
 

RR\1092854MT.doc  PE575.289v03-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019 

 

 

Dokument ta' sessjoni 
 

A8-0142/2016 

21.4.2016 

*** 
RAKKOMANDAZZJONI 

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni 

Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni 

Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu 

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) 

Kumitat għas-Sajd 

Rapporteur: Jarosław Wałęsa 

 



 

PE575.289v01-00 2/17 RR\1092854MT.doc 

MT 

 

PR_NLE-AP_Agreement 

 

 

Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta’ konsultazzjoni 

 *** Proċedura ta’ approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.) 

 

 

 

 



 

RR\1092854MT.doc 3/17 PE575.289v01-00 

 MT 

WERREJ 

Paġna 

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW .......... 5 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA ................................................................................................. 6 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP .................................................................. 11 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-BAĠITS ..................................................................... 14 

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI .................... 17 

 

 

 



 

PE575.289v01-00 4/17 RR\1092854MT.doc 

MT 

 



 

RR\1092854MT.doc 5/17 PE575.289v01-00 

 MT 

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni 

Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-

Repubblika tal-Liberja u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu 

(13015/2015 – C8 0402/2015 – 2015/0224(NLE)) 

(Approvazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (13015/2015), 

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni 

Ewropea u r-Repubblika tas-Senegal (13014/2015), 

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 43, 

l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) u l-Artikolu 218(7), tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8–0402/2015), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-

Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjonijiet tal-Kumitat 

għall-Iżvilupp u l-Kumitat għall-Baġits (A8–0142/2016), 

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim u tal-Protokoll tiegħu; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 

tar-Repubblika tal-Liberja. 
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Fis-snin reċenti, l-UE ffirmat għadd ta' ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd u protokolli ma' 

'pajjiżi terzi'. Permezz tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd, l-UE tipprovdi appoġġ finanzjarju 

u tekniku u tirċievi drittijiet ta' sajd b'rabta ma' varjetà wiesgħa ta' stokkijiet tal-ħut fiż-Żona 

Ekonomika Esklussiva (ŻEE) tal-pajjiż sieħeb. Mir-riforma tal-politika komuni tas-sajd 

(PKS) tal-2014, dawn il-ftehimiet bdew jissejħu ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli. 

Dan il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli huwa l-ewwel wieħed li għandu jiġi ffirmat 

bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja, li għandha 570 km ta' kosta tul l-Oċean 

Atlantiku. Iż-ŻEE ta' 246 152 km² tospita riżorsi tal-ħut demersali u pelaġiċi inklużi t-tonn u 

speċijiet simili għat-tonn. 

Il-Liberja u l-UE 

Il-flotot tas-sajd f'ibħra mbiegħda tal-Unjoni Ewropea ilhom jistadu għat-tonnijiet tropikali 

fil-Golf tal-Ginea mis-snin 50. Bħalissa madwar 10 % tal-qabda globali tat-tonn tagħhom fl-

Oċean Atlantiku tikkonsisti prinċipalment f'palamit (70 %), tonna safra (25 %) u tonn obeż 

(5 %).  

L-UE u l-Liberja jikkooperaw permezz ta' ftehimiet multilaterali bħall-Konvenzjoni tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar tal-10 ta' Diċembru 1982 (UNCLOS) jew il-Ftehim 

dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet ta' Ħut Transżonali u Stokkijiet ta' Ħut li 

Jpassi Ħafna tal-1995 u permezz tal-organizzazzjonijiet tas-sajd reġjonali u intergovernattivi 

bħalma hi l-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku 

(ICCAT). Barra minn hekk, il-Politika u Strateġija tal-Ikel u l-Agrikoltura tal-Liberja tal-2008 

tadotta elementi xierqa mill-aħjar prattika internazzjonali pprovduta fil-Kodiċi ta' Kondotta 

volontarju għas-Sajd Responsabbli (CCRF) tal-1995 tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-

Agrikoltura (FAO). 

