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IR-RELAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI TAS-SAJD

L-Unjoni Ewropea (UE) għandha rwol ewlieni f'termini ta' kooperazzjoni
internazzjonali tas-sajd. Permezz tad-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni tas-
Sajd (PKS) tagħha, l-Unjoni qed tfittex li tissalvagwardja li l-qafas legali tagħha ma
jestendix biss għall-bastimenti tal-UE li joperaw f'ibħra internazzjonali. Abbażi tal-
objettivi tal-PKS u l-prinċipji dwar il-governanza tajba, l-UE qed tinvolvi ruħha f'diversi
ftehimiet multilaterali, f'organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs), u
f'aktar minn 30 ftehim bilaterali tas-sajd.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

Mill-Artikolu 38 sal-Artikolu 43 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE). Il-ftehimiet internazzjonali dwar is-sajd għandhom jiġu ratifikati mill-Kunsill
wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew (l-Artikolu 218(6)(a) tat-
TFUE).

KUNTEST

Il-ftehimiet bilaterali u multilaterali dwar is-sajd saru meħtieġa wara li, f'nofs is-
sebgħinijiet, ġew stabbiliti żoni ekonomiċi esklussivi (ŻEE). Suċċessivament, in-
Nazzjonijiet Uniti adottaw il-Konvenzjoni dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS) fl-1982, li
daħlet fis-seħħ fl-1994. Din tista' titqies bħala l-kostituzzjoni għall-oċeani, li tirrikonoxxi
d-drittijiet tal-istati kostali li jikkontrollaw il-qabdiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-madwar.
Għalkemm iż-ŻEE jkopru 35% biss tal-medda totali tal-ibħra, fihom 90% tal-istokkijiet
tal-ħut tad-dinja. L-UNCLOS ma tirregolax biss iż-ŻEE, iżda wkoll l-ibħra miftuħa.
Tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-istati fil-konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi tal-
baħar ħajjin fl-ibħra miftuħa permezz tal-istabbiliment ta' organizzazzjonijiet reġjonali
tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs). B'riżultat ta' dan, il-pajjiżi li kellhom flotot tas-sajd f'ilmijiet
imbiegħda kellhom jikkonkludu ftehimiet internazzjonali u/jew arranġamenti oħra biex
ikollhom aċċess għar-riżorsi tas-sajd fiż-ŻEE ta' pajjiżi terzi jew fl-ibħra miftuħa
koperti minn RFMO. Madankollu, kien biss fl-2013 li l-PKS inkorporat id-dimensjoni
esterna tas-sajd bħala wieħed mill-pilastri tal-politika tas-sajd tal-UE permezz tal-
adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd. Ir-riforma tal-PKS tal-2013
kienet rivoluzzjonarja, li tat prijorità lill-prinċipji ta' sajd sostenibbli u responsabbli fuq
l-objettivi preċedenti li tinżamm il-preżenza tal-flotot tal-Unjoni fl-ilmijiet esterni u li tiġi
ggarantita l-provvista tas-suq. L-UE saret attur ewlieni fil-governanza internazzjonali
tas-sajd, peress li hija l-akbar suq għal frott tal-baħar, li tkopri nofs il-konsum tagħha
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permezz ta' importazzjonijiet u aktar minn wieħed minn kull ħamsa tal-konsum tagħha
permezz ta' qabdiet minn flotot tas-sajd tal-UE barra mit-territorji tal-Unjoni, kif ukoll
bħala qawwa tas-sajd importanti.

L-OBJETTIVI

Id-dimensjoni esterna tal-PKS tistabbilixxi qafas legali għall-attività tal-bastimenti tas-
sajd Ewropej lil hinn mill-ilmijiet tal-UE. L-objettivi tad-dimensjoni esterna tal-PKS, u
għalhekk tar-relazzjonijiet internazzjonali tas-sajd, huma li:
— tappoġġja u tikkontribwixxi b'mod attiv fl-iżvilupp tat-tagħrif u l-parir xjentifiku;

— ittejjeb il-koerenza politika tal-inizjattivi tal-Unjoni, b'mod partikolari għall-attivitajiet
ambjentali, kummerċjali u tal-iżvilupp u ssaħħaħ il-konsistenza tal-azzjonijiet
meħuda fil-kuntest tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-kooperazzjoni xjentifika,
teknika u ekonomika;

— tikkontribwixxi għal attivitajiet ta' sajd sostenibbli li huma ekonomikament vijabbli
u jippromwovu l-impjiegi fl-Unjoni;

— tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni huma bbażati fuq
l-istess prinċipji u standards bħal dawk applikabbli taħt il-liġi tal-Unjoni fil-qasam
tal-PKS, filwaqt li tippromwovi kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni għal operaturi
tal-Unjoni fil-konfront ta' operaturi oħra ta' pajjiżi terzi;

— tippromwovi u tappoġġja, fl-oqsma internazzjonali kollha, l-azzjoni meħtieġa biex
jinqered għalkollox is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU);

— tippromwovi l-istabbiliment u t-tisħiħ tal-kumitati ta' konformità tal-RFMOs, tal-
analiżi perjodiċi indipendenti tal-prestazzjoni u tal-azzjonijiet xierqa ta' rimedju,
inklużi pieni effettivi u dissważivi, li jeħtieġ jiġu applikati b'mod trasparenti u
nondiskriminatorju.

IL-KISBIET

A. Ftehimiet bilaterali dwar is-sajd
1. Il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli
Il-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli (SFPAs) huma ftehimiet internazzjonali,
li l-UE tikkonkludi ma' għadd ta' pajjiżi li mhumiex fl-UE biex tikseb aċċess għaż-żona
ekonomika esklussiva (ŻEE) tal-pajjiż biex, b'mod sostenibbli, taqbad l-istokkijiet żejda
tal-qabda permessa f'ambjent legalment regolat. Id-determinazzjoni ta' tali stokkijiet
żejda trid tkun ibbażata fuq l-aqwa parir xjentifiku disponibbli, skambju ta' informazzjoni
u trasparenza rilevanti, sabiex jiġi żgurat l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi
tal-baħar (3.3.2). Il-ftehimiet għandhom ikunu ta' benefiċċju reċiproku għall-UE u
għall-pajjiż terz ikkonċernat. Għalhekk, fi skambju tad-drittijiet tas-sajd, l-UE tipprovdi
kontribuzzjonijiet finanzjarji għas-sħab tagħha tal-SFPA, li jinkludu pagamenti għad-
drittijiet ta' aċċess u l-appoġġ settorjali. Il-kumpens finanzjarju ta' dawn il-ftehimiet
għandu jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' qafas ta' governanza ta' livell għoli f'dawn il-
pajjiżi li mhumiex fl-UE. L-għan huwa li jiġu żgurati, b'mod partikolari, miżuri effiċjenti
ta' ġbir tad-data, monitoraġġ, kontroll u sorveljanza. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, l-
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assistenza tal-Unjoni għandha l-għan li tiżviluppa u tappoġġja lill-istituzzjonijiet xjentifiċi
u ta' riċerka tal-pajjiżi sħab, tikkontribwixxi għal inizjattivi ta' bini ta' kapaċità għall-
monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza, u l-iżvilupp ta' politiki tas-sajd aktar sostenibbli
min-naħa tal-Istati rispettivi.
L-SFPAs kollha jikkonsistu fi ftehim tas-sajd, li jistabbilixxi l-qafas legali, u protokoll,
li jiddefenixxi l-kundizzjonijiet tal-ftehim. Dan l-aħħar, ġiet inkluża klawżola rigward
ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem fil-protokolli kollha bħala
element essenzjali ta' tali ftehimiet. Hemm żewġ tipi ta' SFPAs: "ftehimiet tat-tonn", li
jippermettu s-sajd għal stokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna, bħat-tonn u l-ispeċi assoċjati, u
"ftehimiet imħallta", li jagħtu aċċess għal firxa wiesgħa ta' stokkijiet tal-ħut. Attwalment
hemm tnax-il SFPAs fis-seħħ: it-tmien "ftehimiet dwar it-tonn" mal-Cabo Verde, mal-
Kosta tal-Avorju, mal-Gambja, mal-Liberja, ma' São Tomé u Príncipe, mal-Gżejjer
Cook, ma' Mauritius u mas-Senegal, u l-erba' "ftehimiet mħallta" ma' Greenland, il-
Guinea-Bissau, il-Marokk u l-Mauritania. Seba' SFPAs oħra huma l-hekk imsejħa
"ftehimiet inattivi": il-ftehimiet dwar it-tonn mal-Guinea Ekwatorjali, mal-Gabon, ma'
Kiribati, ma' Madagascar, mal-Mikroneżja, mal-Mozambique, mas-Senegal u mas-
Seychelles, li jirreferu għall-pajjiżi li adottaw SFPA, iżda mingħajr m'hemm protokoll
fis-seħħ. Bħala riżultat, il-bastimenti tal-UE m'humiex awtorizzati jistadu fl-ilmijiet
ġurisdizzjonali ta' tali pajjiżi.
2. Il-ftehimiet reċiproċi
Il-ftehimiet reċiproċi huma magħrufa wkoll bħala "ftehimiet tat-Tramuntana". Dawn
huma marbuta mal-Baħar tat-Tramuntana u l-Grigal tal-Atlantiku u jinvolvu skambju
ta' opportunitajiet tas-sajd bejn il-flotot tal-UE u tliet pajjiżi terzi (in-Norveġja, l-
Iżlanda u l-Gżejjer Faeroe), li jirriżultaw f'ġestjoni konġunta ta' ħafna mill-istokkijiet
kondiviżi. Ir-referenza li tintuża biex jiġi garantit skambju ugwali hija "l-ekwivalenti tal-
merluzz" (tunnellata merluzz tirrappreżenta ċertu għadd ta' tunnellati ta' speċi oħra bi
skambju). Il-ftehimiet jirrigwardaw prinċipalment speċi "industrijali" (li jintużaw għall-
produzzjoni tat-tħin tal-ħut), li jirrappreżentaw aktar minn 70% tal-qabdiet; l-ispeċi
ewlenija f'termini ta' valur hija l-merluzz. Id-Danimarka, bi 82% tal-qabda totali, hija l-
akbar produttur. Il-ftehim man-Norveġja jirrappreżenta aktar minn 70% tal-kwoti allokati
lill-UE. Il-ftehim mal-Iżlanda bħalissa huwa "ftehim inattiv".
Fit-8 ta' Jannar 2021, l-UE u Greenland ikkonkludew negozjati għal SFPA u protokoll
li se jsaħħaħ il-kooperazzjoni tagħhom fis-settur tas-sajd. Dan huwa l-uniku SFPA
imħallat fit-Tramuntana tal-Atlantiku, u t-tielet l-aktar ftehim importanti għall-UE f'termini
finanzjarji.
3. Il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Renju Unit
Ir-Renju Unit u l-UE qablu dwar Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni (TCA),
