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Amendamentul 1
Ioan Mircea Pașcu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că îmbunătățirea integrității 
datelor între CRIS și ABAC, sistemul 
contabil al Comisiei (Accrual Based 
Accounting – contabilitate de 
angajamente), este principala preocupare 
pentru raportarea activităților externe ale 
UE de o manieră coerentă, transparentă, 
actualizată și fiabilă;

6. consideră că îmbunătățirea integrității 
datelor între CRIS și ABAC, sistemul 
contabil al Comisiei (Accrual Based 
Accounting – contabilitate de 
angajamente), este principala preocupare 
pentru raportarea activităților externe ale 
UE de o manieră coerentă, transparentă, 
actualizată și fiabilă; subliniază că ar 
trebui evitată dublarea funcțiilor ABAC în 
CRIS;

Or. en

Amendamentul 2
Ioan Mircea Pașcu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. remarcă, de asemenea, că trebuie 
îmbunătățită funcționalitatea CRIS pentru a 
furniza informații agregate privind țările 
beneficiare, domeniile de politică și 
instrumentele financiare, ceea ce, în forma 
actuală, este dificil sau chiar imposibil de 
realizat;

7. remarcă, de asemenea, că trebuie 
îmbunătățită funcționalitatea CRIS pentru a 
furniza informații agregate privind țările 
beneficiare, domeniile de politică și 
instrumentele financiare, ceea ce, în forma 
actuală, este dificil sau chiar imposibil de 
realizat; subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți eficiența și eficacitatea 
sistemului pentru operatori, prin 
raționalizarea și consolidarea codificării 
datelor;

Or. en
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Amendamentul 3
Sabine Lösing

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este îngrijorat de securitatea insuficientă 
a sistemului; remarcă, de asemenea, că 
definirea responsabilităților din sfera 
securității este insuficientă sau neclară,
ceea ce creează riscuri grave cu privire la 
securitatea datelor;

8. se declară îngrijorat de eficacitatea 
insuficientă detectată în asigurarea 
integrității datelor și de securitatea 
insuficientă a sistemului și a datelor din 
acesta; invită Comisia să abordeze mai 
ales deficiențele în ceea ce privește 
protecția datelor personale;

Or. en

Amendamentul 4
Ioan Mircea Pașcu

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. este îngrijorat de securitatea insuficientă 
a sistemului; remarcă, de asemenea, că 
definirea responsabilităților din sfera 
securității este insuficientă sau neclară, 
ceea ce creează riscuri grave cu privire la 
securitatea datelor;

8. este îngrijorat de securitatea insuficientă 
a sistemului; remarcă, de asemenea, că 
definirea responsabilităților din sfera 
securității este insuficientă sau neclară, 
ceea ce creează riscuri grave cu privire la 
securitatea datelor; subliniază că datele 
trebuie să respecte întrutotul criteriile 
elaborate de Comitetul de asistență pentru 
dezvoltare;

Or. en