L-awtoritajiet tal-Liberja qed jikkooperaw bis-sħiħ mal-UE biex jiġġieldu kontra s-sajd 

illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU). Is-snin ta' gwerra ċivili għamluha possibbli 

li jitwettqu  attivitajiet ta' sajd illegali, filwaqt li  bastimenti barranin li jimmiraw lejn l-

istokkijiet tal-ħut fl-ilmijiet tal-Liberja rriżultaw kemm fit-tnaqqis tad-dħul nazzjonali 

potenzjali mis-sajjieda tal-Liberja kif ukoll f'impatti negattivi fuq s-saħħa tal-istokkijiet tal-ħut 

u l-ekosistema tal-baħar. 

Konsegwentement, il-konklużjoni ta' ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli mal-Liberja 

żgur li tgħin lill-UE tilħaq l-objettivi tagħha fir-rigward tal-ġlieda kontra s-sajd IUU u biex 

ixxerred il-politika komuni tas-sajd (PKS) bl-għan tal-ġestjoni sostenibbli tal-attivitajiet tas-

sajd u tal-akkwakultura. 

Sajd fil-Liberja 

Taħt l-awtorità tal-Ministeru tal-Agrikoltura, l-Uffiċċju tas-Sajd Nazzjonali għandu r-

responsabilità globali għall-politika tas-sajd u l-ġestjoni tar-riżorsi tal-ħut fil-Liberja. 
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L-Uffiċċju tas-Sajd Nazzjonali għandu l-għan li jippromwovi sajd ġestit b'mod sostenibbli u 

ekonomikament vijabbli li jiġġenera l-prosperità għall-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Fl-

2010 ġew adottati regolamenti ġodda dwar is-Sajd , segwiti minn politika tas-sajd u l-

akkwakultura u dokument ta' strateġija1 adottati fl-2014: l-għan ewlieni tal-politika tal-Liberja 

dwar is-Sajd huwa li tinkiseb ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd u tal-ekosistemi, b'mod 

partikolari permezz ta': 

 Ir-restawr ta' kapaċitajiet għall-produzzjoni tal-bijomassa tal-ħut f'livelli ta' rendiment 

massimu sostenibbli; 

 Il-promozzjoni ta' kooperazzjoni internazzjonali għall-ġestjoni ta' stokkijiet maqsuma; 

 L-implimentazzjoni effikaċi ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza 

biex jiġi evitat is-sajd IUU. 

Hija għalhekk konformi mal-objettivi tal-politika komuni tas-sajd (PKS). 

Is-settur tas-sajd jikkontribwixxi madwar 12 % tal-prodott domestiku gross (PDG) tal-Liberja 

fir-rigward tal-agrikoltura u 3 % tal-PDG globali. Id-dħul tal-gvern minn ħlasijiet ta' liċenzji, 

tariffi tar-reġistrazzjoni tal-bastiment, miżati ta' spezzjoni, ħlasijiet minn osservaturi, tariffi ta' 

importazzjoni u esportazzjoni u multi ammontaw għal USD 400,000 fl-2011 u żdiedu bil-

qawwa għal kważi USD 6 miljuni sa nofs l-2013, minħabba l-multi miġbura minn 

prosekuzzjonijiet b'suċċess ta' bastimenti barranin li kienu qed jistadu illegalment f'ilmijiet 

tas-sajd2. 

B'aktar minn nofs il-popolazzjoni stmati li jgħixu mal-kosta, li huma dipendenti jew 

parzjalment dipendenti fuq is-sajd għall-għajxien tagħhom, il-ħut jipprovdi madwar 65 % tal-

konsum ta' proteini tal-annimali fil-pajjiż. Minkejja r-riżorsi tal-ħut, il-Liberja għadha 

timporta speċijiet pelaġiċi żgħar irħas għall-konsum lokali, filwaqt li tesporta xi speċijiet ta' 

valur għoli bħall-gambli. Iċ-ċifri kummerċjali mhumiex ikkunsidrati bħala affidabbli, 

parzjalment minħabba dgħjufijiet fis-sistemi ta' sorveljanza. Hemm kunsens, madanakollu, 

dwar il-fatt li s-settur tas-sajd għandu l-potenzjal li jagħti kontribut sinifikanti għall-iżvilupp 

tal-Liberja. 