applikabbli mill-1 ta' Jannar 2021. Il-kooperazzjoni taħt it-TCA tinkludi wkoll is-sajd
(Intestatura TCA Ħamsa: Sajd). Iż-żewġ Partijiet jeżerċitaw id-drittijiet tal-istat kostali
għall-finijiet ta' esplorazzjoni, sfruttament, konservazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi ħajjin
tal-baħar fl-ilmijiet tagħhom. Bħala parti mit-TCA, u matul perjodu ta' tranżizzjoni
sat-30 ta' Ġunju 2026, kull waħda mill-Partijiet qablet li tagħti aċċess sħiħ għall-ilmijiet
tagħha lil bastimenti tal-Parti l-oħra biex jistadu għal ħut speċifikat tat-TCA u speċi mhux
tal-kwota fiż-ŻEE rispettivi tagħhom (12-200 mil nawtiku).
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4. L-allokazzjonijiet baġitarji
Il-baġit allokat għal ftehimiet tas-sajd żdied minn EUR 5 miljun fl-1981 għal kważi
EUR 300 miljun fl-1997 (kważi 30% tar-riżorsi allokati lis-settur tas-sajd). Fl-2020,
ġew assenjati EUR 142.6 miljun għal SFPAs, li jirrappreżentaw 12% tal-baġit tal-
PKS. Attwalment, l-aktar ftehim importanti f'dak li jirrigwarda l-kumpens finanzjarju u d-
drittijiet ta' aċċess huwa dak mal-Mauritania, b'allokazzjoni baġitarja tal-UE li tammonta
għal EUR 61.63 miljun, li jagħti aċċess lil madwar 98 bastiment tal-UE.
B. L-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd
L-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) huma organizzazzjonijiet
internazzjonali magħmula minn pajjiżi li għandhom interessi tas-sajd f'żoni ta' baħar
miftuħ. L-UE hija attur attiv f'ħafna RFMOs, fejn tippromwovi miżuri ta' konservazzjoni
u ta' ġestjoni, u tipprovdi appoġġ finanzjarju għar-riċerka u miżuri oħra ta' appoġġ.
L-għan ta' dawn il-ftehimiet huwa li jsaħħaħ il-kooperazzjoni reġjonali bil-għan li jiġu
ggarantiti l-konservazzjoni u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tal-ħut fl-ibħra miftuħa
u tal-istokkijiet transżonali. B'mod importanti, il-ftehimiet għandhom l-għan ukoll li jkunu
ta' deterrent għas-sajd IUU (3.3.3). Hemm diversi forom ta' RFMOs; uħud minnhom
ġew imwaqqfa taħt l-awspiċju tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Biedja (FAO) tan-NU u
oħrajn ġew imwaqqfa b'mod indipendenti; uħud minnhom jieħdu ħsieb il-ġestjoni tar-
riżorsi bijoloġiċi f'żona speċifika, filwaqt li oħrajn jiffukaw fuq stokk partikolari jew grupp
ta' stokkijiet. Uħud japplikaw biss għall-ibħra miftuħa, jew għaż-ŻEE, jew inkella għat-
tnejn li huma. Meta l-Kummissjoni tidħol f'negozjati mal-RFMOs, l-azzjonijiet tagħha
jkollhom żewġ għanijiet: li tfittex li tissieħeb fl-organizzazzjoni bħala parti kontraenti jew
inkella bħala osservatur; u li tistabbilixxi regolamenti biex tittrasferixxi fil-liġi tal-UE l-
miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni adottati mill-organizzazzjonijiet.
L-RFMOs huma wkoll attivi fl-istabbiliment ta' miżuri għall-kontroll u l-monitoraġġ tal-
attivitajiet tas-sajd, bħalma huma l-adozzjoni ta' skemi ta' spezzjoni konġunta fil-
Kummissjoni tas-Sajd tal-Atlantiku tal-Grigal (NEAFC), l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-
Atlantiku tal-Majjistral (NAFO) u l-Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin
tal-Baħar Antartiku (CCAMLR), li hi organizzazzjoni ta' konservazzjoni. Bħalissa l-
UE taqdi rwol attiv f'sitt RFMOs tat-tonn u fi 11-il RFMO li mhumiex tat-tonn. Tieħu
sehem ukoll f'żewġ RFMOs, li huma biss korpi konsultattivi u li m'għandhom l-ebda
kompetenza fil-ġestjoni tas-sajd – id-WECAFC (Kummissjoni tas-Sajd għall-Atlantiku
Ċentrali tal-Punent) u s-CECAF (Kumitat tas-Sajd għal-Lvant Ċentrali tal-Atlantiku).
C. Il-governanza internazzjonali tas-sajd
Il-konvenzjonijiet internazzjonali jintużaw biex jinħoloq ordinament ġuridiku għall-ibħra
u l-oċeani u jiġu promossi l-użu paċifiku tagħhom, l-użu ekwitabbli u effikaċi tar-riżorsi
tagħhom, il-konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tagħhom, u l-protezzjoni u l-preservazzjoni
tal-ambjent tal-baħar.
L-UE u l-Istati Membri tagħha huma parti għall-UNCLOS, u kkollaboraw ukoll fl-iżvilupp
ta' strumenti oħra biex ikomplu jimplementaw is-sajd sostenibbli. Pass importanti lejn
governanza internazzjonali konġunta fil-qasam tas-sajd kien il-Ftehim tan-NU dwar l-
Istokkijiet tal-Ħut (UNFSA). Dan ġie stabbilit taħt l-UNCLOS fl-1995 u daħal fis-seħħ
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fl-2001. L-UNFSA għandu l-għan li jiżgura l-konservazzjoni fit-tul u l-użu sostenibbli ta'
stokkijiet ta' ħut transżonali u stokkijiet ta' ħut li jpassi ħafna.
L-UE hija wkoll sieħeb kooperattiv għall-FAO. Taħt l-awspiċi tal-FAO, il-Ftehim dwar
il-konformità mal-miżuri ta' konservazzjoni u ta' ġestjoni tal-1993, kif ukoll il-Kodiċi ta'
Kondotta għal Sajd Responsabbli fl-1995, ġew adottati. Fi snin aktar reċenti, il-FAO
kienet qed tistabbilixxi pjanijiet ta' azzjoni internazzjonali bil-ħsieb li tindirizza defiċjenzi
importanti tal-konservazzjoni internazzjonali tal-oċeani, b'mod partikolari l-ġlieda kontra
s-sajd IUU, il-pjan ta' azzjoni li jindirizza l-qbid inċidentali tal-għasafar tal-baħar fis-sajd
bil-konz, u l-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-klieb il-baħar.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

