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Subiect: Aviz referitor la orientările generale pentru elaborarea bugetului pe 2022, 
secțiunea III – Comisia (2020/2265(BUI))

Domnule Președinte,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne a fost solicitată să transmită un aviz comisiei dumneavoastră.

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în orientările sale generale 
pentru elaborarea bugetului pe 2022, secțiunea III – Comisia.

Cu deosebită considerație,

(semnat) Juan Fernando López Aguilar
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SUGESTII

referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2022, secțiunea III – 
Comisia

(2020/2265(BUI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20121,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 
decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-
20272și declarațiile comune asupra cărora au convenit Parlamentul European, Consiliul 
și Comisia în acest context3, precum și declarațiile unilaterale aferente4,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o 
foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii5,

– având în vedere Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 
2014/335/UE, Euratom6, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de 
instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea 
în urma crizei provocate de COVID-197,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate 

1 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 433I, 22.12.2020, p. 11.
3 JO C 444I, 22.12.2020.
4 Texte adoptate, P9_TA(2020)0357, Anexa II.
5 JO L 433I, 22.12.2020, p. 28.
6 JO L 424, 15.12.2020, p. 1.
7 JO L 433I , 22.12.2020, p. 23.
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pentru protecția bugetului Uniunii8,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 20219 
și declarațiile comune asupra cărora au convenit Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia, anexate la acesta,

– având în vedere concluziile Consiliului din ... privind orientările bugetare pentru 2022 
(00000/2021),

– având în vedere articolul 93 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2021),

Revenirea la normalitate: bugetul 2022 pentru redresarea după criza provocată de 
pandemia de COVID-19 

1. consideră că, date fiind perspectivele economice deosebit de nesigure, care, potrivit 
estimărilor, nu vor reveni în 2022 la nivelul anterior pandemiei, precum și nevoia 
imperioasă de redresare rapidă în urma daunelor economice și sociale aduse de 
pandemia de COVID-19, bugetul Uniunii pentru 2022 ar trebui să joace un rol și mai 
important, pentru a asigura un impact pozitiv și palpabil asupra vieții cetățenilor și a 
contribui la susținerea economiei europene, încurajând investițiile și sprijinind crearea 
de locuri de muncă, asigurând totodată șanse egale pentru toți cetățenii în întreaga 
Uniune, precum și pentru a facilita reducerea disparităților economice, sociale, 
teritoriale și între generații;

2. intenționează, așadar, să stabilească un buget orientat spre viitor, care va fi esențial în 
procesul de redresare și va permite Uniunii să stimuleze investițiile și să combată 
șomajul, să promoveze tranziția digitală și tranziția verde, să îmbunătățească 
perspectivele de trai ale tinerei generații, acordând atenție mai ales tinerilor în situații 
vulnerabile, și să găsească soluții la provocările demografice, precum și să asigure un 
mediu sigur și prosper pentru cetățenii UE; consideră că aceste priorități sunt 
fundamentale pentru a susține redresarea și a pune bazele unei Uniuni mai reziliente; 

2a. constată că, pe lângă numeroasele avantaje pe care planul de redresare le va aduce 
statelor membre și cetățenilor UE, există întotdeauna riscul ca infractorii să deturneze 
fondurile menite să salveze locurile de muncă și să sprijine economia legală în Europa; 
consideră că lupta împotriva fraudei vizând bugetul UE, a corupției, a spălării de bani, 
a finanțării activităților infracționale ar trebui intensificată în 2022;

O economie dinamică pentru stimularea investițiilor și combaterea șomajului

3. reamintește că IMM-urile rămân coloana vertebrală a economiei europene și continuă să 
joace un rol fundamental în crearea de locuri de muncă și în generarea de creștere 
economică; subliniază cât este de important ca Programul privind piața unică să fie 
finanțat corespunzător, pentru a stimula competitivitatea întreprinderilor mici prin 
dezvoltarea competențelor digitale și antreprenoriale; evidențiază, de asemenea, 

