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12.12.2018 B8-0561/1 

Pakeitimas 1 

Michał Boni 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

M. kadangi Komisija teigia, jog 

Papildomos taisyklės būtų teisiškai 

privalomos visiems asmeninę informaciją 

tvarkantiems verslo subjektams, kurie 

gauna asmens duomenis, iš ES 

perduodamus remiantis sprendimu dėl 

tinkamumo, ir todėl privalo laikytis tų 

taisyklių, paisyti visų susijusių teisų ir 

vykdyti visas susijusias pareigas, ir kad šių 

taisyklių vykdymą turėtų užtikrinti tiek 

PPC, tiek Japonijos teismai; kadangi kai 

kurie Japonijos ekspertai abejoja, ar 

Papildomos taisyklės yra privalomos; 

M. kadangi Papildomos taisyklės būtų 

teisiškai privalomos visiems asmeninę 

informaciją tvarkantiems verslo 

subjektams, kurie gauna asmens duomenis, 

iš ES perduodamus remiantis sprendimu 

dėl tinkamumo, ir todėl privalo laikytis tų 

taisyklių, paisyti visų susijusių teisių ir 

vykdyti visas susijusias pareigas, ir šių 

taisyklių vykdymą užtikrintų tiek PPC, tiek 

Japonijos teismai; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Pakeitimas 2 

Michał Boni 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pažymi, kad materialinė 

tinkamumo išvados taikymo sritis 

nepakankamai apibrėžta įgyvendinimo 

sprendimo projekto 1 straipsnyje dėl to, 

kad į APPI materialinę taikymo sritį 

nepatenka kelių kategorijų verslo ir 

perdirbimo veikla; ragina Komisiją 

pateikti išsamesnius ir detalesnius 

paaiškinimus apie tokių išimčių poveikį į 

Japoniją perduodamiems ES asmens 

duomenims ir įgyvendinimo sprendimo 

projekto 1 straipsnyje aiškiai nurodyti, 

kuriems ES asmens duomenų 

perdavimams taikomas sprendimas dėl 

tinkamumo, nurodant, kad perduodant 

asmens duomenis rankiniu būdu, 

atitinkamoms duomenų tvarkymo 

operacijoms sprendimas būtų taikomas tik 

tuo atveju, jeigu Japonijoje jos bus toliau 

apdorojamos elektroniniu būdu; 

7. pažymi, kad į APPI materialinę 

taikymo sritį nepatenkančių kategorijų 

verslo ir perdirbimo veikla aiškiai 

neįtraukiama į tinkamumo išvados 

taikymo sritį; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Pakeitimas 3 

Michał Boni 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. susirūpinęs pažymi, kad, kitaip nei 

ES teisės aktuose, nei Asmeninės 

informacijos apsaugos įstatyme, nei 

Asmeninės informacijos apsaugos 

komisijos gairėse nėra teisinių nuostatų dėl 

automatizuoto sprendimų priėmimo ir 

profiliavimo ir kad šis klausimas 

sprendžiamas tik tam tikrose konkrečių 

sektorių taisyklėse, nenumatant išsamios 

bendros teisinės sistemos, kuria būtų 

nustatyta esminė ir tvirta apsauga nuo 

automatizuoto sprendimų priėmimo ir 

profiliavimo; ragina Komisiją parodyti, ar 

Japonijos duomenų apsaugos sistemoje 

šis klausimas sprendžiamas taip, kad būtų 

užtikrintas lygiavertis apsaugos lygis; 

mano, kad tai ypač svarbu atsižvelgiant į 

naujausius „Facebook“ ir „Cambridge 

Analytica“ profiliavimo atvejus; 

17. susirūpinęs pažymi, kad, kitaip nei 

ES teisės aktuose, nei Asmeninės 

informacijos apsaugos įstatyme, nei 

Asmeninės informacijos apsaugos 

komisijos gairėse nėra teisinių nuostatų dėl 

automatizuoto sprendimų priėmimo ir 

profiliavimo ir kad šis klausimas 

sprendžiamas tik tam tikrose konkrečių 

sektorių taisyklėse, nenumatant išsamios 

bendros teisinės sistemos, kuria būtų 

nustatyta esminė ir tvirta apsauga nuo 

automatizuoto sprendimų priėmimo ir 

profiliavimo; vis dėlto primena, kad šios 

sektorių taisyklės taikytinos sektoriams, 

kuriuose šio pobūdžio tvarkymas 

aktualiausias tarptautinio perdavimo 

kontekste, pvz., finansiniam sektoriui; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Pakeitimas 4 

Michał Boni 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. mano, kad svarstant tolesnio 

duomenų perdavimo klausimą, nors 

Asmeninės informacijos apsaugos 

įstatymo taisyklių ir Papildomų taisyklių 

deriniu būtų užtikrintas aukštesnis 

apsaugos lygis, nei numatyta pagal APEC 

tarpvalstybinio privatumo taisykles, 
Papildomose taisyklėse pateiktame 

sprendime, pagal kurį reikalaujama 

išankstinio ES duomenų subjektų sutikimo 

dėl tolesnio duomenų perdavimo trečiajai 

šaliai užsienio valstybėje, trūksta tam tikrų 

esminių elementų, kurie leistų duomenų 

subjektams suformuluoti savo sutikimą, 

nes jame nėra aiškiai apibrėžta, ką apima 

sąvoka „informacija apie aplinkybes, 

susijusias su perdavimu, dėl kurio 

[duomenų subjektui] reikia priimti 

sprendimą duoti savo sutikimą“, laikantis 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 

