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Módosítás 1
Ioan Mircea Paşcu

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy ítéli meg, hogy a CRIS és a 
Bizottság ABAC (eredményszemléletű 
elszámoláson alapuló) számviteli rendszere 
közötti adatintegritás kulcsfontosságú 
kihívást jelent annak érdekében, hogy 
következetes, átlátható, korszerű és 
megbízható módon lehessen beszámolni az 
EU külső tevékenységeiről;

6. úgy ítéli meg, hogy a CRIS és a 
Bizottság ABAC (eredményszemléletű 
elszámoláson alapuló) számviteli rendszere 
közötti adatintegritás kulcsfontosságú 
kihívást jelent annak érdekében, hogy 
következetes, átlátható, korszerű és 
megbízható módon lehessen beszámolni az 
EU külső tevékenységeiről; hangsúlyozza, 
hogy el kell kerülni az ABAC szerepének 
megkettőződését a CRIS-en belül;

Or. en

Módosítás 2
Ioan Mircea Paşcu

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. továbbá megállapítja, hogy a CRIS 
működési módját korszerűsíteni kell, hogy 
összesített tájékoztatást tudjon adni a 
kedvezményezett országokról, 
szakpolitikai területekről és pénzügyi 
eszközökről, ami a jelenlegi formában 
nehéz, vagy akár lehetetlen;

7. továbbá megállapítja, hogy a CRIS 
működési módját korszerűsíteni kell, hogy 
összesített tájékoztatást tudjon adni a 
kedvezményezett országokról, 
szakpolitikai területekről és pénzügyi 
eszközökről, ami a jelenlegi formában 
nehéz, vagy akár lehetetlen; hangsúlyozza, 
hogy javítani kell a rendszer 
hatékonyságát és eredményességét az 
operátorok számára az adatkódolás 
ésszerűsítése és összevonása révén;

Or. en
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Módosítás 3
Sabine Lösing

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. aggodalommal tölti el a rendszer 
biztonságának elégtelensége; továbbá 
tudomásul veszi, hogy a biztonság 
területén a felelősségi körök továbbra 
sincsenek egyértelműen meghatározva, 
ami súlyosan veszélyezteti az 
adatbiztonságot;

8. aggodalommal tölti el az adatintegritás 
biztosításának nem megfelelő 
hatékonysága és a rendszer és adatai
biztonságának elégtelensége; felhívja a 
Bizottságot, hogy foglalkozzon különösen
a személyes adatvédelem tekintetében 
tapasztalható hiányosságokkal;

Or. en

Módosítás 4
Ioan Mircea Paşcu

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. aggodalommal tölti el a rendszer 
biztonságának elégtelensége; továbbá 
tudomásul veszi, hogy a biztonság 
területén a felelősségi körök továbbra 
sincsenek egyértelműen meghatározva, ami 
súlyosan veszélyezteti az adatbiztonságot;

8. aggodalommal tölti el a rendszer 
biztonságának elégtelensége; továbbá 
tudomásul veszi, hogy a biztonság 
területén a felelősségi körök továbbra 
sincsenek egyértelműen meghatározva, ami 
súlyosan veszélyezteti az adatbiztonságot; 
hangsúlyozza, hogy az adatoknak teljes 
mértékben meg kell felelniük a Fejlesztési 
Támogatási Bizottság (DAC) 
követelményeinek;

Or. en