8 JO L 433I , 22.12.2020, p. 1.
9 JO L xx, ....
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potențialul programului InvestEU de a mobiliza investiții sustenabile, inovatoare și 
sociale, dar și de a oferi sprijin sub formă de capital întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri) afectate de criză;

4. accentuează că este, în continuare, necesar să se investească în cercetare și inovare, în 
special pentru ca UE să fie o forță motrice în tranziția verde și în cea digitală; reliefează, 
în acest sens, meritele deosebite ale programului Orizont Europa și consideră că este 
esențial să se ofere IMM-urilor un sprijin adecvat în cercetare și inovare, astfel încât să 
poată participa activ la găsirea unui răspuns la aceste provocări foarte mari;

5. sprijină hotărât politica regională, aceasta fiind principalul instrument de investiții al 
bugetului UE, care face posibilă coeziunea economică, socială și teritorială, și una 
dintre pietrele de temelie ale redresării; își pune în evidență rolul în atingerea 
obiectivelor strategice ale UE, cum ar fi ocuparea forței de muncă, economia verde și 
inovarea, precum și rolul de forță motrice a unei Uniuni mai favorabile incluziunii și 
mai sustenabile;

6. reafirmă importanța și potențialul programului „UE pentru sănătate”, care a devenit, în 
noul cadru financiar multianual (CFM), cel mai amplu program în domeniul sănătății 
finanțat vreodată din bugetul UE; se așteaptă să fie întărite sinergiile dintre toate 
programele UE care realizează investiții suplimentare în sectorul sănătății, cum ar fi 
FSE+, FEDR, Orizont Europa și Europa digitală; 

Răspunsul la provocarea reprezentată de tranziția digitală și tranziția verde 

7. evidențiază nevoia urgentă, accentuată de criza provocată de pandemia de COVID-19, 
de a elimina decalajul digital și de a accelera transformarea digitală a Europei; 
subliniază cât sunt de importante sinergiile dintre programele UE pentru a crea condiții 
favorabile accelerării introducerii pe piață a tehnologiilor și inovațiilor revoluționare; 
consideră că programul Europa digitală este esențial pentru a face Europa mai 
competitivă în economia digitală globală și pentru a atinge suveranitatea tehnologică; se 
așteaptă ca acest program să stimuleze investițiile în calculul de înaltă performanță, în 
inteligența artificială și în securitatea cibernetică din UE, precum și promovarea 
competențelor digitale avansate în întreaga economie și societate; subliniază, în acest 
sens, că orice algoritmi sau aplicații dezvoltate sau implementate trebuie să respecte 
drepturile fundamentale, astfel cum sunt exprimate în Carta drepturilor fundamentale, 
inclusiv dreptul la viață privată și la nediscriminare;

8. reliefează că bugetul UE are un rol important în succesul Pactului verde european și a 
tranziției echitabile către o economie mai sustenabilă și mai rezilientă; subliniază 
îndeosebi că trebuie să se asigure faptul că noua strategie de creștere dispune de resurse 
adecvate, pentru a permite Uniunii să își îndeplinească angajamentele, asigurându-se 
totodată că nimeni nu este lăsat în urmă, și intenționează să monitorizeze îndeaproape 
punerea în aplicare a acestei strategii în bugetul pe 2022; evidențiază, în acest context, 
că o infrastructură modernă și rezilientă în UE este o componentă de bază a restabilirii 
competitivității și a construirii autonomiei strategice a UE; prin urmare, recunoaște 
valoarea adăugată a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) și a 
programelor spațiale ale UE; 

Asigurarea unor perspective mai bune pentru tânăra generație și încercarea de a găsi 
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soluții la provocările demografice

9. accentuează că tinerii, în special tinerii aflați în situații vulnerabile, sunt din nou foarte 
afectați de consecințele crizei provocate de pandemia de COVID-19, așa cum s-a 
întâmplat după criza financiară din 2008; subliniază deci că ar trebui analizate în 
întregime toate posibilitățile de finanțare, pentru a asigura incluziunea pe piața muncii 
și perspectivele de trai ale tinerilor;

