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f'isem il-Grupp S&D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0561/2018 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

L-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 6a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra l-opinjoni tal-

Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 

tal-5 ta' Diċembru 2018 dwar l-abbozz 

tad-deċiżjoni ta' adegwatezza UE-

Ġappun, 

Or. en 
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Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

L-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ta (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – billi, fl-opinjoni tiegħu tal-

5 ta' Diċembru 2018, il-Bord Ewropew 

għall-Protezzjoni tad-Data jivvaluta, 

abbażi tad-dokumentazzjoni mqiegħda 

għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni, jekk 

il-qafas legali tal-protezzjoni tad-data 

Ġappuniż jagħtix biżżejjed garanziji għal 

livell adegwat ta' protezzjoni tad-data 

għall-individwi; billi l-Bord Ewropew 

għall-Protezzjoni tad-Data jilqa' l-isforzi 

li saru mill-Kummissjoni u mill-PPC 

Ġappuniża biex tiżdied il-konverġenza 

bejn l-oqfsa legali tal-Ġappun u tal-

Ewropa sabiex jiġu ffaċilitati t-

trasferimenti ta' data personali; billi l-

Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 

jirrikonoxxi li t-titjib miġjub mir-Regoli 

Supplimentari biex jonqsu xi ftit mid-

differenzi bejn iż-żewġ oqfsa huwa 

importanti ħafna u ntlaqa' tajjeb; billi 

jinnota li xorta għad fadal xi tħassib, 

bħall-protezzjoni tad-data personali 

ttrasferita mill-UE għall-Ġappun tul iċ-

ċiklu kollu tal-ħajja tagħha, u 

jirrakkomanda li l-Kummissjoni tagħti 

aktar evidenza u spjegazzjonijiet dwar il-

kwistjonijiet imqajma, u li tissorvelja mill-

qrib l-applikazzjoni effettiva tar-regoli; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  18a. Jieħu nota tal-opinjoni tal-Bord 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, li 

jidentifika diversi kwistjonijiet ta' tħassib, 

bħall-protezzjoni tad-data personali 

ttrasferita mill-UE għall-Ġappun tul iċ-

ċiklu kollu tal-ħajja tagħha; jistieden lill-

Kummissjoni biex, fid-deċiżjoni ta' 

implimentazzjoni, tindirizza kif xieraq u 

tagħti aktar evidenza u spjegazzjoni li 

jagħtu prova tal-eżistenza ta' salvagwardji 

xierqa; 

Or. en 
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Paragrafu 26 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti 

aktar evidenza u spjegazzjoni dwar il-

kwistjonijiet imsemmija hawn fuq, sabiex 

tingħata prova li l-qafas legali Ġappuniż 

dwar il-protezzjoni tad-data jiżgura livell 

adegwat ta' protezzjoni essenzjalment 

ekwivalenti għal dak tal-qafas legali 

Ewropew dwar il-protezzjoni tad-data; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti 

aktar evidenza u spjegazzjoni dwar il-

kwistjonijiet imsemmija hawn fuq, 

fosthom dawk identifikati mill-Bord 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fl-

opinjoni tiegħu tal-5 ta' Diċembru 2018, 
sabiex tingħata prova li l-qafas legali 

Ġappuniż dwar il-protezzjoni tad-data 

jiżgura livell adegwat ta' protezzjoni 

essenzjalment ekwivalenti għal dak tal-

qafas legali Ewropew dwar il-protezzjoni 

tad-data; 

Or. en 

 

 


