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12.12.2018 B8-0561/7 

Ändringsförslag  7 

Birgit Sippel 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 6a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av Europeiska 

dataskyddsstyrelsens yttrande av 

den 5 december 2018 om förslaget till 

beslut om en adekvat skyddsnivå mellan 

EU och Japan, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Ändringsförslag  8 

Birgit Sippel 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan 

Förslag till resolution 

Skäl Ta (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – I sitt yttrande av den 5 december 

2018 bedömer Europeiska 

dataskyddsstyrelsen, på grundval av den 

dokumentation som kommissionen har 

ställt till förfogande, huruvida den 

japanska rättsliga ramen för 

uppgiftsskydd ger tillräckliga garantier 

för en adekvat skyddsnivå för enskildas 

personuppgifter. Europeiska 

dataskyddsstyrelsen välkomnar de 

ansträngningar som gjorts av 

kommissionen och den japanska 

kommissionen för skydd av 

personuppgifter för att öka konvergensen 

mellan de japanska och europeiska 

rättsliga ramarna, för att underlätta 

överföringar av personuppgifter. 

Europeiska dataskyddsstyrelsen menar att 

de förbättringar som införts genom 

tilläggsreglerna för att överbrygga några 

av skillnaderna mellan de båda 

ramverken är mycket viktiga och tas emot 

väl. Dataskyddsstyrelsen noterar att ett 

antal farhågor kvarstår, till exempel 

avseende skyddet av personuppgifter som 

överförs från EU till Japan under hela 

deras livscykel, och rekommenderar att 

kommissionen lägger fram ytterligare 

bevis och förklaringar rörande de frågor 

som tas upp, och att den noga övervakar 

att bestämmelserna verkligen tillämpas. 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Ändringsförslag  9 

Birgit Sippel 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan 

Förslag till resolution 

Punkt 18a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  18a. Europaparlamentet noterar 

yttrandet från Europeiska 

dataskyddsstyrelsen, där flera problem 

identifieras, såsom skyddet av 

personuppgifter som överförs från EU till 

Japan under hela deras livscykel. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

på lämpligt sätt ta ställning till, och i 

genomförandebeslutet tillhandahålla, 

ytterligare bevis och förklaringar som 

visar att det finns lämpliga 

skyddsåtgärder. 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Ändringsförslag  10 

Birgit Sippel 

för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram fler bevis och 

förklaringar med anknytning till de 

ovannämnda frågeställningarna, för att 

påvisa att Japans rättsliga ram för 

uppgiftsskydd säkerställer en adekvat 

skyddsnivå som är väsentligen likvärdig 

med EU:s rättsliga ram för uppgiftsskydd. 

26. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram fler bevis och 

förklaringar med anknytning till de 

ovannämnda frågeställningarna, inklusive 

dem som Europeiska dataskyddsstyrelsen 

tog upp i sitt yttrande av den 5 december 

2018, för att påvisa att Japans rättsliga ram 

för uppgiftsskydd säkerställer en adekvat 

skyddsnivå som är väsentligen likvärdig 

med EU:s rättsliga ram för uppgiftsskydd. 

Or. en 

 

 