10. insistă asupra ideii că, fără generația tânără, Uniunea nu va putea găsi o cale sustenabilă 
spre redresare; reliefează, în acest sens, că este extrem de important să se majoreze 
resursele financiare destinate programelor Uniunii care au un succes indiscutabil în 
înmulțirea oportunităților educaționale, de formare și de angajare în întreaga Uniune, 
cum ar fi Erasmus +; pune în evidență potențialul acestui program în ceea ce privește 
promovarea într-un mod incluziv a excelenței, a inovării și a antreprenoriatului;

11. evidențiază că trebuie găsite soluții sustenabile și pe termen lung pentru a combate cu 
succes provocările demografice structurale, precum și pentru a frâna migrația creierelor 
din zonele rurale, îndepărtate și mai puțin dezvoltate ale UE; subliniază că este nevoie 
de resurse financiare pentru a revitaliza zonele afectate de declinul populației și pentru a 
ajuta în mod corespunzător populația vârstnică din Europa să aibă acces la asistență 
medicală, la mobilitate și la serviciile publice; accentuează că trebuie create structuri 
adecvate pentru a studia tendințele și a propune măsuri cu ajutorul cărora să se găsească 
soluții potrivite la schimbările demografice; 

Gestionarea frontierelor externe și a fluxurilor migratorii, asigurarea protecției 
internaționale și asigurarea unui mediu sigur și prosper pentru toți

12. consideră că drepturile fundamentale ale persoanelor, prosperitatea și creșterea 
economică, securitatea internă, gestionarea frontierelor externe ale UE, buna 
funcționare a spațiului Schengen și libera circulație pe teritoriul UE sunt elemente 
legate indisolubil; subliniază că gestionarea eficace a frontierelor externe trebuie să 
respecte dreptul Uniunii și dreptul internațional, respectând, în special, dreptul la azil 
și principiul nereturnării; reamintește necesitatea urgentă de a institui mecanisme 
independente de monitorizare pentru a preveni încălcarea drepturilor fundamentale la 
frontierele externe; ia act de rolul important al Agenției Europene pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) și de mandatul acesteia, recent consolidat; ia 
act, de asemenea, de investigațiile lansate de OLAF și de Ombudsmanul European cu 
privire la Frontex, precum și de decizia Parlamentului de a înființa un grup de lucru în 
cadrul Comisiei LIBE care să monitorizeze și să investigheze gestionarea și 
funcționarea Frontex; subliniază că majorările alocărilor bugetare pentru Frontex 
trebuie să fie însoțite de o creștere corespunzătoare a responsabilității și a 
transparenței și sunt condiționate de angajamentul Agenției față de dreptul Uniunii; 
subliniază că alocarea bugetară pentru Frontex pentru 2022 trebuie să reflecte aceste 
considerații; subliniază necesitatea continuării integrării spațiului Schengen, pe baza 
unor criterii obiective și necesitatea restabilirii libertății de circulație și a eliminării 
controalelor la frontierele interne; subliniază importanța unor investiții solide ale UE în 
domeniul securității interne, cu scopul de a asigura și a îmbunătăți coerența și 
respectarea drepturilor fundamentale în asigurarea respectării legii și răspunsul judiciar 
al UE la amenințările reprezentate de infracțiunile transfrontaliere, și de a promova 
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schimbul de informații;

