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Amendement 1
Ioan Mircea Paşcu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat verbetering van de 
integriteit van de gegevens tussen CRIS en 
van de Commissie ABAC-
boekhoudsysteem (Accrual Based 
Accounting) een van de belangrijkste 
uitdagingen is teneinde op coherente, 
transparante, actuele en betrouwbare wijze 
over de externe activiteiten van de EU te 
rapporteren;

6. is van mening dat verbetering van de 
integriteit van de gegevens tussen CRIS en 
het ABAC-boekhoudsysteem (Accrual 
Based Accounting) van de Commissie een 
van de belangrijkste uitdagingen is 
teneinde op coherente, transparante, 
actuele en betrouwbare wijze over de 
externe activiteiten van de EU te 
rapporteren; wijst erop dat doublures van 
ABAC-functies in CRIS moeten worden 
voorkomen;

Or. en

Amendement 2
Ioan Mircea Paşcu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt voorts op dat de functionele 
aspecten van CRIS moeten worden 
bijgewerkt om samengestelde informatie te 
kunnen verstrekken per begunstigd land, 
beleidsterrein en financieel instrument, 
hetgeen nu moeilijk of zelfs onmogelijk is;

7. merkt voorts op dat de functionele 
aspecten van CRIS moeten worden 
bijgewerkt om samengestelde informatie te 
kunnen verstrekken per begunstigd land, 
beleidsterrein en financieel instrument, 
hetgeen nu moeilijk of zelfs onmogelijk is; 
onderstreept de noodzaak om de 
efficiëntie en doeltreffendheid van het 
systeem voor de operatoren te verbeteren 
door de gegevenscodering te 
rationaliseren en te consolideren;

Or. en
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Amendement 3
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is bezorgd over de onvoldoende
beveiliging van het systeem; merkt voorts 
op dat de verantwoordelijkheden voor de 
gegevensbeveiliging niet duidelijk zijn 
gedefinieerd, hetgeen een ernstig risico 
betekent voor de veiligheid van de 
gegevens;

8. is bezorgd over het geconstateerde 
gebrek aan doeltreffendheid bij het 
waarborgen van de integriteit van 
gegevens en de ontoereikende beveiliging 
van het systeem en de gegevens; vraagt de 
Commissie met name te werken aan de 
tekortkomingen inzake bescherming van 
persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 4
Ioan Mircea Paşcu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is bezorgd over de onvoldoende 
beveiliging van het systeem; merkt voorts 
op dat de verantwoordelijkheden voor de 
gegevensbeveiliging niet duidelijk zijn 
gedefinieerd, hetgeen een ernstig risico 
betekent voor de veiligheid van de 
gegevens;

8. is bezorgd over de onvoldoende 
beveiliging van het systeem; merkt voorts 
op dat de verantwoordelijkheden voor de 
gegevensbeveiliging niet duidelijk zijn 
gedefinieerd, hetgeen een ernstig risico 
betekent voor de veiligheid van de 
gegevens; wijst erop dat de gegevens 
volledig moeten voldoen aan de criteria 
van de Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand (DAC);

Or. en