L-approvazzjoni tal-Parlament hija meħtieġa għall-adozzjoni tal-ftehimiet
internazzjonali dwar is-sajd. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-Parlament ikun informat
minnufih u bis-sħiħ dwar kwalunkwe deċiżjoni rigward l-applikazzjoni proviżorja tal-
ftehimiet jew inkella s-sospensjoni tagħhom. Il-Parlament saħaq kemm-il darba fuq
l-importanza tal-ftehimiet internazzjonali tas-sajd għall-provvista tal-ħut fl-UE, għar-
reġjuni tal-UE li l-aktar jiddependu mis-sajd kif ukoll għall-impjiegi fis-settur. Indirizza
wkoll il-kwistjoni ta' jekk dawn l-arranġamenti humiex konsistenti ma' politiki esterni
oħra tal-UE (l-ambjent u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp). Iddikjara l-appoġġ tiegħu għat-
tneħħija totali tal-bastimenti li jtajru bnadar ta' konvenjenza u kkundanna l-użu dejjem
jikber ta' ftehimiet privati barra mill-kontroll tal-awtoritajiet tal-UE.
Fit-12 ta' April 2016, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar regoli komuni fid-dawl tal-
applikazzjoni tad-dimensjoni esterna tal-PKS, inklużi l-ftehimiet dwar is-sajd[1]. Fiha
enfasizza l-importanza li tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-politiki tas-sajd, tal-ambjent
u tal-kummerċ u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp u li l-SFPAs għandhom jiżguraw it-
traċċabbiltà sħiħa tal-prodotti tas-sajd tal-baħar.
Fis-16 ta' Marzu 2017, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar politika integrata tal-Unjoni
Ewropea għall-Artiku[2], li tappoġġja l-iżvilupp ta' network taż-żoni ta' konservazzjoni
tal-Artiku u l-protezzjoni taż-żona tal-ilmijiet internazzjonali ta' madwar il-Pol tat-
Tramuntana lil hinn miż-ŻEE tal-istati kostali.
Fit-12 ta' Frar 2019, il-Parlament adotta riżoluzzjoni li tagħti l-kunsens tiegħu għad-
deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim għall-
Prevenzjoni tas-Sajd mhux Regolat fl-Ibħra Miftuħa fl-Oċean Artiku Ċentrali[3].
Fil-25 ta' Marzu 2019, il-Parlament u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE) 2019/498
li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2403 fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd
għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet
tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni[4]. Dan ir-Regolament kien
parti mill-miżuri ta' kontinġenza adottati matul in-negozjati bejn l-UE u r-Renju Unit.
Abbażi ta' dan ir-Regolament, l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd inħarġu sa tmiem l-2019.
Fl-24 ta' Ottubru 2019, il-Parlament u l-Kunsill adottaw ir-Regolament (UE) 2019/1797