13 straipsnio, pavyzdžiui, tolesnio 

duomenų perdavimo paskirties trečioji 

šalis; pažymi, kad įgyvendinimo 

sprendimo projekte taip pat 

nepaaiškinama, kokių pasekmių gali 

tikėtis duomenų subjektas, atsisakęs duoti 

sutikimą tolesniam savo asmens duomenų 

perdavimui; 

19. ragina Komisiją paaiškinti, ar, 

kalbant apie tolesnio duomenų perdavimo 

klausimą, Papildomose taisyklėse 

pateiktame sprendime, pagal kurį 

reikalaujama išankstinio ES duomenų 

subjektų sutikimo dėl tolesnio duomenų 

perdavimo trečiajai šaliai užsienio 

valstybėje, trūksta tam tikrų esminių 

elementų, kurie leistų duomenų subjektams 

suformuluoti savo sutikimą, nes jame nėra 

aiškiai apibrėžta, ką apima sąvoka 

„informacija apie aplinkybes, susijusias su 

perdavimu, dėl kurio [duomenų subjektui] 

reikia priimti sprendimą duoti savo 

sutikimą“, laikantis Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento 13 straipsnio, 

pavyzdžiui, tolesnio duomenų perdavimo 

paskirties trečioji šalis; ragina Komisiją 

išsamiau paaiškinti, kokių pasekmių gali 

tikėtis duomenų subjektas, atsisakęs duoti 

sutikimą tolesniam savo asmens duomenų 

perdavimui; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Pakeitimas 5 

Michał Boni 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. pažymi, kad, remiantis Japonijos 

įstatymu dėl administracinių įstaigų 

turimos asmeninės informacijos apsaugos, 

verslo subjektai taip pat gali „savanorišku 

pagrindu“ perduoti duomenis teisėsaugos 

institucijoms; pabrėžia, jog tai nėra 

numatyta Bendrajame duomenų apsaugos 

reglamente arba Policijos direktyvoje, ir 

yra susirūpinęs, kad tai gali neatitikti 

reikalavimo būti „iš esmės lygiaverčiu“ 

Bendrajam duomenų apsaugos 

reglamentui; 

23. pažymi, kad, remiantis Japonijos 

įstatymu dėl administracinių įstaigų 

turimos asmeninės informacijos apsaugos, 

verslo subjektai taip pat gali „savanorišku 

pagrindu“ perduoti duomenis teisėsaugos 

institucijoms; pabrėžia, jog tai nėra 

numatyta Bendrajame duomenų apsaugos 

reglamente arba Policijos direktyvoje, ir 

ragina Komisiją įvertinti, ar tai 

suderinama su buvimo „iš esmės 

lygiaverčiu“ Bendrajam duomenų apsaugos 

reglamentui standartu; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Pakeitimas 6 

Michał Boni 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. yra susipažinęs su žiniasklaidos 

pranešimais apie Japonijos signalų 

žvalgybos direktoratą (DFS), kuriame dirba 

apie 1 700 žmonių ir kuris turi bent šešis 

stebėjimo įrenginius, leidžiančius visą parą 

slapta klausytis telefono skambučių, 

skaityti e. laiškus ir kitas ryšių priemones1; 

nerimauja dėl to, kad apie šį 

nediferencijuoto masinio sekimo elementą 

įgyvendinimo sprendimo projekte net 

neužsimenama; ragina Komisiją pateikti 

daugiau informacijos apie Japonijos 

vykdomą masinį sekimą; reiškia didelį 

susirūpinimą, kad dėl šio masinio sekimo 

bus neįmanoma užtikrinti atitikties 

kriterijams, kuriuos Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas nustatė sprendime 

Schrems (Byla C-362/14); 

24. yra susipažinęs su žiniasklaidos 

pranešimais apie Japonijos signalų 

žvalgybos direktoratą (DFS), kuriame dirba 

apie 1 700 žmonių, kuris turi bent šešis 

stebėjimo įrenginius, leidžiančius visą parą 

slapta klausytis telefono skambučių, 

skaityti e. laiškus ir kitas ryšių priemones1, 

ir yra Japonijos karinių pajėgų žvalgybos 

agentūra, kurios pagrindinė užduotis, be 

kita ko, yra stebėti priešiškų karinių 

pajėgų radijo ir palydovinius ryšius; 

reiškia susirūpinimą dėl to, kad apie šį 

nediferencijuoto masinio sekimo elementą 

įgyvendinimo sprendimo projekte net 

neužsimenama; ragina Komisiją pateikti 

daugiau informacijos apie Japonijos 

vykdomą masinį sekimą; tačiau pažymi, 

kad Japonijos vyriausybė yra atmetusi bet 

kokio pobūdžio masinio ir 

nediferencijuoto asmeninės informacijos, 

kurią perdavus ją tvarkytų verslo 

subjektas, rinkimo ir prieigos prie jos 

galimybę; 

1 Ryan Gallagher, „The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency“, The Intercept, 

2018 m. gegužės 1 d., 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, „The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency“, The Intercept, 

2018 m. gegužės 1 d., 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

Or. en 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
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