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12.12.2018 B8-0561/7 

Изменение  7 

Биргит Зипел 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0561/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватността на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония 

Предложение за резолюция 

Позоваване 6 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид становището 

на Европейския комитет по защита 

на данните от 5 декември 2018 г. 

относно проекта на решение относно 

адекватността между ЕС и Япония, 

Or. en 



 

AM\1172105BG.docx  PE631.583v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

12.12.2018 B8-0561/8 

Изменение  8 

Биргит Зипел 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0561/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватността на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония 

Предложение за резолюция 

Съображение У a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като има предвид, че в своето 

становище от 5 декември 2018 г. 

Европейският комитет по защита на 

данните оценява въз основа на 

документацията, предоставена от 

Комисията, дали японската 

нормативна уредба за защита на 

данните предоставя достатъчно 

гаранции за адекватно равнище на 

защита на данните за физическите 

лица; като има предвид, че 

Европейският комитет по защита на 

данните приветства усилията, 

положени от Комисията и от 

японската Комисия за защита на 

личните данни да се засили 

сближаването между японските и 

европейските нормативни уредби с 

цел улесняване на предаването на 

лични данни; като има предвид, че 

Европейският комитет по защита на 

данните признава, че подобренията, 

въведени с допълнителните правила 

за преодоляване на някои от 

различията между двете уредби, са 

много важни и добре приети; като 

има предвид, че Комитетът 

отбелязва, че продължават да 

съществуват редица опасения, като 

например относно защитата на 

личните данни, предавани от ЕС на 



 

AM\1172105BG.docx  PE631.583v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Япония през целия жизнен цикъл, и 

препоръчва на Комисията да 

предостави допълнителни 

доказателства и обяснения по 

повдигнатите въпроси, както и да 

следи отблизо за ефективното 

прилагане на правилата; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Изменение  9 

Биргит Зипел 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0561/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватността на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  18а. отбелязва становището на 

Европейския комитет по защита на 

данните, който идентифицира 

няколко проблемни въпроса, като 

например защитата на личните 

данни, предавани от ЕС на Япония 

през целия жизнен цикъл; призовава 

Комисията надлежно да разгледа и да 

предостави в решението за 

изпълнение допълнителни 

доказателства и обяснения, 

доказващи наличието на подходящи 

гаранции; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Изменение  10 

Биргит Зипел 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0561/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватността на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. призовава Комисията да 

предостави допълнителни доказателства 

и обяснения във връзка с 

горепосочените въпроси, за да покаже, 

че японската правна рамка за защита на 

данните осигурява достатъчна степен на 

защита, която по същество е 

равностойна на тази на европейската 

правна рамка за защита на данните; 

26. призовава Комисията да 

предостави допълнителни доказателства 

и обяснения във връзка с 

горепосочените въпроси, включително 

тези, идентифицирани от 

Европейския комитет по защита на 

данните в неговото становище от 5 

декември 2018 г., за да покаже, че 

японската правна рамка за защита на 

данните осигурява достатъчна степен на 

защита, която по същество е 

равностойна на тази на европейската 

правна рамка за защита на данните; 

Or. en 

 

 


