
 

AM\1172107LV.docx  PE631.583v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

12.12.2018 B8-0561/1 

Grozījums Nr.  1 

Michał Boni 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā Komisija norāda, ka papildu 

noteikumi būtu juridiski saistoši jebkuram 

uzņēmējam, kas veic personas informācijas 

apstrādi un saņem no ES nosūtītos 

personas datus, pamatojoties uz lēmumu 

par aizsardzības līmeņa pietiekamību, un 

tādēļ tiem būtu jāievēro šie noteikumi un 

visas saistītās tiesības un pienākumi, un ka 

to izpildi varētu nodrošināt gan PPC, gan 

Japānas tiesas; tā kā daži Japānas eksperti 

apšauba to, vai papildu noteikumi ir 

saistoši; 

M. tā kā papildu noteikumi būtu 

juridiski saistoši jebkuram uzņēmējam, kas 

veic personas informācijas apstrādi un 

saņem no ES nosūtītos personas datus, 

pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības 

līmeņa pietiekamību, un tādēļ tiem būtu 

jāievēro šie noteikumi un visas saistītās 

tiesības un pienākumi, un to izpildi varētu 

nodrošināt gan PPC, gan Japānas tiesas; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Grozījums Nr.  2 

Michał Boni 

on behalf of the PPE Group 

 

Motion for a resolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. norāda, ka īstenošanas lēmuma 

projekta 1. pantā nav pietiekami precīzi 

definēta noteikta pietiekamas aizsardzības 

atzinuma materiālā piemērošanas joma, 

jo no APPI materiālās piemērošanas jomas 

ir izslēgtas vairākas uzņēmējdarbības un 

apstrādes darbību kategorijas; aicina 

Komisiju sniegt turpmākus un detalizētus 

skaidrojumus par šādu izņēmumu ietekmi 

uz ES personas datiem, kas nosūtīti uz 

Japānu, un īstenošanas lēmuma projekta 

1. pantā skaidri norādīt, uz kuriem ES 

personas datu sūtījumiem attiecas lēmums 

par aizsardzības līmeņa pietiekamību, 

norādot, ka saistībā ar tādu personas datu 

nosūtīšanu, ko veic ar manuālu apstrādi, 

tas būtu jāattiecina uz attiecīgajām 

apstrādes darbībām, ja tiek veikta 

turpmāka elektroniska apstrāde Japānā; 

7. norāda, ka no APPI materiālās 

piemērošanas jomas izslēgtās 

uzņēmējdarbības un apstrādes darbību 

kategorijas ir nepārprotami izslēgtas no 

lēmuma par aizsardzības līmeņa 

pietiekamību darbības jomas; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Grozījums Nr.  3 

Michał Boni 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. ar bažām norāda, ka atšķirībā no ES 

tiesību aktiem ne APPI, ne 

PPC pamatnostādnēs nav ietvertas 

juridiskas normas par automatizētu 

lēmumu pieņemšanu un profilēšanu, un ka 

šim jautājumam pievēršas tikai daži nozaru 

noteikumi, bet nav nodrošināts 

visaptverošs tiesiskais regulējums, kas 

ietvertu būtisku un stingru aizsardzību pret 

automatizētu lēmumu pieņemšanu un 

profilēšanu; aicina Komisiju parādīt, kā 

šis jautājums tiek risināts Japānas datu 

aizsardzības sistēmā, lai garantētu 

līdzvērtīgu aizsardzības līmeni; uzskata, 

ka tas ir īpaši aktuāli, ņemot vērā nesenās 

Facebook/Cambridge Analytica ar 

profilēšanu saistītās lietas; 

17. ar bažām norāda, ka atšķirībā no ES 

tiesību aktiem ne APPI, ne 

PPC pamatnostādnēs nav ietvertas 

juridiskas normas par automatizētu 

lēmumu pieņemšanu un profilēšanu, un ka 

šim jautājumam pievēršas tikai daži nozaru 

noteikumi, bet nav nodrošināts 

visaptverošs tiesiskais regulējums, kas 

ietvertu būtisku un stingru aizsardzību pret 

automatizētu lēmumu pieņemšanu un 

profilēšanu; tomēr atgādina, ka šie nozaru 

noteikumi attiecas uz nozarēm, kurās šādi 

apstrādes veidi ir visreālāk iespējami datu 

starptautiskas nosūtīšanas 

gadījumā,piemēram, finanšu nozari; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Grozījums Nr.  4 