12a constată că, în cadrul financiar multianual 2021-2027, sunt prevăzute sume mai mari 
decât în anii precedenți pentru punerea în aplicare a politicilor în materie de azil și 
integrare în domeniul migrației; solicită programe naționale și ale Uniunii eficace, 
care vor consolida sistemul european comun de azil, vor promova migrația legală și 
integrarea, inclusiv prin căi sigure și legale, vor combate traficul de persoane și vor 
încuraja returnarea demnă a persoanelor și returnările voluntare; solicită statelor 
membre și Comisiei să aloce o finanțare solidă pentru a garanta primirea și 
înregistrarea adecvată a refugiaților, a migranților și a solicitanților de azil, 
prelucrarea rapidă a cererilor de azil și integrarea eficientă a migranților, a 
solicitanților de azil și a refugiaților; constată că trecerile frontierei la granițele 
externe ale UE au scăzut cu 13 % față de 2020, printre alți factori ca urmare a 
pandemiei, în timp ce numărul cazurilor pendinte de cereri de azil, 876 200 în 
noiembrie 2020, rămâne foarte ridicat, necesitând astfel eforturi mai mari pentru a 
reduce numărul cererilor de azil pendinte; subliniază tendințele în schimbare pe rutele 
de migrație, în special pe ruta atlantică, cu o creștere cu 889 % a numărului de sosiri în 
insulele Canare în 2020; solicită acțiuni mai viguroase pentru a sprijini statele membre 
în care se înregistrează o concentrare mai mare a migranților și a solicitanților de azil, 
cum ar fi Grecia, Italia, Malta, Spania sau Cipru, și îndeamnă Comisia să aloce mai 
multe resurse pentru a asigura solidaritatea și o împărțire echitabilă a 
responsabilităților între statele membre; este profund îngrijorat de faptul că, din cauza 
lipsei unor capacități funcționale de căutare și salvare, continuă să se piardă vieți 
omenești în Marea Mediterană; consideră că operațiunile de căutare și salvare 
reprezintă o responsabilitate a statului, care nu poate fi lăsată doar în seama actorilor 
nestatali; invită Comisia să creeze de urgență un fond prin care să sprijine înființarea 
unei misiuni a UE de căutare și salvare pentru Marea Mediterană; solicită alocarea 
mai multor resurse pentru căutare și salvare în scopul evitării pierderilor tragice de 
vieți omenești pe mare; subliniază încă o dată necesitatea unei defalcări detaliate a 
alocărilor bugetare, prin asigurarea unor linii bugetare pentru fiecare obiectiv specific 
în domeniul migrației și azilului;

13. subliniază necesitatea unei finanțări adecvate, a personalului și a formării personalului 
pentru toate agențiile și organismele care își desfășoară activitatea în domeniul 
drepturilor fundamentale, azilului, securității, justiției și gestionării integrate a 
frontierelor, pentru ca acestea să își poată îndeplini responsabilitățile sporite, asigurând, 
în același timp, protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor, în special în cadrul 
operațiunilor lor; 

14. consideră că UE trebuie să își intensifice eforturile de combatere a amenințărilor la 
adresa securității, cum ar fi terorismul, radicalizarea, extremismul violent, introducerea 
ilegală de migranți, traficul de droguri sau criminalitatea informatică și amenințările 
hibride în Europa; consideră că alocările de fonduri ar trebui să reflecte natura 
schimbătoare a amenințărilor, cum ar fi creșterea extremismului de dreapta, și 
abordarea cauzelor profunde, precum și o mai bună coordonare a acestor programe la 
nivelul UE; salută Strategia pentru uniunea securității, prezentată de Comisie la 24 
iulie 2020, și solicită o finanțare adecvată a planurilor sale de acțiune; ia act de faptul 
că pandemia a dus la noi provocări în materie penală; 
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14a. subliniază importanța punerii în aplicare corespunzătoare și a gestionării operaționale 
a sistemelor informatice la scară largă ale UE în spațiul de libertate, securitate și 
justiție (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, EURODAC, VIS, SIS);

15. subliniază că UE are responsabilitatea de a se asigura că are resurse suficiente pentru a 
combate consecințele geopolitice ale crizei și a garanta un context global sigur și stabil;

