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Grozījums Nr. 1
Ioan Mircea Paşcu

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka datu integritātes uzlabošana 
starp CRIS un Komisijas grāmatvedības 
sistēmu ABAC (uzkrājumu grāmatvedība) 
ir viens no pamatuzdevumiem, lai 
nodrošinātu saskaņotu, pārredzamu, 
atjauninātu un uzticamu informāciju par ES 
ārējām darbībām;

6. uzskata, ka datu integritātes uzlabošana 
starp CRIS un Komisijas grāmatvedības 
sistēmu ABAC (uzkrājumu grāmatvedība) 
ir viens no pamatuzdevumiem, lai 
nodrošinātu saskaņotu, pārredzamu, 
atjauninātu un uzticamu informāciju par ES 
ārējām darbībām; uzsver, ka CRIS sistēmā 
ir jānovērš ABAC funkciju dublēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Ioan Mircea Paşcu

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. turklāt atzīmē — lai nodrošinātu 
apkopota līmeņa informāciju par 
saņēmējvalstīm, politikas jomām un 
finanšu instrumentiem, ir jāatjaunina CRIS 
funkcionalitāte, jo šādas informācijas 
iegūšana pašreizējā formā ir ļoti sarežģīta 
vai pat neiespējama;

7. turklāt atzīmē — lai nodrošinātu 
apkopota līmeņa informāciju par 
saņēmējvalstīm, politikas jomām un 
finanšu instrumentiem, ir jāatjaunina CRIS 
funkcionalitāte, jo šādas informācijas 
iegūšana pašreizējā formā ir ļoti sarežģīta 
vai pat neiespējama; uzsver, ka ir jāuzlabo 
šīs sistēmas efektivitāte un lietderīgums 
tās pārvaldītājiem, racionalizējot un 
konsolidējot datu kodēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Sabine Lösing
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž bažas par sistēmas nepietiekamo 
drošību; turklāt atzīmē, ka joprojām nav 
noteikti un tātad ir neskaidri pienākumi 
drošības jomā, kas rada nopietnu risku 
datu drošībai;

8. pauž bažas par identificēto sistēmas 
nepietiekamo efektivitāti datu integritātes 
nodrošināšanā un par nepietiekamo 
sistēmas un tās datu drošību; aicina 
Komisiju it īpaši novērst trūkumus 
personas datu aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Ioan Mircea Paşcu

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž bažas par sistēmas nepietiekamo 
drošību; turklāt atzīmē, ka joprojām nav 
noteikti un tātad ir neskaidri pienākumi 
drošības jomā, kas rada nopietnu risku datu 
drošībai;

8. pauž bažas par sistēmas nepietiekamo 
drošību; turklāt atzīmē, ka joprojām nav 
noteikti un tātad ir neskaidri pienākumi 
drošības jomā, kas rada nopietnu risku datu 
drošībai; uzsver, ka datiem pilnībā 
jāatbilst Attīstības veicināšanas komitejas 
(DAC) kritērijiem;

Or. en


