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12.12.2018 B8-0561/7 

Pakeitimas 7 

Birgit Sippel 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

dėl Japonijoje nustatytos asmens duomenų apsaugos tinkamumo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 

5 d. Europos duomenų apsaugos valdybos 

nuomonę dėl ES ir Japonijos sprendimo 

dėl tinkamumo projekto, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Pakeitimas 8 

Birgit Sippel 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

dėl Japonijoje nustatytos asmens duomenų apsaugos tinkamumo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

T a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – kadangi Europos duomenų 

apsaugos valdyba savo 2018 m. gruodžio 5 

d. nuomonėje, remdamasi Komisijos 

pateiktais dokumentais, įvertina, ar 

Japonijos duomenų apsaugos teisinė 

sistema suteikia pakankamas asmenų 

duomenų apsaugos garantijas; kadangi 

Europos duomenų apsaugos valdyba 

palankiai vertina Komisijos ir Asmeninės 

informacijos apsaugos komisijai (PPC) 

pastangas didinti Japonijos ir Europos 

teisinių sistemų konvergenciją, siekiant 

palengvinti asmens duomenų perdavimą; 

kadangi Europos duomenų apsaugos 

valdyba pripažįsta, kad Papildomose 

taisyklėse numatyti patobulinimai, 

siekiant pašalinti kai kuriuos šių dviejų 

sistemų skirtumus yra labai svarbūs ir 

geri; kadangi ji pažymi, jog išlieka keletas 

susirūpinimą keliančių klausimų, 

pavyzdžiui, asmens duomenų, perduotų iš 

ES į Japoniją per visą jų gyvavimo ciklą, 

apsauga, ir rekomenduoja, kad Komisija 

pateiktų daugiau įrodymų ir paaiškinimų 

dėl iškeltų klausimų ir atidžiai stebėtų, ar 

taisyklės taikomos veiksmingai; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Pakeitimas 9 

Birgit Sippel 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

dėl Japonijoje nustatytos asmens duomenų apsaugos tinkamumo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  18a. atkreipia dėmesį į Europos 

duomenų apsaugos valdybos nuomonę, 

kurioje nurodomi keli susirūpinimą 

keliantys klausimai, pvz., asmens 

duomenų, perduotų iš ES į Japoniją per 

visą jų gyvavimo ciklą, apsauga; ragina 

Komisiją įgyvendinimo sprendime 

tinkamai nurodyti ir pateikti papildomus 

įrodymus ir paaiškinimus, iš kurių būtų 

matyti, kad egzistuoja tinkamos apsaugos 

priemonės; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Pakeitimas 10 

Birgit Sippel 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

dėl Japonijoje nustatytos asmens duomenų apsaugos tinkamumo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. ragina Komisiją pateikti daugiau 

įrodymų ir paaiškinimų minėtais 

klausimais siekiant parodyti, kad Japonijos 

duomenų apsaugos teisinėje sistemoje 

užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis, 

kuris yra iš esmės lygiavertis Europos 

duomenų apsaugos teisinėje sistemoje 

nustatytam apsaugos lygiui; 

26. ragina Komisiją pateikti daugiau 

įrodymų ir paaiškinimų minėtais 

klausimais, įskaitant klausimus, 

akcentuotus Europos duomenų apsaugos 

valdybos savo 2018 m. gruodžio 5 d. 

nuomonėje, siekiant parodyti, kad 

Japonijos duomenų apsaugos teisinėje 

sistemoje užtikrinamas tinkamas apsaugos 

lygis, kuris yra iš esmės lygiavertis 

Europos duomenų apsaugos teisinėje 

sistemoje nustatytam apsaugos lygiui; 

Or. en 

 

 