Promovarea democrației, a statului de drept și a libertăților fundamentale

15a. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea semnificativă a statului de 
drept, a democrației și a drepturilor fundamentale, inclusiv a independenței sistemului 
judiciar, a separării puterilor, a luptei împotriva corupției și a libertății artistice, 
academice și a mass-mediei în unele state membre; solicită, prin urmare, o consolidare 
considerabilă a finanțării dedicate protecției acestor principii fundamentale; salută, în 
acest sens, Planul de acțiune pentru democrație; salută, de asemenea, activitatea 
globală și continuă desfășurată de Agenția pentru Drepturi Fundamentale în ceea ce 
privește legislația și practicile statelor membre în domeniile respective; consideră că 
dispozițiile bugetare ar trebui să reflecte necesitatea de a sprijini participarea societății 
civile la dezbaterile publice și la procesul decizional, în special în cadrul Conferinței 
privind viitorul Europei, și ar trebui, de asemenea, să reflecte necesitatea de a 
monitoriza încălcările drepturilor fundamentale și de a asigura siguranța jurnaliștilor, 
a artiștilor, a profesorilor și a cadrelor universitare;

15b. reamintește că jurnalismul de investigație independent este o componentă esențială a 
unei democrații funcționale, prin faptul că furnizează informații de calitate, bazate pe 
fapte, combate dezinformarea, sensibilizează cetățenii și dezvăluie fapte ilegale sau 
infracțiuni; subliniază că jurnalismul este pus în fața unor mari provocări în toată 
Europa, printre care se numără în special lipsa de resurse financiare, fapt care îi 
amenință caracterul independent sau chiar supraviețuirea; solicită includerea în buget 
a unor programe ambițioase de finanțare în acest domeniu;

15c subliniază că noul program „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” are o importanță 
strategică pentru consolidarea democrației, a egalității și a statului de drept în UE, 
precum și a cetățeniei europene; constată că acesta conține un element nou referitor la 
valorile Uniunii, de acordare a unui sprijin financiar organizațiilor societății civile 
care promovează drepturi la nivel local, regional și transnațional, consolidând și 
promovând totodată valorile Uniunii și respectarea statului de drept și contribuind la 
dialogul democratic, la transparență și la buna guvernare, inclusiv în cazurile în care 
spațiul de manevră al societății civile este redus; subliniază, în plus, importanța 
finanțării pentru o mai bună promovare a egalității de gen, combătându-se violența de 
gen și promovând drepturile femeilor, inclusiv drepturile în materie de sănătate sexuală 
și reproductivă și drepturile LGBTIQ în toate statele membre; reamintește, de 
asemenea, că programul „Justiție” include un obiectiv specific care vizează sprijinirea 
și promovarea formării judiciare, în vederea încurajării unei culturi comune juridice, 
judiciare și a statului de drept; reamintește, de asemenea, că formările judiciare ar 
trebui să contribuie, de asemenea, la creșterea gradului de conștientizare cu privire la 
discriminare și la impactul digitalizării sistemelor de justiție penală asupra drepturilor 
fundamentale; solicită ca sumele alocate acestor programe să fie cheltuite în mod egal 
pe parcursul perioadei CFM și solicită cheltuirea integrală a fondurilor anuale pentru 
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obiectivele specifice evidențiate.

Aspecte specifice și transversale ale bugetului 2022

16. se așteaptă ca, în perioada premergătoare adoptării bugetului 2022, să fie exploatat 
întregul potențial al pachetului CFM și intenționează să monitorizeze îndeaproape 
punerea în aplicare a tuturor elementelor acordului încheiat; reafirmă importanța unui 
mecanism funcțional de condiționalitate privind statul de drept, în deplină conformitate 
cu regulamentul recent adoptat, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, privind un regim 
general de condiționalitate pentru protecția bugetului UE și aplicarea sa rapidă; 
reamintește că 2022 va fi primul an în care se vor aplica ajustările specifice fiecărui 
program, în temeiul articolului 5 din Regulamentul privind CFM în ceea ce privește, 
printre altele, pachetele financiare ale programelor emblematice ale UE care urmează să 
fie finanțate din noul mecanism bazat pe amenzi;

