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Pozměňovací návrh 1
Ioan Mircea Paşcu

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. za klíčový úkol pro podávání uceleného, 
transparentního, aktuálního a spolehlivého 
zpravodajství o vnější činnosti EU 
považuje zlepšení soudržnosti údajů mezi 
systémem CRIS a účetním systémem 
Komise ABAC (systém akruálního 
účetnictví);

6. za klíčový úkol pro podávání uceleného, 
transparentního, aktuálního a spolehlivého 
zpravodajství o vnější činnosti EU 
považuje zlepšení soudržnosti údajů mezi 
systémem CRIS a účetním systémem 
Komise ABAC (systém akruálního 
účetnictví); zdůrazňuje, že by se mělo 
zamezit zdvojování funkcí systému ABAC 
v systému CRIS;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ioan Mircea Paşcu

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. dále poznamenává, že by měl být rozsah 
funkcí systému CRIS upraven tak, 
aby poskytoval ucelené informace o 
přijímajících zemích, oblastech politiky a 
finančních nástrojích, což je při stávající 
podobě systému obtížné, ne-li nemožné;

7. dále poznamenává, že by měl být rozsah 
funkcí systému CRIS upraven tak, 
aby poskytoval ucelené informace 
o přijímajících zemích, oblastech politiky 
a finančních nástrojích, což je při stávající 
podobě systému obtížné, ne-li nemožné; 
zdůrazňuje, že je třeba prostřednictvím 
racionalizace a konsolidace kódování 
údajů zvýšit účinnost a účelnost tohoto 
systému pro subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Sabine Lösing
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Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. obává se nedostatečného zabezpečení 
systému; navíc konstatuje, že rozdělení 
odpovědnosti v oblasti zabezpečení je 
dosud neurčité a nejasné, což vážně 
ohrožuje bezpečnost údajů;

8. obává se zjištěné nedostatečné účinnosti 
při zajišťování úplnosti údajů 
a nedostatečného zabezpečení systému 
a údajů v něm obsažených; vyzývá Komisi, 
aby se zabývala zejména nedostatky, 
pokud jde o ochranu osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Ioan Mircea Paşcu

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. obává se nedostatečného zabezpečení 
systému; navíc konstatuje, že rozdělení 
odpovědnosti v oblasti zabezpečení je 
dosud neurčité a nejasné, což vážně 
ohrožuje bezpečnost údajů;

8. obává se nedostatečného zabezpečení 
systému; navíc konstatuje, že rozdělení 
odpovědnosti v oblasti zabezpečení je 
dosud neurčité a nejasné, což vážně 
ohrožuje bezpečnost údajů; zdůrazňuje, 
že údaje musejí být plně v souladu 
s kritérii Výboru pro rozvojovou pomoc;

Or. en