Evalwazzjoni ex ante dwar il-possibilità ta' ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli 

futur bejn l-UE u l-Liberja 

Fl-2013, il-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni ex ante dwar il-possibilità ta' ftehim ta' sħubija 

dwar is-sajd sostenibbli mal-Liberja3. Ir-rapport ta' evalwazzjoni kkonkluda li s-settur tas-sajd 

                                                 
1 http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf 

 
2 Sors : Dokument ta' strateġija u politika dwar is-sajd u l-akkwakultura: 

http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf 

 
3 "Ex ante evaluation of a possible future fisheries partnership agreement and protocol between the European 

Union and Liberia" (Ottubru 2013) mill-Konsorzju COFREPECHE (mexxej) -MRAG -NFDS u POSEIDON. 

(ref.: (MARE 2011/01/LOT3/SC5 – AFO132R05E)): 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/liberia/doc/report-liberia-2013_en.pdf 

 

http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf
http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/liberia/doc/report-liberia-2013_en.pdf
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tat-tonn tal-UE għandu interess qawwi fil-Liberja u li ftehim ta' sħubija dwar is-sajd 

sostenibbli mal-Liberja jista' jgħin biex jissaħħu l-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza, u 

jikkontribwixxi biex tittejjeb il-governanza tas-sajd fir-reġjun. 

Huwa jipprovdi wkoll sejbiet ewlenin bħal: 

 Il-bżonn ewlieni fit-tul ta' ftehim ta' sħubija dwar is-sajd/protokoll possibbli li jkun 

komuni kemm għall-UE kif ukoll għal-Liberja hu s-sostenibbiltà tal-produzzjoni tas-sajd 

tal-qbid li jseħħ fir-reġjun u li qed jemigra mill-ilmijiet tal-Liberja. 

 Fost iż-żewġ għażliet ikkunsidrati fl-evalwazzjoni, l-għażla 1 (li jiġi konkluż ftehim ta' 

sħubija dwar is-sajd sostenibbli u protokoll) kienet ikkunsidrata preferibbli għall-għażla 2 

(ftehim biex ikun hemm aċċess għall-ilmijiet tal-Liberja mingħajr fondi (ipprovdut 

permezz ta' protokoll)). 

 Filwaqt li hemm xi riskji fir-rigward tal-vantaġġ ekonomiku għall-fondi tal-UE taħt l-

għażla 1, l-objettivi ġenerali tal-ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd ta' sfruttar sostenibbli, 

sostenn u l-iżvilupp tal-ekonomija tal-Liberja, l-UE u l-Istati ġirien AKP hemm inqas ċans 

li jintlaħqu taħt l-għażla 2, jekk ma jkunx hemm ftehim ta' sħubija dwar is-sajd/protokoll. 

 Il-benefiċċji prinċipali tal-għażla 1 huma li ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli u 

protokoll jġibu iktar ċertezza u sigurtà tad-drittijiet għal bastimenti tal-UE u li dan iwassal 

biex l-UE jkollha rwol imsaħħaħ fir-reġjun biex tappoġġa l-kooperazzjoni tal-Istati tal-

bandiera tal-UE. 

Ftehim ta' Sħubija Dwar is-Sajd Sostenibbli u Protokoll ta' implimentazzjoni bejn l-UE 

u l-Liberja 

Wara l-evalwazzjoni ex ante, u bis-saħħa tal-mandat tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 20141, il-

Kummissjoni Ewropea kellha tliet rawnds ta' negozjati2 mal-Gvern tal-Liberja bil-ħsieb li 

tikkonkludi l-ewwel ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli u Protokoll ta' 

Implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja. 

Wara dawn in-negozjati, fil-5 ta' Ġunju 2015 ġew inizjalati Ftehim u Protokoll ġodda. Dan 

jikkonsisti minn ftehim u protokoll dwar it-tonn konklużi għal 5 snin mid-data tal-

applikazzjoni provviżorja, li jiġġeddu b'mod taċitu, li jistgħu jespandu ulterjorment in-

netwerk tal-Unjoni ta' ftehimiet dwar is-sajd tat-tonn fl-Afrika tal-Punent. 

