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9.2.2017 A8-0005/9 

Pakeitimas 9 

Beatrix von Storch 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos 

2015/2103(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. ragina Komisiją pasiūlyti šias 

Sąjungai bendras apibrėžtis: 

 – dirbtinis intelektas – kompiuterinė 

sistema, galinti imituoti dalį žmogaus 

kognityvinių, pvz., mokymosi ir problemų 

sprendimo, funkcijų; 

 – robotai – programuojamos kompiuteriu 

valdomos fizinės mašinos, galinčios 

automatiškai atlikti sudėtingą fizinių 

veiksmų seką; 

 – kibernetinės fizinės sistemos (KFS) – 

inžinerinės sistemos, sukurtos 

nenutrūkstamos kompiuterinių algoritmų 

ir fizinių komponentų integracijos 

pagrindu ir nuo jos priklausomos; 

 – autonominės sistemos – fizinės sistemos 

su integruotu energijos šaltiniu ar 

šaltiniais, leidžiančiais jai veikti 

nepriklausomai nuo vieno ar kelių išorės 

energijos šaltinių; 

 – savaeigės sistemos – programuojamos 

kompiuteriu valdomos sistemos su 

fiziniais valdikliais, informuojančiais šios 

sistemos valdytoją apie vietos fizinę 

aplinką ir sistemos poziciją, kurios gali 

kontroliuoti ir atlikti fizinius savo 

generuojamus judesius (persijungti) be 

žmogaus įsikišimo; 

 – išmanieji robotai – autonominiai robotai 
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su fiziniais valdikliais, įskaitant kameras, 

vietos fizinės aplinkos skenavimą ir 

duomenų apie roboto geografinę vietą 

teikimą, duomenų įrašymo funkciją 

(mokymąsi), kuri siejama su 

programuojamu gebėjimu atitinkamai 

pritaikyti savo elgseną ir veiksmus, 

atsižvelgiant ir į duomenis apie aplinką, ir 

į paties roboto saugomų duomenų istoriją; 

 – humanoidiniai robotai – žmogaus kūną 

iš dalies arba visiškai atitinkančios fizinės 

išvaizdos robotai; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/10 

Pakeitimas 10 

Beatrix von Storch 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos 

2015/2103(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 paantraštė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Žmogaus „taisymas“ ir tobulinimas Žmogaus „taisymas“ 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/11 

Pakeitimas 11 

Beatrix von Storch 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos 

2015/2103(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

36. atkreipia dėmesį į didelę robotikos 

teikiamą pažangą ir tolesnį jos potencialą, 

kurį robotika turi atkuriant ir 

kompensuojant pakenktus organus ir 

sutrikusias žmogiškąsias funkcijas, tačiau 

taip pat atkreipia dėmesį į sudėtingus 

klausimus, keliamus ypač dėl galimybių 

tobulinti žmogų, nes medicininiai robotai 

ir visų pirma kibernetinės fizinės sistemos 

gali pakeisti mūsų sveiko žmogaus kūno 

suvokimą, nes jie gali būti dėvimi tiesiai 

ant žmogaus kūno arba į jį implantuojami; 

pabrėžia, kad svarbu nedelsiant ligoninėse 

ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose 

sukurti pakankamu personalu aprūpintas 

robotų etikos komisijas, kurioms būtų 

pavesta svarstyti ir padėti sprendžiant 

neįprastas, sudėtingas etines problemas, 

susijusias su aspektais, darančiais įtaką 

pacientų priežiūrai ir gydymui; ragina 

Komisiją ir valstybes nares, siekiant padėti 

įsteigti tokias komisijas ir padėti joms 

veikti, parengti gaires; 

36. atkreipia dėmesį į didelę robotikos 

teikiamą pažangą ir tolesnį jos potencialą, 

kurį robotika turi atkuriant ir 

kompensuojant pakenktus organus ir 

sutrikusias žmogiškąsias funkcijas, nes 

medicininiai robotai ir visų pirma 

kibernetinės fizinės sistemos gali pakeisti 

mūsų sveiko žmogaus kūno suvokimą, nes 

jie gali būti dėvimi tiesiai ant žmogaus 

kūno arba į jį implantuojami; pabrėžia, kad 

svarbu nedelsiant ligoninėse ir kitose 

sveikatos priežiūros įstaigose sukurti 

pakankamu personalu aprūpintas robotų 

etikos komisijas, kurioms būtų pavesta 

svarstyti ir padėti sprendžiant neįprastas, 

sudėtingas etines problemas, susijusias su 

aspektais, darančiais įtaką pacientų 

priežiūrai ir gydymui; ragina Komisiją ir 

valstybes nares, siekiant padėti įsteigti 

tokias komisijas ir padėti joms veikti, 

parengti gaires; 

Or. en 



 

AM\1117064LT.docx  PE598.460v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.2.2017 A8-0005/12 

Pakeitimas 12 

Beatrix von Storch 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos 

2015/2103(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. pabrėžia, kad svarbu numatyti 

pokyčius visuomenėje, atsižvelgiant į 

poveikį, kurį gali turėti robotikos ir 

dirbtinio intelekto plėtojimas ir diegimas; 

prašo Komisijos išanalizuoti įvairius 

galimus variantus ir jų padarinius valstybių 

narių socialinės apsaugos sistemų 

gyvybingumui; mano, kad reikėtų pradėti 

įtraukią diskusiją dėl naujų užimtumo 

modelių ir mūsų mokesčių bei socialinės 

apsaugos sistemų tvarumo, remiantis tuo, 

ar yra pakankamai pajamų, įskaitant 

galimybę nustatyti bendras minimalias 

pajamas; 

44. pabrėžia, kad svarbu numatyti 

pokyčius visuomenėje, atsižvelgiant į 

poveikį, kurį gali turėti robotikos ir 

dirbtinio intelekto plėtojimas ir diegimas; 

prašo Komisijos išanalizuoti įvairius 

galimus variantus ir jų padarinius valstybių 

narių socialinės apsaugos sistemų 

gyvybingumui; rekomenduoja 

darbuotojams, likusiems be darbo dėl 

robotizacijos, siūlyti nuolatinius 

mokymus, kad tobulėtų jų įgūdžiai, susiję 

su kitomis sritimis ir sektoriais, bei taip 

jiems būtų lengviau susirasti naują darbą; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/13 

Pakeitimas 13 

Beatrix von Storch 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos 

2015/2103(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 dalies f punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

f) ilgainiui sukurti specialų robotams 

skirtą teisinį statusą, kad bent jau pačius 

tobuliausius autonominius robotus būtų 

galima laikyti turinčiais elektroninių 

asmenų statusą – taip būtų atlyginama bet 

kokia jų padaryta žala, ir galimai taikyti 

elektroninės asmenybės principus 

atvejams, kai robotai autonomiškai priima 

sprendimus ar kitaip savarankiškai 

sąveikauja su trečiosiomis šalimis; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


