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12.12.2018 B8-0561/7 

Tarkistus  7 

Birgit Sippel 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 5. joulukuuta 

2018 annetun Euroopan 

tietosuojaneuvoston lausunnon 

ehdotuksesta EU:n ja Japanin väliseksi 

tietosuojan tason riittävyyttä koskevaksi 

päätökseksi, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Tarkistus  8 

Birgit Sippel 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon, että Euroopan 

tietosuojaneuvosto arvioi 5. joulukuuta 

2018 antamassaan lausunnossa 

komission toimittaman asiakirja-aineiston 

perusteella, tarjoaako tietosuojaa koskeva 

Japanin oikeudellinen kehys riittävät 

takeet yksilöiden tietosuojan 

asianmukaisesta tasosta; toteaa, että 

Euroopan tietosuojaneuvosto panee 

tyytyväisenä merkille komission ja 

Japanin henkilötietojen suojasta 

vastaavan komitean pyrkimykset lähentää 

Japanin ja EU:n oikeudellisia kehyksiä 

henkilötietojen siirtojen helpottamiseksi; 

ottaa huomioon, että Euroopan 

tietosuojaneuvosto toteaa, että 

parannukset, jotka saatiin aikaan 

täydentävillä säännöillä kyseisten 

kehysten välisten erojen poistamiseksi, 

ovat erittäin tärkeitä ja ovat saaneet 

myönteisen vastaanoton; ottaa huomioon 

tietosuojaneuvoston panneen merkille, 

että huolenaiheita on edelleen, kuten 

EU:sta Japaniin siirrettyjen 

henkilötietojen suoja niiden koko 

elinkaaren ajan, ja suosittelevan, että 

komissio esittää lisätodisteita ja 

lisäselvityksiä esiin tulleista ongelmista ja 

seuraa tiiviisti sääntöjen tosiasiallista 

soveltamista; 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Tarkistus  9 

Birgit Sippel 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  18 a. panee merkille Euroopan 

tietosuojaneuvoston lausunnon, jossa 

tuodaan esille useita huolenaiheita, kuten 

EU:sta Japaniin siirrettyjen 

henkilötietojen suoja niiden koko 

elinkaaren ajan; kehottaa komissiota 

tarkastelemaan huolenaiheita 

asianmukaisesti ja antamaan 

täytäntöönpanopäätöksessä lisätodisteita 

ja -selvityksiä riittävien takeiden 

olemassaolosta; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Tarkistus  10 

Birgit Sippel 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0561/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa komissiota esittämään 

lisätodisteita ja selvityksiä edellä 

mainituista seikoista, jotta voidaan 

osoittaa, että Japanin 

tietosuojaoikeudellisen kehyksen 

tarjoaman suojan taso takaa riittävän 

suojan tason, joka vastaa olennaisilta osin 

tietosuojaa koskevaa unionin oikeudellista 

kehystä; 

26. kehottaa komissiota esittämään 

lisätodisteita ja selvityksiä edellä 

mainituista seikoista, 5. joulukuuta 2018 

annetussa Euroopan tietosuojaneuvoston 

lausunnossa esiin tuodut seikat mukaan 

luettuina, jotta voidaan osoittaa, että 

Japanin tietosuojaoikeudellisen kehyksen 

tarjoaman suojan taso takaa riittävän 

suojan tason, joka vastaa olennaisilta osin 

tietosuojaa koskevaa unionin oikeudellista 

kehystä; 

Or. en 

 

 