Il-Protokoll ta' implimentazzjoni għandu l-għan ewlieni li lill-bastimenti tal-Unjoni jagħtihom 

opportunitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd tar-Repubblika tal-Liberja, skont l-aqwa pariri 

xjentifiċi disponibbli u skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-

Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (l-ICCAT) u, meta applikabbli, fil-limiti tal-eċċess 

disponibbli. Il-Protokoll jipprevedi opportunitajiet tas-sajd f'dawn il-kategoriji: 28 bastiment 

tas-sajd għat-tonn bit-tartaruni u 6 bastimenti tas-sajd bil-konz tal-wiċċ. 

                                                 
1 Adottati fl-20 ta' Ġunju 2014 mit-3324 laqgħa tal-Kunsill (ECOFIN). 
2 Jannar 2015 (konferenza bil-vidjo); Marzu 2015 (Brussell); 2/6 sa 5/6/2015 (Monrovja, il-Liberja) 
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Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Protokoll hija ta' EUR 715,000 għall-ewwel sena, ta' 

EUR 650,000 għat-tieni, it-tielet u r-raba' sena u EUR 585,000 għall-ħames sena, abbażi ta': 

(a) tunnellaġġ ta' referenza ta' 6,500 tunnellata, u l-ammonti marbutin ma' dan l-aċċess 

huma ta' EUR 357,500 għall-ewwel sena, ta' EUR 325,000 għat-tieni, it-tielet u r-raba' 

sena u ta' EUR 292,500 għall-ħames sena; kif ukoll 

 

(b) appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd tar-Repubblika tal-Liberja, li 

huwa ta' EUR 357,500 għall-ewwel sena, ta' EUR 325,000 għat-tieni, it-tielet u r-raba' 

sena u ta' EUR 292,500 għall-ħames sena. Dan l-appoġġ jilħaq l-għanijiet tal-politika 

nazzjonali tas-sajd, u b'mod partikolari l-ħtiġijiet tar-Repubblika tal-Liberja fejn jidħlu 

l-appoġġ għar-riċerka xjentifika, is-sajd artiġjanali u l-monitoraġġ, il-kontroll u s-

sorveljanza tas-sajd u l-ġlieda kontra s-sajd illegali.  

Pożizzjoni tar-rapporteur 

Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, ir-rapporteur jikkunsidra li l-Ftehimiet ta' Sħubija Dwar is-

Sajd Sostenibbli mal-Liberja u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu huma koerenti mal-

għanijiet tal-politika komuni tas-sajd, ta' ġestjoni sostenibbli ta' attivitajiet ta' sajd u 

akkwakultura u li huma ta' benefiċċju reċiproku kbir għaż-żewġ partijiet. 

Huma jsaħħu l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-Liberja, u b'mod aktar ġenerali, mal-Afrika 

tal-Punent meta ż-żoni jkunu importanti għas-sajd tat-tonn. 

Huma jippromwovu qafas ta' sħubija li fih tiġi żviluppata politika tas-sajd sostenibbli u 

sfruttament responsabbli tar-riżorsi tal-ħut fiż-żona tas-sajd tal-Liberja. 

Huma jgħinu lill-Unjoni Ewropea fil-ġlieda globali tagħha kontra s-sajd IUU billi jappoġġaw 

it-titjib ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza tas-settur tas-sajd tal-Liberja u ż-Żona 

Ekonomika Esklussiva. 

Dan huwa fl-interess taż-żewġ partijiet, bi qbil mal-miżuri rilevanti ta' preservazzjoni u 

ġestjoni u fi ħdan il-limiti tal-eċċess disponibbli. 

Għaldaqstant, ir-rapporteur jirrakkomanda l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew. 

Huwa jilqa' l-fatt li waqt il-proċess tan-negozjar il-partijiet relevanti kienu mismugħa u l-

pariri xjentifiċi ġew ikkunsidrati serjament dwar numru ta' kwistjonijiet tekniċi.  

