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Predlog spremembe 1
Ioan Mircea Paşcu

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je prizadevanje za celovitost 
podatkov, ki se prenašajo med sistemom 
CRIS in računovodskim sistemom ABAC 
Komisije (računovodstvo na podlagi 
poslovnih dogodkov), osrednji izziv, da bo 
mogoče o dejavnostih EU v tujini poročati 
na skladen, pregleden, sproten in zanesljiv 
način;

6. meni, da je prizadevanje za celovitost 
podatkov, ki se prenašajo med sistemom 
CRIS in računovodskim sistemom ABAC 
Komisije (računovodstvo na podlagi 
poslovnih dogodkov), osrednji izziv, da bo 
mogoče o dejavnostih EU v tujini poročati 
na skladen, pregleden, sproten in zanesljiv 
način; poudarja, da je treba preprečiti 
podvajanje funkcij ABAC v sistemu 
CRIS;

Or. en

Predlog spremembe 2
Ioan Mircea Paşcu

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni še, da bi bilo treba delovanje 
sistema CRIS posodobiti, da bo lahko 
ponujal združene podatke o državah 
upravičenkah, političnih področjih in 
finančnih instrumentih, saj je zdaj to težko 
ali celo povsem nemogoče;

7. meni še, da bi bilo treba delovanje 
sistema CRIS posodobiti, da bo lahko 
ponujal združene podatke o državah 
upravičenkah, političnih področjih in 
finančnih instrumentih, saj je zdaj to težko 
ali celo povsem nemogoče; poudarja, da je 
treba izboljšati učinkovitost in uspešnost 
sistema za subjekte z racionalizacijo in 
konsolidacijo kodiranja podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 3
Sabine Lösing
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. je zaskrbljen zaradi nezadostne varnosti 
sistema; prav tako ugotavlja, da so naloge 
na varnostnem področju še vedno 
neustrezno opredeljene in nejasne, zaradi 
česar je resno ogrožena varnost podatkov;

8. je zaskrbljen zaradi ugotovljene 
nezadostne učinkovitosti pri zagotavljanju 
celovitosti podatkov in nezadostne varnosti 
sistema in njegovih podatkov; poziva 
Komisijo, naj obravnava predvsem 
pomanjkljivosti glede varstva osebnih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Ioan Mircea Paşcu

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. je zaskrbljen zaradi nezadostne varnosti 
sistema; prav tako ugotavlja, da so naloge 
na varnostnem področju še vedno 
neustrezno opredeljene in nejasne, zaradi 
česar je resno ogrožena varnost podatkov;

8. je zaskrbljen zaradi nezadostne varnosti 
sistema; prav tako ugotavlja, da so naloge 
na varnostnem področju še vedno 
neustrezno opredeljene in nejasne, zaradi 
česar je resno ogrožena varnost podatkov; 
poudarja, da morajo biti podatki v celoti 
skladni z merili Odbora za razvojno 
pomoč;

Or. en


