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9.2.2017 A8-0005/9 

Módosítás  9 

Beatrix von Storch 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

A robotikára vonatkozó polgári jogi szabályok 

2015/2103(INL) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. felszólítja a Bizottságot, hogy 

tegyen javaslatot a következő közös uniós 

fogalommeghatározásokra: 

 – „mesterséges intelligencia”: 

számítógépes rendszer, amely képes 

bizonyos emberi kognitív funkciók– 

például a tanulás és a problémamegoldás 

– szimulálására; 

 – „robotok”: programozott, számítógéppel 

irányított fizikai eszközök, amelyek 

automatikusan képesek elvégezni komplex 

fizikai műveletek sorát; 

 – „kiberfizikai rendszerek (CPS)”: 

mesterségesen kialakított rendszerek, 

amelyek számítógépes algoritmusok és 

fizikai komponensek zökkenőmentes 

integrációján alapulnak és ezektől 

függnek; 

 – „autonóm rendszerek”: beépített 

energiaforrással/energiaforrásokkal 

rendelkező fizikai rendszerek, amelyek 

anélkül képesek működni, hogy egy vagy 

több külső energiaforrástól függnének; 

 – „vezető nélküli rendszerek”: 

programozott, számítógép által vezérelt 

rendszerek, amelyek fizikai 

vevőkészülékekkel rendelkeznek – és ezek 

a rendszer helyi fizikai környezetére és 

helymeghatározására vonatkozó 

információkkal látják el a rendszer 
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irányítását –, és amelyek emberi 

beavatkozás nélkül képesek önerejű 

fizikai mozgások (shiftings, azaz 

helyváltoztatások) irányítására és 

működtetésére; 

 – „intelligens robotok”: önálló robotok, 

amelyek fizikai vevőkészülékekkel 

rendelkeznek, többek között kamerákkal, 

amelyek képesek a robot helyi fizikai 

környezetének felmérésére és földrajzi 

helymeghatározás nyújtására, adatok 

rögzítésére (tanulás), amely összefügg 

azzal a programozott képességgel, hogy 

magatartását és cselekvéseit megfelelően 

alakítsa, figyelembe véve a környezeti 

adatokat és a robot által tárolt 

előzményadatokat; 

 – „humanoid robotok”: részlegesen vagy 

teljesen emberi testre emlékeztető fizikai 

megjelenéssel rendelkező robotok; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 alcím 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Emberi test „javítása” és 

embertökéletesítés 

Emberi test „javítása” 

Or. en 
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Beatrix von Storch 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

A robotikára vonatkozó polgári jogi szabályok 

2015/2103(INL) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. megjegyzi, hogy a robotika nagy 

eredményeket hozott és óriási lehetőségek 

rejlenek benne a sérült szervek és fizikai 

funkciók javítása és pótlása terén, 

ugyanakkor különösen az 

embertökéletesítésre kínálkozó 

lehetőségek összetett kérdéseket vetnek fel, 

mert az orvostechnikai robotok és 

különösen a kiberfizikai rendszerek (CPS) 

alapjaiban változtathatják meg 

fogalmainkat az egészséges emberi testről, 

lévén, hogy közvetlenül az emberi testen 

viselhetőek vagy az emberi testbe 

beültethetőek; hangsúlyozza, hogy a 

kórházakban és más egészségügyi 

intézményekben fel kell állítani megfelelő 

személyzetből álló, robotetikával 

foglalkozó bizottságokat, amelyek feladata 

a betegek gondozását és kezelését érintő, 

szokatlan, bonyolult etikai problémák 

vizsgálata és megoldásuk elősegítése; 

felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy dolgozzanak ki iránymutatásokat e 

bizottságok létrehozásának és 

működésének elősegítésére; 

36. megjegyzi, hogy a robotika nagy 

eredményeket hozott és óriási lehetőségek 

rejlenek benne a sérült szervek és fizikai 

funkciók javítása és pótlása terén, mert az 

orvostechnikai robotok és különösen a 

kiberfizikai rendszerek (CPS) 

megváltoztathatják az egészséges emberi 

testről alkotott fogalmainkat, lévén, hogy 

közvetlenül az emberi testen viselhetőek 

vagy az emberi testbe beültethetőek; 

hangsúlyozza, hogy a kórházakban és más 

egészségügyi intézményekben fel kell 

állítani megfelelő személyzetből álló, 

robotetikával foglalkozó bizottságokat, 

amelyek feladata a betegek gondozását és 

kezelését érintő, szokatlan, bonyolult etikai 

problémák vizsgálata és megoldásuk 

elősegítése; felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy dolgozzanak ki 

iránymutatásokat e bizottságok 

létrehozásának és működésének 

elősegítésére; 

Or. en 
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44 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. kiemeli a társadalmi változások 

előrejelzésének fontosságát, figyelembe 

véve a robotika és a mesterséges 

intelligencia fejlesztésének és 

alkalmazásának hatásait; kéri a Bizottságot, 

hogy elemezze a különféle lehetséges 

forgatókönyveket, valamint azok 

következményeit a tagállamok szociális 

biztonsági rendszereinek életképességére, 

nézve; azt a nézetet vallja, hogy inkluzív 

vitát kell kezdeni az új foglalkoztatási 

modellekről, valamint adó- és 

társadalombiztosítási rendszereinknek a 

megfelelő jövedelemszint melletti 

fenntarthatóságáról, ideértve egy 

általános alapfizetés esetleges bevezetését 

is; ; 

44. kiemeli a társadalmi változások 

előrejelzésének fontosságát, figyelembe 

véve a robotika és a mesterséges 

intelligencia fejlesztésének és 

alkalmazásának hatásait; kéri a Bizottságot, 

hogy elemezze a különféle lehetséges 

forgatókönyveket, valamint azok 

következményeit a tagállamok szociális 

biztonsági rendszereinek életképességére, 

nézve; javasolja, hogy azoknak a 

munkavállalóknak, akik a robotizáció 

miatt veszítették el állásukat, folyamatos 

képzéseket kell nyújtani az egyéb 

területeken szükséges készségeik 

fejlesztése érdekében, és segíteni kell őket 

abban, hogy új munkát találjanak; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 bekezdés – f pont 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

f) a robotok külön specifikus 

jogalanyiságának létrehozatala hosszú 

távon, oly módon, hogy legalább a 

legkifinomultabb autonóm robotokat 

sajátos jogokkal és kötelezettségekkel – 

többek között az általuk esetlegesen 

okozott kár jóvátételére vonatkozó 

kötelezettségekkel – rendelkező 

elektronikus személynek lehessen 

minősíteni, lehetőleg az elektronikus 

személyiséget azokban az esetekben 

alkalmazva, amikor a robotok önálló 

döntéseket hoznak, vagy más módon, 

önállóan kerülnek kölcsönös kapcsolatba 

harmadik felekkel; 

törölve 

Or. en 

 


