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12.12.2018 B8-0561/7 

Grozījums Nr.  7 

Birgit Sippel 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a norāde (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā Eiropas Datu 

aizsardzības kolēģijas 2018. gada 

5. decembra atzinumu par ES un Japānas 

lēmuma projektu par aizsardzības līmeņa 

pietiekamību, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Grozījums Nr.  8 

Birgit Sippel 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ta apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – tā kā Eiropas Datu aizsardzības 

kolēģija savā 2018. gada 5. decembra 

atzinumā, balstoties uz Komisijas 

nodrošināto dokumentāciju, izvērtē, vai 

Japānas datu aizsardzības tiesiskais 

regulējums sniedz pietiekamas garantijas 

par fizisku personu datu pienācīgu 

aizsardzības līmeni; tā kā Eiropas Datu 

aizsardzības kolēģija atzinīgi vērtē 

Komisijas un Japānas PPC centienus 

palielināt Japānas un Eiropas tiesiskā 

regulējuma konverģenci nolūkā veicināt 

personas datu nosūtīšanu; tā kā Eiropas 

Datu aizsardzības kolēģija atzīst, ka 

papildu noteikumu viestie uzlabojumi 

nolūkā mazināt daļu no atšķirībām starp 

abiem regulējumiem ir ļoti svarīgi un 

atzinīgi vērtējami; tā kā kolēģija norāda, 

ka joprojām pastāv vairāki bažas rosinoši 

faktori, piemēram, no ES uz Japānu 

nosūtīto personas datu aizsardzība visā to 

aprites ciklā, un iesaka Komisijai sniegt 

papildu pierādījumus un skaidrojumus 

par aktualizētajiem jautājumiem, un 

rūpīgi uzraudzīt, vai minētie noteikumi 

tiek reāli piemēroti; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Grozījums Nr.  9 

Birgit Sippel 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  18.a pieņem zināšanai Eiropas Datu 

aizsardzības kolēģijas atzinumu, kurā 

minēti vairāki bažas rosinoši faktori,  

piemēram, no ES uz Japānu nosūtīto 

personas datu aizsardzība visā to aprites 

ciklā; aicina Komisiju pienācīgi 

pievērsties šim jautājumam un 

īstenošanas lēmumā sniegt papildu 

pierādījumus un skaidrojumus, kas 

pierādītu pienācīgu drošības pasākumu 

esamību; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Grozījums Nr.  10 

Birgit Sippel 

S&D grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. aicina Komisiju sniegt papildu 

pierādījumus un paskaidrojumus par 

iepriekš minētajiem jautājumiem, lai 

pierādītu, ka Japānas datu aizsardzības 

tiesiskais regulējums nodrošina pietiekamu 

aizsardzības līmeni, kas būtībā ir 

līdzvērtīgs Eiropas datu aizsardzības 

tiesiskajā regulējumā paredzētajam; 

26. aicina Komisiju sniegt papildu 

pierādījumus un paskaidrojumus par 

iepriekš minētajiem jautājumiem, tostarp 

jautājumiem, kurus Eiropas Datu 

aizsardzības kolēģija formulēja savā 

2018. gada 5. decembra atzinumā, lai 

pierādītu, ka Japānas datu aizsardzības 

tiesiskais regulējums nodrošina pietiekamu 

aizsardzības līmeni, kas būtībā ir 

līdzvērtīgs Eiropas datu aizsardzības 

tiesiskajā regulējumā paredzētajam; 

Or. en 

 

 


