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12.12.2018 B8-0561/7 

Alteração  7 

Birgit Sippel 

em nome do Grupo S&D 

 

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 

Citação 6-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o parecer do 

Comité Europeu para a Proteção de 

Dados, de 5 de dezembro de 2018, sobre o 

projeto de decisão relativa à adequação 

UE-Japão, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Alteração  8 

Birgit Sippel 

em nome do Grupo S&D 

 

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 T-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Considerando que, no seu parecer 

de 5 de dezembro de 2018, o Comité 

Europeu para a Proteção de Dados 

avaliou, com base na documentação 

disponibilizada pela Comissão, se o 

quadro jurídico japonês em matéria de 

proteção de dados fornece aos 

particulares suficientes garantias para um 

nível adequado de proteção de dados 

pessoais; que o Comité Europeu para a 

Proteção de Dados acolhe com agrado os 

esforços envidados pela Comissão e pela 

CPP japonesa para aumentarem a 

convergência entre os quadros jurídicos 

japonês e europeu, a fim de facilitar as 

transferências de dados pessoais; que o 

Comité Europeu para a Proteção de 

Dados reconhece que as melhorias 

introduzidas pelas normas 

complementares para colmatar algumas 

das diferenças entre os dois quadros são 

muito importantes e bem recebidas; que 

observa a persistência de determinadas 

preocupações, tais como a proteção dos 

dados pessoais transferidos da UE para o 

Japão ao longo do seu ciclo de vida e 

recomenda que a Comissão forneça mais 

provas e explicações relativamente às 

questões levantadas e acompanhe de perto 

a aplicação efetiva das regras; 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Alteração  9 

Birgit Sippel 

em nome do Grupo S&D 

 

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 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  18-A. Toma nota do parecer do Comité 

Europeu para a Proteção de Dados, que 

identifica vários motivos de preocupação, 

tais como a proteção dos dados pessoais 

transferidos da UE para o Japão ao longo 

do seu ciclo de vida; insta a Comissão a 

dar uma resposta adequada e a 

proporcionar, na decisão de execução, 

outros elementos de prova e explicações 

que demonstrem a existência de 

salvaguardas adequadas; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Alteração  10 

Birgit Sippel 

em nome do Grupo S&D 

 

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 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Exorta a Comissão a fornecer mais 

provas e explicações sobre as questões 

acima referidas, a fim de demonstrar que o 

quadro jurídico japonês em matéria de 

proteção de dados garante um nível 

adequado de proteção essencialmente 

equivalente ao do quadro jurídico europeu 

em matéria de proteção de dados; 

26. Exorta a Comissão a fornecer mais 

provas e explicações sobre as questões 

acima referidas, nomeadamente as 

identificadas pelo Comité Europeu para a 

Proteção de Dados no seu parecer de 5 de 

dezembro de 2018, a fim de demonstrar 

que o quadro jurídico japonês em matéria 

de proteção de dados garante um nível 

adequado de proteção essencialmente 

equivalente ao do quadro jurídico europeu 

em matéria de proteção de dados; 

Or. en 

 

 