Huwa konvint li l-effett pożittiv tal-miżuri ta' appoġġ settorjali għall-ekonomija lokali u l-

komunitajiet kostali se jagħti prova mal-medda twila ta' żmien, u għalhekk għandu jkun 

evalwat bir-reqqa mill-Kummissjoni meta jiskadi l-Protokoll. Il-Parlament għandu wkoll 

jingħata l-opportunità għal sorveljanza mill-qrib tul il-proċess tal-implimentazzjoni tal-

programm ta' appoġġ settorjali multiannwali. 

B'mod ġenerali, ir-rapporteur jiddispjaċih li l-Parlament Ewropew għandu rwol limitat fl-

adozzjoni tal-Ftehimiet ta' Sħubija Dwar is-Sajd Sostenibbli permezz biss tal-proċedura tal-



 

PE575.289v01-00 10/17 RR\1092854MT.doc 

MT 

approvazzjoni. Jemmen li l-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol iktar attiv u għandu jiġi 

infurmat immedjatament u bis-sħiħ fl-istadji kollha tal-proċeduri li jikkonċernaw il-Ftehimiet 

ta' Sħubija dwar is-Sajd jew it-tiġdid tagħhom, sabiex tiżdied it-trasparenza u l-affidabilità 

demokratika tal-protokolli. 
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17.3.2016 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP 

għall-Kumitat għas-Sajd 

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja 

u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu 

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) 

Rapporteur għal opinjoni:  Maria Heubuch 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Dan il-ftehim ġdid jindirizza biss kwistjonijiet relatati mat-tonn. Għal total ta' 

EUR 3,25 miljun fuq ħames snin, il-bastimenti tal-UE jistgħu jistadu 6 500 tunnellata ta' tonn 

kull sena. Il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha tinqasam b'mod ugwali bejn l-ammont għall-

aċċess għar-riżorsi tas-sajd u l-ammont għall-appoġġ għall-politika settorjali tas-sajd tal-

Liberja. Elementi oħra tar-riforma huma wkoll inklużi, bħall-klawsola ta' esklużività, 

klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipju li l-ebda nazzjon li jistad f'ilmijiet 

imbiegħda m'għandu jirċievi kundizzjonijiet aktar favorevoli minn dawk li tgawdi l-UE. 

Rigward it-trasparenza, li hija element ewlieni għall-promozzjoni tas-sajd sostenibbli, 

dispożizzjoni simili, iżda mhux daqshekk fid-dettall, għad-dispożizzjoni li tinsab fl-aktar 

ftehim reċenti mal-Mauritania hija inkluża, li tesiġi l-pubblikazzjoni ta' kwalunkwe ftehim 

(pubbliku jew privat) li jippermetti aċċess għall-ilmijiet Liberjani lill-bastimenti li jtajru 

bandiera barranija. Il-Liberja ilha għal bosta snin tippubblika listi tal-bastimenti liċenzjati. 

Jeħtieġ li tingħata attenzjoni biex jiġi żgurat li din l-informazzjoni tkun kemm kompleta kif 

ukoll affidabbli. Fi żmien li matulu qiegħda titħejja l-Inizjattiva għat-Trasparenza fil-qasam 

tas-Sajd (FiTI), jintlaqgħu tajjeb ferm dispożizzjonijiet bħal dawn dwar it-trasparenza. 

Fil-Liberja, il-kontribut tas-sajd fuq skala żgħira għas-sigurtà tal-ikel huwa kruċjali iżda 

limitat bin-nuqqas ta' infrastrutturi: il-Liberja hija importatur nett ta' ħut għall-konsum 

domestiku, b'mod partikolari ħut pelaġiku żgħir. L-appoġġ settorjali tal-UE għandu jqis dan 

bħala prijorità, inkluż l-appoġġ għall-pjan ta' ġestjoni parteċipattiva għall-ħut pelaġiku żgħir li 

qiegħed jiġi mfassal mil-Liberja. 

Il-partijiet ikkonċernati Liberjani ma kinux ikkonsultati matul it-tħejjija tal-evalwazzjoni 

qabel in-negozjati, u jeħtieġ li dan jiġi rettifikat fil-futur. 

