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12.12.2018 B8-0561/1 

Amendamentul  1 

Michał Boni 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0561/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât Comisia afirmă că normele 

suplimentare ar fi obligatorii din punct de 

vedere juridic pentru orice operator 

comercial de informații cu caracter 

personal care primește astfel de date 

transferate din UE în baza unei decizii 

privind caracterul adecvat și, prin urmare, 

acesta este obligat să respecte normele 

aplicabile și orice drepturi și obligații 

conexe și că acestea vor avea forță 

executorie atât pentru PPC, cât și pentru 

instanțele japoneze; întrucât unii experți 

japonezi pun sub semnul întrebării 

caracterul obligatoriu al normelor 

suplimentare; 

M. întrucât normele suplimentare ar fi 

obligatorii din punct de vedere juridic 

pentru orice operator comercial de 

informații cu caracter personal care 

primește astfel de date transferate din UE 

în baza unei decizii privind caracterul 

adecvat și, prin urmare, acesta este obligat 

să respecte normele aplicabile și orice 

drepturi și obligații conexe și ar avea forță 

executorie atât pentru PPC, cât și pentru 

instanțele japoneze; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Amendamentul  2 

Michał Boni 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0561/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. constată că domeniul de aplicare 

material al constatării privind caracterul 

adecvat nu este definit în mod suficient la 

articolul 1 din proiectul de decizie de 

punere în aplicare, din cauza faptului că 

APPI exclude din domeniul său de 

aplicare mai multe categorii de activități 

de afaceri și de prelucrare; invită Comisia 

să furnizeze clarificări suplimentare și 

detaliate cu privire la impactul acestor 

excluderi asupra datelor cu caracter 

personal ale UE transferate în Japonia și 

să precizeze în mod clar la articolul 1 din 

proiectul de decizie de punere în aplicare 

care transferuri de date cu caracter 

personal din UE fac obiectul deciziei 
privind caracterul adecvat, indicând faptul 

că, în cazul transferurilor de date cu 

caracter personal prin prelucrare 

manuală, operațiunile de prelucrare în 

cauză ar trebui să fie incluse, în cazul în 

care fac obiectul unei prelucrări 

electronice suplimentare în Japonia; 

7. constată că categoriile de activități 

de afaceri și de prelucrare care sunt 

excluse din domeniul de aplicare material 

al APPI au fost excluse în mod expres din 

domeniul de aplicare al constatării privind 

caracterul adecvat; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Amendamentul  3 

Michał Boni 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0561/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. ia act cu îngrijorare de faptul că, în 

ceea ce privește procesul decizional 

automatizat și crearea de profiluri, spre 

deosebire de legislația UE, nici APPI, nici 

Orientările PPC nu cuprind dispoziții 

legale și că numai anumite norme 

sectoriale abordează acest aspect, fără a 

oferi un cadru juridic global cuprinzător și 

o protecție substanțială și solidă împotriva 

deciziilor automatizate de luare a deciziilor 

și a creării de profiluri; invită Comisia să 

demonstreze modul în care acest aspect 

este abordat în cadrul japonez de protecție 

a datelor, astfel încât să se asigure un 

nivel echivalent de protecție; consideră că 

acest lucru este deosebit de pertinent 

având în vedere recentele cazuri de creare 

de profiluri de către Facebook/Cambridge 

Analytica; 

17. ia act cu îngrijorare de faptul că, în 

ceea ce privește procesul decizional 

automatizat și crearea de profiluri, spre 

deosebire de legislația UE, nici APPI, nici 

Orientările PPC nu cuprind dispoziții 

legale și că numai anumite norme 

sectoriale abordează acest aspect, fără a 

oferi un cadru juridic global cuprinzător și 

o protecție substanțială și solidă împotriva 

deciziilor automatizate de luare a deciziilor 

și a creării de profiluri; reamintește, cu 

toate acestea, că aceste norme sectoriale 

se referă la sectoarele în care aceste tipuri 

de prelucrare sunt cele mai relevante în 

contextul transferurilor internaționale, 

cum ar fi sectorul financiar; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Amendamentul  4 

Michał Boni 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0561/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că, în ceea ce privește 

transferurile ulterioare, deși combinarea 

normelor APPI și a normelor 

suplimentare ar asigura un nivel de 

protecție mai ridicat decât cel prevăzut de 

sistemul de norme de protecție a vieții 

private în cooperarea economică 

transfrontalieră din Asia-Pacific (ACE 

CBPR), soluția prevăzută în normele 

suplimentare, care constă în solicitarea 

consimțământului prealabil din partea 

persoanelor vizate din UE pentru aprobarea 

transferului ulterior către un terț dintr-o 

țară străină, nu cuprinde anumite elemente 

esențiale care ar permite persoanelor vizate 

să își exprime consimțământul, întrucât nu 

definește în mod expres ce include 

noțiunea de „informații necesare [pentru 

persoana vizată] privind circumstanțele 

legate de transfer pentru a lua o decizie cu 

privire la consimțământul său”, în 

conformitate cu articolul 13 din RGPD, 

cum ar fi țara terță de destinație a 

transferului ulterior; constată că, în plus, 

proiectul de decizie de punere în aplicare 

nu explică consecințele pentru persoana 

vizată în caz de refuz al consimțământului 

pentru transferul ulterior al datelor sale cu 

caracter personal; 

