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12.12.2018 B8-0561/1 

Alteração  1 

Michał Boni 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0561/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

A adequação da proteção dos dados pessoais proporcionada pelo Japão 

Proposta de resolução 

Considerando M 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que a Comissão 

afirma que as normas complementares 

seriam juridicamente vinculativas para 

qualquer operador de empresas de 

tratamento de dados pessoais que receba 

dados pessoais transferidos da UE com 

base numa decisão de adequação e, por 

conseguinte, seja obrigado a cumprir essas 

normas e quaisquer direitos e obrigações 

conexos, e que seriam aplicáveis tanto pela 

CPP como pelos tribunais japoneses;  que 

alguns peritos japoneses questionam 

sobre se as normas complementares são 

vinculativas; 

M. Considerando que as normas 

complementares seriam juridicamente 

vinculativas para qualquer operador de 

empresas de tratamento de dados pessoais 

que receba dados pessoais transferidos da 

UE com base numa decisão de adequação 

e, por conseguinte, seja obrigado a cumprir 

essas normas e quaisquer direitos e 

obrigações conexos, e que seriam 

aplicáveis tanto pela CPP como pelos 

tribunais japoneses; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Alteração  2 

Michał Boni 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0561/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

A adequação da proteção dos dados pessoais proporcionada pelo Japão 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Observa que o âmbito de aplicação 

material da constatação de adequação 

não está suficientemente definido no 

artigo 1.º do projeto de decisão de 

execução, devido ao facto de a lei sobre a 

proteção dos dados pessoais excluir do seu 

âmbito de aplicação material diversas 

categorias de empresas e atividades de 

tratamento;  insta a Comissão a prestar 

esclarecimentos adicionais e 

pormenorizados sobre o impacto dessas 

exclusões nos dados pessoais da UE 

transferidos para o Japão e a especificar 

claramente no artigo 1.º do projeto de 

decisão de execução que as transferências 

de dados pessoais da UE são abrangidas 

pela decisão de adequação, indicando que, 

para as transferências de dados pessoais 

através do tratamento manual, as 

operações de tratamento em causa teriam 

de ser abrangidas sempre que estejam 

sujeitas a um tratamento eletrónico 

adicional no Japão; 

7. Observa que as categorias de 

empresas e atividades de tratamento 

excluídas do âmbito de aplicação material 

da lei sobre a proteção dos dados pessoais 

foram expressamente excluídas do âmbito 

da constatação de adequação; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Alteração  3 

Michał Boni 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0561/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

A adequação da proteção dos dados pessoais proporcionada pelo Japão 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Observa com preocupação que, no 

que diz respeito à tomada de decisões e à 

definição de perfis, de forma distinta da do 

direito da UE, nem a lei sobre a proteção 

dos dados pessoais nem as Orientações da 

CPP contêm disposições jurídicas, e que 

apenas certas normas setoriais abordam 

esta questão, sem proporcionar um quadro 

jurídico global abrangente com uma 

proteção substancial e robusta contra a 

tomada de decisões automatizada e a 

definição de perfis; insta a Comissão a 

demonstrar de que forma esta questão é 

abordada no quadro de proteção de dados 

japonês, de modo a garantir um nível de 

proteção equivalente; considera que tal é 

especialmente relevante tendo em conta os 

recentes casos de definição de perfis do 

Facebook/Cambridge Analytica; 

17. Observa com preocupação que, no 

que diz respeito à tomada de decisões e à 

definição de perfis, de forma distinta da do 

direito da UE, nem a lei sobre a proteção 

dos dados pessoais nem as Orientações da 

CPP contêm disposições jurídicas, e que 

apenas certas normas setoriais abordam 

esta questão, sem proporcionar um quadro 

jurídico global abrangente com uma 

proteção substancial e robusta contra a 

tomada de decisões automatizada e a 

definição de perfis; recorda, no entanto, 

que essas normas setoriais dizem respeito 

aos setores em que esses tipos de 

tratamento são mais relevantes no 

contexto de transferências internacionais, 

como o setor financeiro; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Alteração  4 

Michał Boni 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0561/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

A adequação da proteção dos dados pessoais proporcionada pelo Japão 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Considera que, no que diz respeito 

às transferências subsequentes, embora a 

combinação das normas da lei sobre a 

proteção dos dados pessoais e das normas 

complementares assegure um nível de 

proteção mais elevado do que o previsto 

no âmbito da cooperação económica 

transfronteiriça Ásia-Pacífico, a solução 

prevista nas normas complementares, que 

consiste em exigir consentimento prévio 

por parte dos titulares de dados da UE para 

a aprovação da transferência subsequente 

para um terceiro num país estrangeiro, 

carece de determinados elementos 

essenciais que permitiriam aos titulares dos 

dados formular o seu consentimento, uma 

vez que não define expressamente o que é 

abrangido pela noção de «informação sobre 

as circunstâncias que envolvem a 

transferência necessária para o [titular dos 

dados] tomar uma decisão sobre o seu 

consentimento», em conformidade com o 

artigo 13.º do RGPD, nomeadamente o país 

terceiro de destino da transferência 

subsequente;  observa que, além disso, o 

projeto de decisão de execução não 

explica as consequências para o titular dos 

dados em caso de recusa de consentimento 

para a transferência ulterior dos respetivos 

dados pessoais; 