17. evidențiază că, în urma adoptării tardive a CFM 2021-2027, lansarea programelor 
emblematice ale UE, cum ar fi Erasmus +și Orizont Europa, precum și finanțarea 
Pactului verde și a strategiilor de digitalizare au fost amânate considerabil; se așteaptă, 
prin urmare, să se depună toate eforturile pentru a se asigura că toate noile programe ale 
UE sunt pe deplin operaționale în 2022 și insistă asupra necesității de a se asigura că 
niciun program al UE nu permite supravegherea masivă și practicile discriminatorii; 
reamintește, în acest sens, declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a 
Comisiei referitoare la abordarea impactului crizei provocate de COVID-19, publicată 
în concluziile comune privind bugetul pe 2021, în care se acordă o atenție deosebită 
sectoarelor economice celor mai afectate de criză, cum ar fi IMM-urile, turismul și 
sectorul ospitalității, precum și persoanelor celor mai afectate de criză; 

18. se așteaptă, de asemenea, ca în bugetul pe 2022 să fie înscrise credite de plată cu un 
nivel suficient de ridicat, atât pentru noile programe, cât și pentru finalizarea celor 
anterioare, în special în contextul în care se preconizează că nevoile de credite de plată 
în domeniul coeziunii vor fi mai mari, și să se asigure că bugetul Uniunii oferă 
stimulentele economice necesare;

19. reliefează că, în 2022, bugetul UE va fi majorat semnificativ prin Instrumentul de 
redresare al Uniunii Europene (NGEU), datorită angajării unui procent de cel puțin 
60 % din alocarea sa totală în cadrul diferitelor programe până la sfârșitul anului 
respectiv; este îngrijorat însă de demararea cu întârziere a operațiunilor de împrumut și 
de creditare din cadrul acestui instrument, fiindcă noua Decizie privind resursele 
proprii, care prevede autorizarea acestor operațiuni, nu este încă în vigoare; invită, 
așadar, statele membre să accelereze și mai mult procesul de ratificare a noii Decizii 
privind resursele proprii, pentru a nu risca întârzierea efectelor redresării economice; 

20. subliniază că bugetul Uniunii pentru 2022 va reprezenta o punte între prima și a doua 
etapă a foii de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii; evidențiază, în 
acest sens, că este necesar ca punerea în aplicare să se facă fără probleme, astfel încât 
noile resurse proprii să acopere cel puțin cheltuielile aferente rambursării NGEU;

20a. este profund îngrijorat de lipsa de resurse alocate unor agenții și organisme ale UE 
care acționează în domeniul justiției și afacerilor interne (JAI), ceea ce va avea un 
impact asupra capacității acestora de a-și respecta pe deplin mandatul; reamintește 
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sarcinile sporite atribuite acestor agenții și organisme; solicită o finanțare adecvată și 
personal adecvat pentru agențiile și organismele UE din domeniul JAI; subliniază că o 
serie de astfel de agenții și organisme ar putea avea nevoie de mai multă finanțare și de 
personal în categorii adecvate de recrutare în 2022 pentru a-și îndeplini mandatele; 
solicită din nou adoptarea de măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți formarea 
autorităților de aplicare a legii în vederea îndeplinirii eficiente a sarcinilor care le 
revin, precum și formarea privind strategiile de combatere a rasismului și a 
discriminării, precum și de prevenire, identificare și interzicere a creării de profiluri 
rasiale și etnice și a violenței; insistă, cu toate acestea, asupra faptului că gestionarea 
eficace, transparentă și echilibrată din punctul de vedere al genului a agențiilor JAI 
constituie o condiție prealabilă pentru creșterea finanțării, inclusiv, în special, 
respectarea deplină a drepturilor fundamentale și că toate agențiile JAI trebuie să 
respecte dreptul UE și dreptul internațional și să reflecte valorile UE în activitatea lor.

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și Curții de Conturi.


