
AM\916156PL.doc PE497.980v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Zagranicznych

2012/2091(DEC)

17.10.2012

POPRAWKI
1 - 4

Projekt opinii
Alojz Peterle
(PE496.533v01-00)

w sprawie sprawozdania specjalnego nr 5/2012 (absolutorium 2011) – CRIS –
Wspólny system informacyjny RELEX (Common RELEX Information 
System)
(C7-0116/2012 – 2012/2091(DEC))



PE497.980v01-00 2/4 AM\916156PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\916156PL.doc 3/4 PE497.980v01-00

PL

Poprawka 1
Ioan Mircea Paşcu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że poprawa spójności 
danych pomiędzy CRIS oraz systemem 
rachunkowości memoriałowej stosowanym 
przez Komisję to główne wyzwanie, 
którego pokonanie zagwarantuje zdawanie 
sprawozdań z działań zewnętrznych UE w 
sposób spójny, przejrzysty, aktualny i 
rzetelny;

6. jest zdania, że poprawa spójności 
danych pomiędzy CRIS oraz systemem 
rachunkowości memoriałowej stosowanym 
przez Komisję to główne wyzwanie, 
którego pokonanie zagwarantuje zdawanie 
sprawozdań z działań zewnętrznych UE w 
sposób spójny, przejrzysty, aktualny i 
rzetelny; podkreśla, że należy unikać 
powielania funkcji ABAC w CRIS;

Or. en

Poprawka 2
Ioan Mircea Paşcu

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca ponadto uwagę, że należy 
zaktualizować funkcjonowanie CRIS, aby 
można było otrzymywać zbiorcze 
informacje na temat krajów będących 
beneficjentami, dziedzin polityki i 
instrumentów finansowych, co w aktualnej 
formie systemu jest trudne, a nawet 
niemożliwe;

7. zwraca ponadto uwagę, że należy 
zaktualizować funkcjonowanie CRIS, aby 
można było otrzymywać zbiorcze 
informacje na temat krajów będących 
beneficjentami, dziedzin polityki i 
instrumentów finansowych, co w aktualnej 
formie systemu jest trudne, a nawet 
niemożliwe; podkreśla konieczność 
poprawy skuteczności i efektywności 
systemu dla podmiotów dzięki 
racjonalizacji i konsolidacji kodowania 
danych;

Or. en
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Poprawka 3
Sabine Lösing

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie z powodu
niewystarczającego bezpieczeństwa
systemu; zwraca ponadto uwagę, że 
określenie zakresu obowiązków w 
dziedzinie bezpieczeństwa pozostaje 
niezdefiniowane i niejasne, co stanowi 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
danych;

8. wyraża zaniepokojenie z powodu
stwierdzonej niedostatecznej skuteczności 
pod względem zapewnienia integralności 
danych i niedostatecznego zabezpieczenia
systemu i zawartych w nim danych; wzywa 
Komisję do zajęcia się w szczególności 
niedociągnięciami w zakresie ochrony 
danych osobowych;
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Poprawka 4
Ioan Mircea Paşcu

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wyraża zaniepokojenie z powodu 
niewystarczającego bezpieczeństwa 
systemu; zwraca ponadto uwagę, że 
określenie zakresu obowiązków w 
dziedzinie bezpieczeństwa pozostaje 
niezdefiniowane i niejasne, co stanowi 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
danych;

8. wyraża zaniepokojenie z powodu 
niewystarczającego bezpieczeństwa 
systemu; zwraca ponadto uwagę, że 
określenie zakresu obowiązków w 
dziedzinie bezpieczeństwa pozostaje 
niezdefiniowane i niejasne, co stanowi 
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
danych; podkreśla, że dane powinny w 
pełni odpowiadać kryteriom Komitetu 
Pomocy Rozwojowej;

Or. en


