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12.12.2018 B8-0561/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Birgit Sippel 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska 

Návrh uznesenia 

Citácia 6 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na stanovisko 

Európskeho výboru pre ochranu údajov z 

5. decembra 2018 k návrhu rozhodnutia o 

primeranosti medzi EÚ a Japonskom, 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Birgit Sippel 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie T a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – keďže vo svojom stanovisku z 5. 

decembra 2018 Európsky výbor pre 

ochranu údajov na základe dokumentácie 

predloženej Komisiou posudzuje, či 

japonský právny rámec pre ochranu 

údajov poskytuje jednotlivcom dostatočné 

záruky primeranej úrovne ochrany 

údajov; keďže Európsky výbor pre 

ochranu údajov víta úsilie Komisie a 

japonskej komisie PPC o zvýšenie 

konvergencie medzi japonským a 

európskym právnym rámcom s cieľom 

uľahčiť prenos osobných údajov; keďže 

Európsky výbor pre ochranu údajov 

uznáva, že zlepšenia, ktorými sa zaviedli 

dodatočné pravidlá na preklenutie 

niektorých rozdielov medzi týmito dvoma 

rámcami, sú veľmi dôležité a pozitívne 

prijaté; keďže konštatuje, že pretrvávajú 

viaceré obavy, napr. v súvislosti s 

ochranou osobných údajov prenášaných z 

EÚ do Japonska počas celého ich 

životného cyklu, a odporúča Komisii, aby 

poskytla ďalšie dôkazy a vysvetlenia 

týkajúce sa nastolených problémov a 

podrobne monitorovala účinné 

uplatňovanie týchto pravidiel; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Birgit Sippel 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18a. berie na vedomie stanovisko 

Európskeho výboru pre ochranu údajov, v 

ktorom sa uvádza niekoľko 

problematických oblastí, napr. ochrana 

osobných údajov prenášaných z EÚ do 

Japonska počas celého ich životného 

cyklu; vyzýva Komisiu, aby venovala 

vykonávaciemu rozhodnutiu primeranú 

pozornosť a poskytla v ňom ďalšie dôkazy 

a vysvetlenia preukazujúce existenciu 

primeraných záruk; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Birgit Sippel 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. vyzýva Komisiu, aby poskytla 

ďalšie dôkazy a vysvetlenia týkajúce sa 

uvedených záležitostí s cieľom preukázať, 

že japonský právny rámec na ochranu 

údajov zabezpečuje primeranú úroveň 

ochrany, ktorá je v podstate rovnocenná 

ochrane poskytovanej európskym právnym 

rámcom na ochranu údajov; 

26. vyzýva Komisiu, aby poskytla 

ďalšie dôkazy a vysvetlenia týkajúce sa 

uvedených záležitostí vrátane tých, ktoré 

identifikoval Európsky výbor pre ochranu 

údajov vo svojom stanovisku z 5. 

decembra 2018, s cieľom preukázať, že 

japonský právny rámec na ochranu údajov 

zabezpečuje primeranú úroveň ochrany, 

ktorá je v podstate rovnocenná ochrane 

poskytovanej európskym právnym rámcom 

na ochranu údajov; 

Or. en 

 

 


