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12.12.2018 B8-0561/7 

Ændringsforslag  7 

Birgit Sippel 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0561/2018 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan 

Forslag til beslutning 

Henvisning 6 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til Det Europæiske 

Databeskyttelsesråds udtalelse af 

5. december 2018 om EU's og Japans 

udkast til afgørelse om tilstrækkeligheden 

af beskyttelsesniveauet, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Ændringsforslag  8 

Birgit Sippel 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0561/2018 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan 

Forslag til beslutning 

Betragtning T a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ta. der henviser til, at Det Europæiske 

Databeskyttelsesråd i sin udtalelse af 

5. december 2018 på grundlag af den 

dokumentation, som Kommissionen har 

stillet til rådighed, vurderer, om den 

japanske retlige ramme for 

databeskyttelse rummer tilstrækkelige 

garantier for et passende niveau for 

beskyttelse af personoplysninger; der 

henviser til, at Det Europæiske 

Databeskyttelsesråd glæder sig over de 

bestræbelser, som Kommissionen og det 

japanske udvalg vedrørende beskyttelse af 

personoplysninger har gjort for at øge 

konvergensen mellem de japanske og 

europæiske retlige rammer med henblik 

på at lette overførsel af 

personoplysninger; der henviser til, at Det 

Europæiske Databeskyttelsesråd 

erkender, at de forbedringer, som indføres 

med de supplerende regler med henblik på 

at slå bro over nogle af forskellene 

mellem de to regelsæt, er meget vigtige og 

velkomne; der henviser til, at rådet 

bemærker, at der stadig skal findes 

løsninger på en del emner, som giver 

anledning til bekymring, såsom 

beskyttelse af personoplysninger, der 

overføres fra EU til Japan, gennem hele 

deres livscyklus, og anbefaler, at 

Kommissionen fremlægger yderligere 
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dokumentation og forklaringer 

vedrørende de spørgsmål, der er blevet 

bragt på bane, og nøje overvåger, at 

reglerne anvendes effektivt; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Ændringsforslag  9 

Birgit Sippel 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0561/2018 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  18a. noterer sig udtalelsen fra Det 

Europæiske Databeskyttelsesråd, hvori 

der peges på en række emner, som giver 

anledning til bekymring, såsom 

beskyttelsen af personoplysninger, der 

overføres fra EU til Japan, gennem hele 

deres livscyklus; opfordrer Kommissionen 

til i gennemførelsesafgørelsen på 

passende vis at tage stilling til og 

fremlægge yderligere dokumentation og 

forklaringer, der viser, at der forefindes 

passende sikkerhedsforanstaltninger; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Ændringsforslag  10 

Birgit Sippel 

for S&D-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0561/2018 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. opfordrer Kommissionen til at 

tilvejebringe yderligere dokumentation og 

forklaringer om ovennævnte forhold med 

henblik på at påvise, at det 

beskyttelsesniveau, som Japans retlige 

rammer for databeskyttelse giver, sikrer et 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der i det 

væsentlige svarer til beskyttelsesniveauet i 

den europæiske retlige ramme for 

databeskyttelse; 

26. opfordrer Kommissionen til at 

tilvejebringe yderligere dokumentation og 

forklaringer om ovennævnte forhold, 

herunder dem, som Det Europæiske 

Databeskyttelsesråd pegede på i sin 

udtalelse af 5. december 2018, med 

henblik på at påvise, at det 

beskyttelsesniveau, som Japans retlige 

rammer for databeskyttelse giver, sikrer et 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, der i det 

væsentlige svarer til beskyttelsesniveauet i 

den europæiske retlige ramme for 

databeskyttelse; 

Or. en 

 

 