[1] ĠU C 58, 15.2.2018, p. 93.
[2]ĠU C 263, 25.7.2018, p. 136.
[3]ĠU C 449, 23.12.2020, p. 196.
[4]ĠU L 85 I, 27.3.2019, p. 25.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.058.01.0093.01.MLT&toc=OJ:C:2018:058:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0136.01.MLT&toc=OJ:C:2018:263:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52019AP0066&qid=1613325046177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1589447630257&uri=CELEX:32019R0498
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li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2403 fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd
għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-
bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni[5]. Permezz tal-adozzjoni ta'
dan ir-Regolament, il-perjodu ta' applikazzjoni tal-miżuri kollha li jikkonċernaw l-
operazzjonijiet tas-sajd ġie estiż sal-31 ta' Diċembru 2020.
Fis-26 ta' Marzu 2019, il-Parlament adotta riżoluzzjoni leġiżlattiva dwar il-proposta għal
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd
fiż-żona tal-Ftehim tal-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran[6].
Fit-12 ta' Frar 2020, il-Parlament adotta r-riżoluzzjoni dwar il-mandat propost għan-
negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq fi
Strasburgu[7]. Hija tindirizza kwistjonijiet relatati mas-sajd, filwaqt li tenfasizza n-natura
inseparabbli tal-kwistjoni tal-aċċess liberu għall-ibħra u l-portijiet minn dak tal-kummerċ
ħieles u l-aċċess għas-suq tal-UE għall-prodotti tas-sajd tar-Renju Unit.

Kristiina Milt
03/2022

[5]ĠU L 279 I, 31.10.2019, p. 7.
[6]ĠU C 108, 26.3.2021, p. 238.
[7]Testi adottati, P9_TA(2020)0033.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52019AP0234&qid=1617261638526
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_MT.html
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