19. invită Comisia să clarifice dacă, în 

ceea ce privește transferurile ulterioare, 

soluția prevăzută în normele suplimentare, 

care constă în solicitarea consimțământului 

prealabil din partea persoanelor vizate din 

UE pentru aprobarea transferului ulterior 

către un terț dintr-o țară străină, nu 

cuprinde anumite elemente esențiale care 

ar permite persoanelor vizate să își exprime 

consimțământul, întrucât nu definește în 

mod expres ce include noțiunea de 

„informații necesare [pentru persoana 

vizată] privind circumstanțele legate de 

transfer pentru a lua o decizie cu privire la 

consimțământul său”, în conformitate cu 

articolul 13 din RGPD, cum ar fi țara terță 

de destinație a transferului ulterior; invită 

Comisia să clarifice și consecințele pentru 

persoana vizată în caz de refuz al 

consimțământului pentru transferul ulterior 

al datelor sale cu caracter personal; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Amendamentul  5 

Michał Boni 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0561/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. ia act de faptul că, în conformitate 

cu Legea japoneză privind protecția 

informațiilor cu caracter personal deținute 

de către organele administrative 

(APPIHAO), operatorii economici pot, de 

asemenea, să transmită date autorităților de 

aplicare a legii pe „bază voluntară”; 

subliniază că acest lucru nu este prevăzut 

în RGPD sau în Directiva privind poliția și 

este preocupat de faptul că ar putea să nu 

fie conform cu standardul de a fi „în esență 

echivalent” cu RGPD; 

23. ia act de faptul că, în conformitate 

cu Legea japoneză privind protecția 

informațiilor cu caracter personal deținute 

de către organele administrative 

(APPIHAO), operatorii economici pot, de 

asemenea, să transmită date autorităților de 

aplicare a legii pe „bază voluntară”; 

subliniază că acest lucru nu este prevăzut 

în RGPD sau în Directiva privind poliția și 

invită Comisia să evalueze dacă acest 

lucru este conform cu standardul de a fi 

„în esență echivalent” cu RGPD; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Amendamentul  6 

Michał Boni 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0561/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. este la curent cu relatările din mass-

media cu privire la Direcția japoneză 

pentru colectarea de informații sub formă 

de semnale (DFS), „în cadrul căreia 

lucrează aproximativ 1 700 de persoane și 

care dispune de cel puțin șase instalații de 

supraveghere care interceptează nonstop 

apeluri telefonice, e-mailuri și alte 

comunicații”1; este îngrijorat de faptul că 

acest element de supraveghere 

nediferențiată în masă nu este nici măcar 

menționat în proiectul de decizie de punere 

în aplicare; invită Comisia să furnizeze mai 

multe informații cu privire la 

supravegherea în masă din Japonia; este 

profund îngrijorat de faptul că această 

supraveghere în masă nu va face față 

testului criteriilor stabilite de Curtea 

Europeană de Justiție în hotărârea 

pronunțată în cauza Schrems (Case C-

362/14); 

24. este la curent cu relatările din mass-

media cu privire la Direcția japoneză 

pentru colectarea de informații sub formă 

de semnale (DFS), „în cadrul căreia 

lucrează aproximativ 1 700 de persoane și 

care dispune de cel puțin șase instalații de 

supraveghere care interceptează nonstop 

apeluri telefonice, e-mailuri și alte 

comunicații”1 și la agenția de informații a 

forțelor militare japoneze, a cărei 

principală sarcină este de a monitoriza, 

printre altele, comunicațiile prin radio și 

prin satelit ale forțelor militare ostile; este 

îngrijorat de faptul că acest element de 

supraveghere nediferențiată în masă nu este 

menționat în proiectul de decizie de punere 

în aplicare; invită Comisia să furnizeze mai 

multe informații cu privire la 

supravegherea în masă din Japonia; 

constată, cu toate acestea, că guvernul 

japonez a exclus orice formă de colectare 

masivă și nediscriminatorie a 

informațiilor cu caracter personal și de 

acces la acestea gestionate de un operator 

economic în urma unui transfer; 

1 Ryan Gallagher, ‘The Untold Story of Japan’s 

Secret Spy Agency’, The Intercept, 19 mai 

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

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, ‘The Untold Story of Japan’s 

Secret Spy Agency’, The Intercept, 19 mai 

2018, 
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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