Michał Boni 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. uzskata, ka attiecībā uz datu tālāku 

pārsūtīšanu, lai gan APPI noteikumu un 

papildu noteikumu kombinācija 

nodrošinātu augstāku aizsardzības līmeni, 

nekā paredzēts APEC CBPR, papildu 

noteikumos paredzētajā risinājumā, kas 

paredz, ka ir vajadzīga ES datu subjekta 

iepriekšēja piekrišana datu tālākai 

pārsūtīšanai trešai personai ārvalstīs, trūkst 

konkrētu būtiski svarīgu VDAR 13. pantā 

paredzētu elementu, kas datu subjektiem 

ļautu formulēt savu piekrišanu, piemēram, 

trešā valsts, kas ir pārsūtīto datu saņēmēja, 

jo noteikumos nav skaidri definēts jēdziens 

“informācija par datu pārsūtīšanas 

apstākļiem, kas [datu subjektam] 

nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par 

savu piekrišanu”; norāda, ka īstenošanas 

lēmuma projektā nav arī paskaidrots, 

kādas sekas datu subjektam radītu 

atteikums dot piekrišanu savu personas 

datu pārsūtīšanai; 

19. aicina Komisiju precizēt, vai 

attiecībā uz datu tālāku pārsūtīšanu papildu 

noteikumos paredzētajā risinājumā, kas 

paredz, ka ir vajadzīga ES datu subjekta 

iepriekšēja piekrišana datu tālākai 

pārsūtīšanai trešai personai ārvalstīs, trūkst 

konkrētu būtiski svarīgu VDAR 13. pantā 

paredzētu elementu, kas datu subjektiem 

ļautu formulēt savu piekrišanu, piemēram, 

trešā valsts, kas ir pārsūtīto datu saņēmēja, 

jo noteikumos nav skaidri definēts jēdziens 

“informācija par datu pārsūtīšanas 

apstākļiem, kas [datu subjektam] 

nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par 

savu piekrišanu”; aicina Komisiju arī 

precizēt, kādas sekas datu subjektam radītu 

atteikums dot piekrišanu savu personas 

datu pārsūtīšanai; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Grozījums Nr.  5 

Michał Boni 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. norāda, ka saskaņā ar Japānas 

Likumu par administratīvo struktūru 

glabātās personas informācijas aizsardzību 

(APASIHAO) uzņēmēji var arī 

“brīvprātīgi” nodot datus tiesībaizsardzības 

iestādēm; norāda, ka šāda iespēja nav 

paredzēta ne VDAR, ne Policijas direktīvā, 

un pauž bažas, ka šāds likums varētu 

neatbilst standartam, proti, nav “būtībā 

līdzvērtīgs” VDAR; 

23. norāda, ka saskaņā ar Japānas 

Likumu par administratīvo struktūru 

glabātās personas informācijas aizsardzību 

(APASIHAO) uzņēmēji var arī 

“brīvprātīgi” nodot datus tiesībaizsardzības 

iestādēm; norāda, ka šāda iespēja nav 

paredzēta ne VDAR, ne Policijas direktīvā, 

un aicina Komisiju novērtēt, vai tā atbilst 

standartam, proti, vai tā ir vai nav “būtībā 

līdzvērtīga” VDAR; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Grozījums Nr.  6 

Michał Boni 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0561/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. ir informēts par plašsaziņas līdzekļu 

ziņojumiem par Japānas Sakaru 

izlūkošanas direktorātu (DFS), “kas 

nodarbina aptuveni 1700 cilvēku un kuram 

ir vismaz sešas novērošanas centrāles, 

kurās visu diennakti tiek uzraudzīti sakari 

pa tālruni, e-pastu un citiem saziņas 

līdzekļiem”1; ir nobažījies par to, ka šis 

neselektīvas masveida novērošanas 

elements pat nav pieminēts īstenošanas 

lēmuma projektā; aicina Komisiju sniegt 

vairāk informācijas par masveida 

novērošanu Japānā; pauž nopietnas bažas 

par to, ka šī masveida novērošana 

neatbildīs Eiropas Savienības Tiesas 

spriedumā Schrems lietā (Lieta C-362/14) 

noteiktajiem kritērijiem; 

24. ir informēts par plašsaziņas līdzekļu 

ziņojumiem par Japānas Sakaru 

izlūkošanas direktorātu (DFS), “kas 

nodarbina aptuveni 1700 cilvēku un kuram 

ir vismaz sešas novērošanas centrāles, 

kurās visu diennakti tiek uzraudzīti sakari 

pa tālruni, e-pastu un citiem saziņas 

līdzekļiem”1, un kas ir Japānas militāro 

spēku izlūkošanas aģentūra, kuras 

galvenais uzdevums ir cita starpā 

pārraudzīt naidīgu militāru spēku saziņu 

pa radio un satelītu sakariem; ir 

nobažījies par to, ka šis neselektīvas 

masveida novērošanas elements nav 

pieminēts īstenošanas lēmuma projektā; 

aicina Komisiju sniegt vairāk informācijas 

par masveida novērošanu Japānā; tomēr 

norāda, ka Japānas valdība ir deklarējusi, 

ka nekādā ziņā nenotiks nekāda tādas 

personas informācijas masveida un 

neselektīva vākšana un piekļuve, ko 

apstrādā uzņēmums pēc šo datu 

nosūtīšanas; 

1 Ryan Gallagher, “The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency”, “The Intercept”, 

2018. gada 19. maijs, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, “The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency”, “The Intercept”, 

2018. gada 19. maijs, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

Or. en 
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