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12.12.2018 B8-0561/7 

Poprawka  7 

Birgit Sippel 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B8-0561/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając opinię Europejskiej 

Rady Ochrony Danych z 5 grudnia 2018 

r. w sprawie projektu decyzji 

stwierdzającej równoważny poziom 

ochrony danych osobowych w UE i 

Japonii, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Poprawka  8 

Birgit Sippel 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B8-0561/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię 

Projekt rezolucji 

Motyw T a  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – mając na uwadze, że w opinii z 5 

grudnia 2018 r. Europejska Rada 

Ochrony Danych oceniła, na podstawie 

dokumentacji udostępnionej przez 

Komisję, czy japońskie przepisy o 

ochronie danych zapewniają 

wystarczające gwarancje odpowiedniego 

poziomu ochrony danych osób fizycznych; 

mając na uwadze, że Europejska Rada 

Ochrony Danych z zadowoleniem przyjęła 

starania Komisji Europejskiej oraz 

japońskiej Komisji Ochrony Informacji 

Osobowych o większe zbliżenie japońskich 

i europejskich przepisów w celu 

ułatwienia przekazywania danych 

osobowych; mając na uwadze, że zdaniem 

Europejskiej Rady Ochrony Danych 

wprowadzone ulepszenia w postaci zasad 

uzupełniających, mające niwelować 

niektóre różnice między przepisami obu 

stron, są bardzo ważne i zostały dobrze 

przyjęte; mając na uwadze, że Rada 

odnotowała pewne utrzymujące się obawy, 

np. o to, czy dane osobowe przekazywane z 

UE do Japonii będą chronione przez cały 

cykl ich życia, i zaleciła Komisji 

dostarczenie dalszych dowodów i 

wyjaśnień w poruszonych sprawach oraz 

ścisłe monitorowanie rzeczywistego 

stosowania przepisów; 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Poprawka  9 

Birgit Sippel 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B8-0561/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18a. przyjmuje do wiadomości opinię 

Europejskiej Rady Ochrony Danych, w 

której wskazano sprawy problematyczne, 

np. pytanie, czy dane osobowe 

przekazywane z UE do Japonii będą 

chronione przez cały cykl ich życia; 

zwraca się do Komisji o należyte 

uwzględnienie i przedstawienie w decyzji 

wykonawczej dalszych dowodów i 

wyjaśnień wskazujących na istnienie 

odpowiednich gwarancji; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Poprawka  10 

Birgit Sippel 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B8-0561/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wzywa Komisję, by przedstawiła 

dalsze dowody i wyjaśnienia w 

wymienionych sprawach w celu 

wykazania, że poziom ochrony zapewniany 

przez japońskie przepisy o ochronie 

danych jest wystarczający, merytorycznie 

równoważny z poziomem ochrony, jaką 

dają europejskie przepisy o ochronie 

danych; 

26. wzywa Komisję, by przedstawiła 

dalsze dowody i wyjaśnienia w 

wymienionych sprawach, w tym w 

sprawach wskazanych w opinii 

Europejskiej Rady Ochrony Danych z 5 

grudnia 2018 r., w celu wykazania, że 

poziom ochrony zapewniany przez 

japońskie przepisy o ochronie danych jest 

wystarczający, merytorycznie równoważny 

z poziomem ochrony, jaką dają europejskie 

przepisy o ochronie danych; 

Or. en 

 

 


