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9.2.2017 A8-0005/9 

Pozměňovací návrh  9 

Beatrix von Storch 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Občanskoprávní pravidla pro robotiku 

2015/2103(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. vyzývá Komisi, aby navrhla tyto 

společné unijní definice: 

 – umělá inteligence je počítačový systém, 

který dokáže simulovat část lidských 

kognitivních funkcí, jako je učení a řešení 

problémů; 

 – roboti jsou naprogramované a 

počítačem řízené fyzické stroje, které 

dokážou automaticky vykonávat složitou 

řadu fyzických úkonů; 

 – kyberneticko-fyzikální systémy jsou 

zkonstruované systémy, které jsou 

vytvořeny z dokonalého propojení 

výpočetních algoritmů a fyzických dílů, 

na němž zároveň závisí; 

 – autonomní systémy jsou fyzikální 

systémy s jedním či více vnitřními zdroji 

energie, které těmto systémům umožňují 

fungovat nezávisle na vnějších zdrojích 

energie; 

 – samořízené systémy jsou 

naprogramované a počítačem ovládané 

systémy s fyzickými snímači, jež podávají 

ovladači systému informace o pozici a 

okolním fyzickém prostředí; tyto systémy 

jsou schopné kontrolovat a na vlastní 

příkaz provádět fyzické pohyby (přesuny) 

bez zásahu člověka; 

 – inteligentní roboti jsou autonomní 
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roboti se snímači, mezi něž patří i kamery, 

které zaznamenávají fyzické okolní 

prostředí a poskytují geolokalizační údaje 

o robotovi, údaje vypovídající o funkčnosti 

(učení) související s naprogramovanou 

schopností robota náležitě přizpůsobit své 

chování a jednání, a to s ohledem jak 

na údaje získané z okolí, tak na historii 

údajů, kterou si robot ukládá; 

 – humanoidní roboti jsou roboti, kteří se 

svým fyzickým vzhledem částečně nebo 

zcela podobají člověku; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/10 

Pozměňovací návrh  10 

Beatrix von Storch 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Občanskoprávní pravidla pro robotiku 

2015/2103(INL) 

Návrh usnesení 

Nadpis 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Opravy a vylepšování lidského těla Opravy lidského těla 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/11 

Pozměňovací návrh  11 

Beatrix von Storch 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Občanskoprávní pravidla pro robotiku 

2015/2103(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 36 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

36. poukazuje na značný pokrok a další 

potenciál robotiky v oblasti oprav a 

kompenzace poškozených orgánů a 

životních funkcí lidí, ale také na složité 

otázky týkající se zejména možností 

vylepšování lidského těla, protože lékařští 

roboti a zejména kyberneticko-fyzikální 

systémy možná změní naše představy o 

lidském těle, budou-li moci být připevněny 

přímo na lidském těle nebo do něho 

implantovány; zdůrazňuje, že je důležité, 

aby nemocnice a ostatní zdravotnická 

zařízení zřizovaly přiměřeně personálně 

zajištěné komise pro etiku robotiky, které 

by posuzovaly neobvyklé a složité etické 

problémy ovlivňující léčbu a péči o 

pacienty a pomáhaly při jejich řešení; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby 

vypracovaly pokyny, které by napomáhaly 

zřizování a fungování těchto komisí; 

36. poukazuje na značný pokrok a další 

potenciál robotiky v oblasti oprav a 

kompenzace poškozených orgánů a 

životních funkcí lidí, protože lékařští roboti 

a zejména kyberneticko-fyzikální systémy 

možná změní naše představy o lidském 

těle, budou-li moci být připevněny přímo 

na lidském těle nebo do něho 

implantovány; zdůrazňuje, že je důležité, 

aby nemocnice a ostatní zdravotnická 

zařízení zřizovaly přiměřeně personálně 

zajištěné komise pro etiku robotiky, které 

by posuzovaly neobvyklé a složité etické 

problémy ovlivňující léčbu a péči o 

pacienty a pomáhaly při jejich řešení; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby 

vypracovaly pokyny, které by napomáhaly 

zřizování a fungování těchto komisí; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/12 

Pozměňovací návrh  12 

Beatrix von Storch 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Občanskoprávní pravidla pro robotiku 

2015/2103(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. zdůrazňuje důležitost předvídání 

změn ve společnosti s ohledem na dopady, 

které by mohl mít rozvoj a používání 

robotů a umělé inteligence; žádá Komisi, 

aby analyzovala různé scénáře a jejich 

dopady na dlouhodobé fungování systémů 

sociálního zabezpečení členských států; 

zastává názor, že je třeba začít inkluzivní 

diskusi o nových modelech zaměstnanosti 

a o udržitelnosti našich daňových a 

sociálních systémů na základě existence 

dostatečného příjmu, včetně možnosti 

zavedení všeobecného základního příjmu;  

44. zdůrazňuje důležitost předvídání 

změn ve společnosti s ohledem na dopady, 

které by mohl mít rozvoj a používání 

robotů a umělé inteligence; žádá Komisi, 

aby analyzovala různé scénáře a jejich 

dopady na dlouhodobé fungování systémů 

sociálního zabezpečení členských států; 

doporučuje, aby zaměstnancům, kteří 

následkem robotizace ztratili práci, byla 

nabídnuta školení, v rámci nichž by si 

zlepšili dovednosti v jiných oblastech a 

odvětvích, a díky tomu našli novou práci; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/13 

Pozměňovací návrh  13 

Beatrix von Storch 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Občanskoprávní pravidla pro robotiku 

2015/2103(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 59 – písm. f 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

f) v dlouhodobém výhledu bude 

vytvořen zvláštní právní status robota, aby 

alespoň ti nejsložitější autonomní roboti 

měli status elektronické osoby odpovědné 

za náhradu způsobené škody, přičemž 

elektronická osoba by mohla být 

používána i v případech, kdy roboti činí 

autonomní rozhodnutí nebo jiným 

způsobem samostatně interagují s třetími 

stranami; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


