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12.12.2018 B8-0561/7 

Amendamentul  7 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0561/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere avizul Comitetului 

european pentru protecția datelor din 5 

decembrie 2018 referitor la proiectul de 

decizie UE-Japonia privind caracterul 

adecvat al nivelului de protecție, 

Or. en 



 

AM\1172105RO.docx  PE631.583v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

12.12.2018 B8-0561/8 

Amendamentul  8 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0561/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ta (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ta. întrucât, în avizul său din 5 

decembrie 2018, Comitetul european 

pentru protecția datelor evaluează, pe 

baza documentației puse la dispoziție de 

Comisie, dacă cadrul juridic japonez de 

protecție a datelor oferă garanții 

suficiente pentru un nivel adecvat de 

protecție a datelor pentru persoanele 

fizice; întrucât Comitetul european pentru 

protecția datelor salută eforturile depuse 

de Comisie și de PPC din Japonia pentru 

a mări convergența dintre cadrul juridic 

japonez și cel european, pentru a facilita 

transferurile de date cu caracter personal; 

întrucât Comitetul european pentru 

protecția datelor recunoaște că 

îmbunătățirile aduse de normele 

suplimentare pentru a elimina o parte din 

diferențele dintre cele două cadre sunt 

foarte importante și bine primite; întrucât 

constată că persistă o serie de preocupări, 

cum ar fi protecția datelor cu caracter 

personal transferate din UE în Japonia pe 

toată durata ciclului lor de viață și 

recomandă Comisiei să furnizeze dovezi și 

explicații suplimentare cu privire la 

problemele ridicate și să monitorizeze 

îndeaproape aplicarea efectivă a 

normelor; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Amendamentul  9 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0561/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18a. ia act de avizul Comitetului 

european pentru protecția datelor, care 

identifică mai multe aspecte problematice, 

cum ar fi protecția datelor cu caracter 

personal transferate din UE în Japonia 

de-a lungul întregului lor ciclu de viață; 

invită Comisia să abordeze în mod 

corespunzător și să furnizeze în decizia de 

punere în aplicare dovezi și explicații 

suplimentare care să demonstreze 

existența unor garanții adecvate; 

Or. en 



 

AM\1172105RO.docx  PE631.583v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

12.12.2018 B8-0561/10 

Amendamentul  10 

Birgit Sippel 

în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B8-0561/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. invită Comisia să furnizeze dovezi 

și explicații suplimentare cu privire la 

aspectele menționate mai sus, pentru a 

demonstra că nivelul de protecție oferit de 

cadrul juridic japonez privind protecția 

datelor asigură un nivel adecvat de 

protecție, care este, în esență, echivalent cu 

cel al cadrului juridic european privind 

protecția datelor; 

26. invită Comisia să furnizeze dovezi 

și explicații suplimentare cu privire la 

aspectele menționate mai sus, inclusiv cele 

identificate de Comitetul european pentru 

protecția datelor în avizul său din 5 

decembrie 2018, pentru a demonstra că 

nivelul de protecție oferit de cadrul juridic 

japonez privind protecția datelor asigură un 

nivel adecvat de protecție, care este, în 

esență, echivalent cu cel al cadrului juridic 

european privind protecția datelor; 

Or. en 

 

 


