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12.12.2018 B8-0561/7 

Amendement  7 

Birgit Sippel 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0561/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

De gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien het advies van het Europees 

Comité voor gegevensbescherming van 5 

december 2018 over het ontwerp van 

adequaatheidsbesluit EU-Japan, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Amendement  8 

Birgit Sippel 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0561/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

De gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens 

Ontwerpresolutie 

Overweging T bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  T bis. overwegende dat het Europees 

Comité voor gegevensbescherming in zijn 

advies van 5 december 2018 op basis van 

de door de Commissie verstrekte 

documentatie beoordeelt of het Japanse 

rechtskader voor gegevensbescherming 

natuurlijke personen voldoende 

waarborgen biedt voor een adequaat 

gegevensbeschermingsniveau; 

overwegende dat het Europees Comité 

voor gegevensbescherming verheugd is 

over de inspanningen van de Commissie 

en de Japanse PPC om het Japanse en het 

Europese rechtskader beter op elkaar af te 

stemmen met het oog op het 

vergemakkelijken van de doorgifte van 

persoonsgegevens; overwegende dat het 

Europees Comité voor 

gegevensbescherming erkent dat de door 

de aanvullende regels aangebrachte 

verbeteringen om een aantal van de 

verschillen tussen beide kaders te 

overbruggen van groot belang zijn en 

goed worden ontvangen; overwegende dat 

het Comité erop wijst dat er nog een 

aantal punten van zorg bestaan, zoals de 

bescherming van persoonsgegevens die 

van de EU naar Japan worden 

doorgegeven gedurende hun hele 

"levenscyclus", en beveelt de Commissie 

aan meer feitenmateriaal en uitleg te 
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verstrekken over de aan de orde gestelde 

kwesties en nauwlettend toe te zien op de 

daadwerkelijke toepassing van de regels; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Amendement  9 

Birgit Sippel 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0561/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

De gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  18 bis. neemt nota van het advies van het 

Europees Comité voor 

gegevensbescherming, waarin diverse 

punten van zorg worden genoemd, zoals 

de bescherming van persoonsgegevens die 

vanuit de EU naar Japan worden 

doorgegeven gedurende hun hele 

"levenscyclus"; verzoekt de Commissie 

een passende aanpak te volgen en in het 

uitvoeringsbesluit meer feitenmateriaal en 

uitleg te verstrekken waaruit blijkt dat er 

sprake is van passende waarborgen; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Amendement  10 

Birgit Sippel 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0561/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

De gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de Commissie om meer 

feitenmateriaal en uitleg over 

bovengenoemde kwesties, teneinde aan te 

tonen dat het Japanse rechtskader voor 

gegevensbescherming een adequaat 

beschermingsniveau garandeert dat in grote 

lijnen overeenkomt met dat van het 

Europese rechtskader voor 

gegevensbescherming; 

26. verzoekt de Commissie om meer 

feitenmateriaal en uitleg over 

bovengenoemde kwesties, met inbegrip 

van die welke het Europees Comité voor 

gegevensbescherming noemt in zijn advies 

van 5 december 2018, teneinde aan te 

tonen dat het Japanse rechtskader voor 

gegevensbescherming een adequaat 

beschermingsniveau garandeert dat in grote 

lijnen overeenkomt met dat van het 

Europese rechtskader voor 

gegevensbescherming; 

Or. en 

 

 