19. Insta a Comissão a clarificar se, no 

que se refere às transferências 

subsequentes, a solução prevista nas 

normas complementares, que consiste em 

exigir consentimento prévio por parte dos 

titulares de dados da UE para a aprovação 

da transferência subsequente para um 

terceiro num país estrangeiro, carece de 

determinados elementos essenciais que 

permitiriam aos titulares dos dados 

formular o seu consentimento, uma vez que 

não define expressamente o que é 

abrangido pela noção de «informação sobre 

as circunstâncias que envolvem a 

transferência necessária para o [titular dos 

dados] tomar uma decisão sobre o seu 

consentimento», em conformidade com o 

artigo 13.º do RGPD, nomeadamente o país 

terceiro de destino da transferência 

subsequente; exorta a Comissão a 

clarificar ainda se as consequências para o 

titular dos dados em caso de recusa de 

consentimento para a transferência ulterior 

dos respetivos dados pessoais; 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Alteração  5 

Michał Boni 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0561/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

A adequação da proteção dos dados pessoais proporcionada pelo Japão 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Observa que, nos termos da lei 

japonesa sobre a proteção dos dados 

pessoais na posse dos órgãos 

administrativos (APPIHAO), os operadores 

de empresas também podem, numa «base 

voluntária», transmitir dados às autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei;  salienta 

que tal não está previsto no RGPD nem na 

Diretiva relativa à cooperação policial e 

receia que possa não estar conforme com 

a norma de ser «essencialmente 

equivalente» ao RGPD; 

23. Observa que, nos termos da lei 

japonesa sobre a proteção dos dados 

pessoais na posse dos órgãos 

administrativos (APPIHAO), os operadores 

de empresas também podem, numa «base 

voluntária», transmitir dados às autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei; salienta 

que tal não está previsto no RGPD nem na 

Diretiva relativa à cooperação policial e 

insta a Comissão a avaliar se está 
conforme com a norma de ser 

«essencialmente equivalente» ao RGPD; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

12.12.2018 B8-0561/6 

Alteração  6 

Michał Boni 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0561/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

A adequação da proteção dos dados pessoais proporcionada pelo Japão 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Está ciente dos relatos dos órgãos 

de comunicação social sobre a Direção de 

Informações de Sinais (DFS) do Japão, que 

emprega cerca de 1700 pessoas e dispõe 

de, pelo menos, seis instalações de 

vigilância que intercetam permanentemente 

chamadas telefónicas, mensagens de 

correio eletrónico e outras comunicações1;  

manifesta a sua preocupação pelo facto de 

este elemento de vigilância indiscriminada 

em larga escala não ser sequer mencionado 

no projeto de decisão de execução;  insta a 

Comissão a fornecer mais informações 

sobre a vigilância em larga escala praticada 

pelo Japão;  manifesta a sua profunda 

preocupação pelo facto de esta vigilância 

em larga escala não estar em harmonia 

com os critérios estabelecidos pelo 

Tribunal de Justiça da União Europeia 

no acórdão Schrems (processo C-362/14); 

24. Está ciente dos relatos dos órgãos 

de comunicação social sobre a Direção de 

Informações de Sinais (DFS) do Japão, que 

emprega cerca de 1700 pessoas e dispõe 

de, pelo menos, seis instalações de 

vigilância que intercetam permanentemente 

chamadas telefónicas, mensagens de 

correio eletrónico e outras comunicações1 e 

que é a agência de informações das forças 

militares japonesas, cuja tarefa principal 

é de monitorizar, entre outros, as 

comunicações por rádio e satélite de 

forças militares hostis; manifesta a sua 

preocupação pelo facto de este elemento de 

vigilância indiscriminada em larga escala 

não ser sequer mencionado no projeto de 

decisão de execução; insta a Comissão a 

fornecer mais informações sobre a 

vigilância em larga escala praticada pelo 

Japão; observa, no entanto, que o Governo 

japonês excluiu qualquer forma de 

recolha maciça e indiscriminada, assim 

como de acesso a informações pessoais 

tratadas por um operador de empresa na 

sequência de uma transferência; 

1Ryan Gallagher, ‘The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency’, The Intercept, 

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

surveillance-agency/ 

1Ryan Gallagher, ‘The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency’, The Intercept, 

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

surveillance-agency/ 
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