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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

12.12.2018 B8-0561/7 

Τροπολογία  7 

Birgit Sippel 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0561/2018 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Eπάρκεια της παρεχόμενης από την Ιαπωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τη γνώμη του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 

Δεδομένων, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, 

σχετικά με το σχέδιο απόφασης περί 

επάρκειας ΕΕ-Ιαπωνίας, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Τροπολογία  8 

Birgit Sippel 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0561/2018 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Eπάρκεια της παρεχόμενης από την Ιαπωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 5 Δεκεμβρίου 

2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Προστασίας Δεδομένων αξιολογεί, με 

βάση την τεκμηρίωση που διαθέτει η 

Επιτροπή, κατά πόσον το νομικό πλαίσιο 

για την προστασία των δεδομένων στην 

Ιαπωνία παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για 

το ενδεδειγμένο επίπεδο προστασίας των 

δεδομένων για τα φυσικά πρόσωπα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 

επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής 

και της Ιαπωνίας να αυξήσουν τη 

σύγκλιση μεταξύ του ιαπωνικού και του 

ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, 

προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων 

αναγνωρίζει πως οι βελτιώσεις που 

επέφεραν οι συμπληρωματικοί κανόνες 

για να καλύψουν ορισμένες από τις 

διαφορές μεταξύ των δύο πλαισίων είναι 

πολύ σημαντικές και πολύ καλά 

αποδεκτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες 

ανησυχίες, όπως σχετικά με την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων 
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που διαβιβάζονται από την ΕΕ στην 

Ιαπωνία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής τους, και συνιστά στην Επιτροπή να 

παράσχει περαιτέρω στοιχεία και 

εξηγήσεις σχετικά με τα ζητήματα που 

τέθηκαν, και να παρακολουθεί στενά την 

αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων· 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Τροπολογία  9 

Birgit Sippel 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0561/2018 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Eπάρκεια της παρεχόμενης από την Ιαπωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  18α. λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 

Δεδομένων, στο οποίο προσδιορίζονται 

διάφορα ζητήματα που εγείρουν 

ανησυχίες, όπως η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων που 

διαβιβάζονται από την ΕΕ στην Ιαπωνία 

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

τους· καλεί την Επιτροπή να 

αντιμετωπίσει κατάλληλα και να 

παράσχει, στην εκτελεστική απόφαση, 

περαιτέρω στοιχεία και εξηγήσεις που θα 

αποδεικνύουν την ύπαρξη κατάλληλων 

διαφαλίσεων· 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Τροπολογία  10 

Birgit Sippel 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0561/2018 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Eπάρκεια της παρεχόμενης από την Ιαπωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 

περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις 

σχετικά με τα προαναφερθέντα ζητήματα, 

προκειμένου να καταστεί σαφές ότι το 

ιαπωνικό νομοθετικό πλαίσιο περί 

προστασίας δεδομένων διασφαλίζει 

επαρκές επίπεδο προστασίας που είναι 

ουσιαστικά ισοδύναμο με το επίπεδο 

προστασίας που παρέχεται στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου περί 

προστασίας δεδομένων· 

26. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 

περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις 

σχετικά με τα προαναφερθέντα ζητήματα, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θέτει 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 

Δεδομένων στη γνώμη του της 5ης 

Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να 

καταστεί σαφές ότι το ιαπωνικό 

νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας 

δεδομένων διασφαλίζει επαρκές επίπεδο 

προστασίας που είναι ουσιαστικά 

ισοδύναμο με το επίπεδο προστασίας που 

παρέχεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

ρυθμιστικού πλαισίου περί προστασίας 

δεδομένων· 

Or. en 

 

 


