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12.12.2018 B8-0561/7 

Predlog spremembe  7Birgit Sippel 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju mnenja 

Evropskega odbora za varstvo podatkov z 

dne 5. decembra 2018 o osnutku sklepa o 

ustreznosti zasebnostnega ščita EU–

Japonska; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/8 

Predlog spremembe  8 

Birgit Sippel 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava T a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ker Evropski odbor za varstvo 

podatkov v svojem mnenju z dne 

5. decembra 2018 na podlagi 

dokumentacije, ki jo je dala na razpolago 

Komisija, ocenjuje, ali nudi japonski 

pravni okvir za varstvo podatkov 

dovoljšnja jamstva za ustrezno raven 

varstva podatkov za posameznike; ker 

Evropski odbor za varstvo podatkov 

pozdravlja prizadevanja Komisije in 

japonskega urada za varstvo osebnih 

informacij, da bi povečala konvergenco 

med japonskim in evropskim pravnim 

okvirom, zato da bi olajšala prenos 

osebnih podatkov; ker Evropski odbor za 

varstvo podatkov priznava, da so 

izboljšave, ki so jih prinesla dodatna 

pravila za premostitev nekaterih razlik 

med dvema okviroma, zelo pomembne in 

so bile dobro sprejete; ker ugotavlja, da 

številni pomisleki ostajajo, med drugim 

varstvo osebnih podatkov, ki se prenašajo 

iz EU na Japonsko prek njihovega 

celotnega življenjskega kroga, in 

priporoča, da Komisija zagotovi nadaljnje 

dokaze in pojasnila v zvezi z ugotovljeno 

problematiko, ter naj tesno spremlja 

učinkovito uporabo pravil; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Predlog spremembe  9 

Birgit Sippel 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. upošteva mnenje Evropskega 

odbora za varstvo podatkov, ki opredeljuje 

več problematičnih področij, med drugim 

varstvo osebnih podatkov, ki se prenašajo 

iz EU na Japonsko prek njihovega 

celotnega življenjskega kroga; poziva 

Komisijo, naj ustrezno obravnava dodatne 

dokaze in jih zagotovi v izvedbenem 

sklepu poleg pojasnila, ki dokazuje obstoj 

ustreznih zaščitnih ukrepov. 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Predlog spremembe  10 

Birgit Sippel 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva Komisijo, naj predloži 

dodatne dokaze in pojasnila o zgoraj 

navedenih vprašanjih in pokaže, da raven 

varstva, ki ga zagotavlja japonski pravni 

okvir za varstvo podatkov, ustreza ravni 

varstva, ki je v bistvenem enakovredna 

ravni evropskega pravnega okvira za 

varstvo podatkov; 

26. poziva Komisijo, naj predloži 

dodatne dokaze in pojasnila o zgoraj 

navedenih vprašanjih, vključno s tistimi, ki 

jih je opredelil Evropski odbor za varstvo 

podatkov v svojem mnenju z dne 

5. decembra 2018, da bi dokazal, da raven 

varstva, ki ga zagotavlja japonski pravni 

okvir za varstvo podatkov, ustreza ravni 

varstva, ki je v bistvenem enakovredna 

ravni evropskega pravnega okvira za 

varstvo podatkov; 

Or. en 

 

 


