compensării organelor și funcțiilor 

umane deteriorate, întrucât roboții medicali 

și mai ales sistemele ciberfizice (SCF) ne 

pot schimba concepția asupra sănătății 

organismului uman, din moment ce pot fi 

purtate direct sau implantate în corpul 

uman; subliniază importanța creării unor 

comitete de etică a roboților în spitale și în 

alte instituții medicale, care să dispună de 

un personal corespunzător și să aibă 

sarcina de a analiza și a oferi asistență la 

rezolvarea problemelor etice complexe sau 

inedite, care afectează îngrijirea și 

tratamentul pacienților; le solicită Comisiei 

și statelor membre să elaboreze orientări 

care să ajute la înființarea și funcționarea 

unor astfel de comitete; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0005/7 

Amendamentul  7 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Raport A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normele de drept civil privind robotica 

2015/2103(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. subliniază importanța anticipării 

schimbărilor în societate, ținând seama de 

efectele posibile ale dezvoltării și utilizării 

roboților și a IA; solicită Comisiei să 

analizeze diferitele scenarii posibile și 

consecințele lor asupra viabilității 

sistemelor de securitate socială ale statelor 

membre; consideră că ar trebui inițiată o 

dezbatere cuprinzătoare privind noile 

modele de angajare și viabilitatea 

sistemelor noastre fiscale și sociale, pe 

baza existenței unor venituri suficiente, 

inclusiv posibila introducere a unui venit 

universal de bază; 

44. subliniază importanța anticipării 

schimbărilor în societate, ținând seama de 

efectele posibile ale dezvoltării și utilizării 

roboților și a IA; solicită Comisiei să 

analizeze diferitele scenarii posibile și 

consecințele lor asupra viabilității 

sistemelor de securitate socială ale statelor 

membre; recomandă să se ofere formări 

continue angajaților care și-au pierdut 

slujbele din cauza robotizării, pentru ca 

aceștia să-și îmbunătățească competențele 

în alte domenii și sectoare și pentru a-i 

ajuta să găsească un nou loc de muncă; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0005/8 

Amendamentul  8 

Marijana Petir, Arne Gericke, Bernd Kölmel, James Nicholson, Mark Demesmaeker, 

Jana Žitňanská, Klaus Buchner, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, Philippe 

Loiseau, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Joachim Starbatty, Rikke Karlsson, 

Kosma Złotowski, Albert Deß, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, 

Patricija Šulin, Alojz Peterle, Ivica Tolić, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Elisabetta 

Gardini, Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Pavel 

Svoboda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jadwiga Wiśniewska, Stanisław Ożóg, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mylène Troszczynski, Gilles Lebreton, Louis Aliot, Sylvie Goddyn, 

Jean-Luc Schaffhauser, Angel Dzhambazki 

 

Raport A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Normele de drept civil privind robotica 

2015/2103(INL) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 59 – litera f 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

f) crearea unui statut juridic specific 

pentru roboți, astfel încât cel puțin cei 

mai sofisticați roboți autonomi să poată 

avea un statut de persoană electronică 

responsabilă pentru repararea 

prejudiciilor pe care le cauzează și să 

poată fi aplicată eventual personalitatea 

electronică în cazurile în care roboții iau 

decizii autonome sau interacționează 

independent, în alt fel, cu terți;  

eliminat 

Or. en 

 

 