****** 
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Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, 

sabiex jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-proposta għal deciżjoni tal-Kunsill dwar il-

konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-

Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-BAĠITS 

għall-Kumitat għas-Sajd 

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja 

u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu 

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) 

Rapporteur għal opinjoni: Siegfried Mureşan 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Abbażi tad-direttivi ta' negozjati rilevanti, il-Kummissjoni nnegozjat mal-Gvern tal-Liberja 

bil-ħsieb li tikkonkludi Ftehim ta’ Sħubija ġdid dwar is-Sajd Sostenibbli u Protokoll ta' 

Implimentazzjoni tiegħu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Liberja. Wara dawn in-negozjati, fil-5 ta’ 

Ġunju 2015 ġew inizjalati Ftehim u Protokoll ġodda. 

Il-Ftehim il-ġdid se jipprovdi qafas li jqis il-prijoritajiet tal-Politika Komuni tas-Sajd riveduta 

u tad-dimensjoni esterna tagħha, bil-għan li tinħoloq sħubija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea 

u l-Liberja. Il-Ftehim jistabbilixxi Kumitat Konġunt, li huwa responsabbli għall-monitoraġġ 

tal-prestazzjoni, l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim. Barra minn hekk, il-

Kumitat Konġunt jista’ japprova ċerti modifiki għall-Protokoll. 

Il-Protokoll il-ġdid se jipprovdi qafas għall-attivitajiet tas-sajd tal-flotta Ewropea fiż-żona tas-

sajd tal-Liberja, u se jawtorizza lis-sidien ta' bastimenti Ewropej biex japplikaw għal liċenzji 

tas-sajd li jippermettulhom jistadu f’dik iż-żona. Barra minn hekk, il-Protokoll il-ġdid isaħħaħ 

il-koperazzjoni bejn l-UE u r-Repubblika tal-Liberja, bil-ħsieb li jippromwovi l-iżvilupp ta’ 

politika tas-sajd sostenibbli. B'mod partikolari, dan jipprevedi kontrolli tal-bastimenti 

permezz tas-sistema tal-VMS u t-trażmissjoni elettronika tad-data marbuta mal-qabdiet. L-

appoġġ settorjali disponibbli skont il-Protokoll se jgħin lir-Repubblika tal-Liberja fl-

istrateġija nazzjonali tas-sajd tagħha, inkluża fil-ġlieda kontra s-sajd IUU. 

Il-Protokoll ikopri perjodu ta' ħames snin mid-data tal-applikazzjoni provviżorja – jiġifieri 

mid-data tal-iffirmar tiegħu, sabiex ma jkunx hemm dewmien fil-bidu tal-operazzjonijiet ta' 

sajd. 

Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali ġiet stabbilita għal: 

•EUR 715 000 għall-ewwel sena, 
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•EUR 650 000 għat-tieni, it-tielet u r-raba' sena, u 

•EUR 585 000 għall-ħames sena, abbażi ta’: 

(a) tunnellaġġ ta’ referenza ta’ 6 500 tunnellata, u l-ammonti marbutin ma’ dan l-aċċess huma 

ta’ EUR 357 500 għall-ewwel sena, ta’ EUR 325 000 għat-tieni, it-tielet u r-raba’ sena u ta’ 

EUR 292 500 għall-ħames sena; u 

(b) appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd tar-Repubblika tal-Liberja, li 

jammonta għal EUR 357 500 għall-ewwel sena, ta' EUR 325 000 għat-tieni, it-tielet u r-raba’ 

sena u ta’ EUR 292 500 għall-ħames sena. Dan l-appoġġ jilħaq l-għanijiet tal-politika 

nazzjonali tas-sajd, u b’mod partikolari l-ħtiġijiet tar-Repubblika tal-Liberja fejn jidħlu l-

appoġġ għar-riċerka xjentifika, is-sajd artiġjanali u l-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza 

tas-sajd u l-ġlieda kontra s-sajd illegali. 

****** 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, 

jirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta’ deċiżjoni tal-

Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni 

Ewropea u r-Repubblika tal-Liberja u tal-Protokoll ta’ Implimentazzjoni tiegħu. 
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